


 

Już po raz kolejny dźwięki kolęd, kolorowe stroiki i zapach wigilijnych potraw zwabiły 
mieszkańców naszej gminy na kiermasz świąteczny. 
 

II JARMARK BOŻONARODZENIOWY 
 

Smakowicie pachnący, roztaczający świąteczną aurę, 
z bożonarodzeniowymi dźwiękami i kulinarnymi przys-
makami – tegoroczny Jarmark mogliśmy odczuwać 
wszystkimi zmysłami. 
 

Na świątecznych straganach, w niedzielę 16 grudnia, przed Urzę-
dem Gminy Wiśniew można było obejrzeć oraz kupić: stroiki 
świąteczne, dekoracje bożonarodzeniowe i ozdoby choinkowe. 
Odbyły się pokazy rzemiosł artystycznych i degustacje potraw 
wigilijnych. W kiermaszu wzięli udział mieszkańcy, koła gospodyń 
wiejskich i zespoły oświatowe z terenu naszej gminy: Ewa Bor-
kowska z Wiśniewa, Anna Montewka z Wiśniewa, Zespół Oświa-
towy w Wiśniewie, Zespół Oświatowy w Radomyśli, KGW 
w Wólce Wiśniewskiej, KGW „Twórcze Kobiety” w Tworkach, 
KGW w Łupinach, KGW w Starych Okninach, KGW w Bor-
kach-Paduchach, KGW w Śmiarach, KGW w Gostchorzy, KGW 
w Mroczkach.  

W tym roku po raz pierwszy zorganizowany został konkurs, 
którego celem była ocena połączenia polskich tradycji bożonaro-
dzeniowych z pomysłowością wystroju regionalnego stoiska. 
Specjalnie powołane na tę okazję jury w składzie: przewodnicząca – 
Wioletta Kluczek, właścicielka kwiaciarni w Siedlcach, sekretarz 
komisji – Ewa Wiśniewska, członkowie – Krzysztof Kryszczuk 
oraz Bożena Wyrębek, kierownik Referatu Oświaty Urzędu Gminy 
Wiśniew, oceniało potrawy oraz dekoracje stoisk. Wyróżnienia 
otrzymały: Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Wiśniewskiej oraz 
Koło Gospodyń Wiejskich w Łupinach. Serdecznie gratulujemy! 
(Nagrodę w konkursie ufundowała Katarzyna Jastrzębska, 
„Kwiaciarnia Julia” w Wiśniewie). 

Podczas Jarmarku mieliśmy możliwość obejrzenia „Narodzin 
Chrystusa” w wykonaniu Zespołu Dziecięcego „Talencik” z Twork 
oraz wspólnego kolędowania z Zespołem Seniora z Radomyśli 
i Ludowym Zespołem Pieśni i Tańca „Wiśniewiacy”. Najmłod-
szych odwiedził św. Mikołaj, który przyjechał do Wiśniewa saniami 
i wszystkim grzecznym dzieciom wręczył prezenty ufundowane 
przez Benedykta Kluczka, właściciela Hurtowni Zabawek Benotti 
w Siedlcach. Następnie dokonano uroczystego zapalenia choinki, 
a Jarmark zakończyło spotkanie opłatkowe oraz wspólna wigilia, 
którą przygotowały członkinie kół gospodyń z terenu naszej gminy. 

- Z okazji nadchodzących Świąt, życzę Państwu spełnienia 
najskrytszych marzeń, pomyślności, pogody ducha i radości. Niech 
do Naszych gorących i otwartych serc przyjdzie Zbawiciel i umacnia 
 
.  
 

Najmłodszych odwiedził Mikołaj. 

Występ Zespołu Dziecięcego „Talencik” z Twork. 

KGW w Wólce Wiśniewskiej. 

KGW w Łupinach. 
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nas swoim pokojem - w imieniu samorządu gminy Wiśniew 
wszystkim zebranym życzenia złożył wójt gminy Wiśniew, 
Krzysztof Kryszczuk. 
- Mimo niesprzyjającej aury wielu mieszkańców przybyło, aby 
wspólnie kolędować, podelektować bożonarodzeniowymi 
specjałami, poznać zwyczaje i tradycje obchodzenia nadcho-
dzących Świąt – podsumowała Janina Dołgich, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie. – Cieszymy się, że 
byliście tutaj z nami. Wspólne śpiewanie kolęd, dzielenie się 
opłatkiem jednoczy naszą społeczność. Już dziś zapraszam 
na następny Jarmark, który mamy nadzieję, że odbędzie się 
w ciepłej, odnowionej sali GOK-u, dzięki czemu może jeszcze 
więcej nas przybędzie. ■■■ 

2 Gminne Wieści 
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INWESTYCJE –  INWESTYCJE –  INWESTYCJE  

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Operacja mająca na celu zapewnić dostęp do czystej, spełniającej 
normy higieniczne, wody oraz poprawę warunków życia  

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej  
w ramach działania 

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 
 

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę Nr 
2133/202/12 z dnia 15 października 2012 r. w sprawie zat-
wierdzenia listy operacji w zakresie dotyczącym gospodarki 
wodno-ściekowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla naboru przepro-
wadzonego w dniach od 29 września do 23 listopada 2011 roku. 

Gmina Wiśniew złożyła w ramach ww. naboru wniosek o przyz-
nanie pomocy na realizację operacji pn. „Budowa sieci wodo-
ciągowej na terenie Gminy Wiśniew”. Koszt całkowity projektu 
oszacowano na 5.486.506,75 zł, wnioskowana dotacja ma wynosić 
natomiast 3.344.474 zł.  

Niezależnie od dofinansowania Gmina już na początku br. roz-
poczęła realizację tego projektu, realizowane w tym roku zadania 
to: 

- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejsco-
wościach Wólka Wiśniewska – Myrcha – Wólka Wołyniecka”, 

 - „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejsco-
wościach Lipniak – Stok Wiśniewski”,  

- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejsco-
wościach Wiśniew – Wiśniew-Kolonia – Borki-Paduchy – Etap I” 
tj. miejscowość Wiśniew – Kolonia, 

- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejsco-
wościach Wiśniew – Wiśniew-Kolonia – Borki-Paduchy – Etap II” 
tj. miejscowość Borki–Paduchy, 

- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejsco-
wościach Borki-Paduchy – Borki-Sołdy”. 

 
W ramach projektu pozostanie do wykonania sieć wodociągowa 

na odcinku Mościbrody – Helenów oraz Tworki – Śmiary. 
Zakończenie realizacji całego projektu planowane jest 

na grudzień 2014 r. 
Dofinansowany projekt ma na celu zapewnić mieszkańcom 

niezwodociągowanych miejscowości dostęp do czystej, speł-
niającej normy higieniczne wody, prowadzi to do poprawy 
warunków życia oraz przyczyni się do rozwoju społeczno 
gospodarczego. Nie wszystkie miejscowości gminne miały 
wybudowany wodociąg. Powodem była zbyt mała wydajność 
stacji w Wiśniewie, która nie mogła dostarczyć wody większej 
liczbie odbiorców. W chwili obecnej obie stacje w Radomyśli 
i w Wiśniewie zostały przebudowane, a gmina kończy realizację 
zadań wodociągowych rozpoczętych w tym roku.  

Inwestycja wpłynie pozytywnie na poprawę warunków życia 
i gospodarowania, a przede wszystkim przeciwdziała w sytuacjach 
klęskowych powodowanych brakiem wody. ■■■ 
 

PRACE W GOK 
 
Trwają prace związane z realizacją zadania 

inwestycyjnego pod nazwą „Adaptacja, remont 
i wyposażenie pomieszczeń Gminnego Ośrodka 
Kultury w Wiśniewie wraz z budową windy dla 
niepełnosprawnych”. 

 
Roboty rozpoczęły się 30 lipca br. Ich zakończenie 

planowane jest na 31 stycznia 2013 r. Przedmiot prac 
obejmuje adaptację oraz remont pomieszczeń na poziomie 
parteru i pierwszego piętra wraz z montażem windy 
umożliwiającej dostęp na pierwsze piętro budynku osobom 
niepełnosprawnym. Zakres remontu obejmuje roboty ogól-
nobudowlane, konstrukcyjne, sanitarne oraz elektryczne. 
Po zakończeniu remontu przewidywany jest zakup 
i montaż wyposażenia.  

Koszt robót budowlanych to ponad 620.000 zł. Koszt 
wyposażenia będzie wynosił prawie 50.000 zł 

Na realizację inwestycji Gmina Wiśniew uzyskała 
dotację w wysokości 430.000 zł w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, oś 
3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie 
gospodarki wiejskiej”, działanie 313, 322, 323 „Odnowa 
i rozwój wsi”. ■■■ 
 

PRZEBUDOWA DROGI  
W KACZORACH 

 
W październiku zostało wykonane zadanie 

„Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miej-
scowości Kaczory”.  

 
Długość przebudowanej drogi to 600 m, szerokość 5,10 

m. Wykonanie zadania zostało sfinansowane ze środków 
związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.  

Przebudowa drogi nie odbyłaby się jednak bez zaanga-
żowania i pomocy mieszkańców Kaczor. Podobnie jak 
 w Wólce Wołynieckiej czy Helenowie mieszkańcy licznie 
przybyli, by służyć pomocą przy realizacji inwestycji. To 
kolejny dowód na to, że wspólnymi siłami możemy wiele 
osiągnąć. ■■■ 
 

ŚCIEŻKA ROWEROWA 
 

Mieszkańcy miejscowości Wiśniew-Kolonia 
mogą bezpiecznie pokonywać drogę do Wiśniewa. 

 
W ramach kolejnego etapu wykonano prawie 2000 m2 

ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 63. W ten 
sposób połączyliśmy Wiśniew z Wiśniew-Kolonią. Inwes-
tycja, której koszt to ponad 360.000 zł, wykonana została 
wspólnie z GDDKiA w Warszawie. Mamy nadzieję, że 
w przyszłym roku zrealizujemy kolejny etap ciągu pieszo-
rowerowego, który pozwoli wykonać ścieżkę i tzw. drogę 
serwisową przez całą miejscowość położoną przy drodze 
krajowej. ■■■ 
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W 2013 r. dochody ogółem wyniosą 15.844.795 zł,  w tym: dochody bieżące 
15.254.057 zł, dochody majątkowe 590.738 zł.  

Struktura dochodów budżetu Gminy Wiśniew na 2013 r. przedstawia się 
następująco: 

I. DOCHODY WŁASNE - 2.953.730 zł 
a/ wpływ podatków pobieranych przez gminę - 1.612.740 zł w tym: podatek od 

nieruchomości 765.000 zł, podatek rolny 451.830 zł, podatek leśny 80.750 zł, podatek od 
środków transportowych 269.860 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w 
formie karty podatkowej 1.000 zł, podatek od  czynności cywilnoprawnych 41.000 zł, 
podatek od spadków i darowizn 3.300 zł, 

b/ wpływy z opłat 1.120.190 zł w tym: opłata skarbowa 20.000 zł, eksploatacyjna 
10.000 zł, opłata za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu i stołówkach 207.440  zł, 
sprzedaż  wody 370.000 zł, opłata za ścieki 40.000 zł, wpływ z opłat z tytułu rozliczenia 
podatku VAT i wpłat związanych z przyłączeniem do sieci wodociągowej 120.500 zł, 
opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 40.000 zł, opłata za 
zajęcie pasa drogowego 12.250 zł, opłata za gospodarowanie odpadami (realizacja w II 
półroczu 2013r.) 300.000 zł 

c/ wpływy z najmu i dzierżawy 197.600  zł w tym: czynsze za lokale mieszkalne i 
użytkowe 195.000 zł, dzierżawa kół łowieckich, 2.600 zł 

e/ pozostałe dochody 23.200 zł w tym: odsetki od środków na rachunkach bankowych
  17.800 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych 5.400 zł.  

II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA 8.410.685 zł w tym: część 
oświatowa 4.611.468 zł, część wyrównawcza 3.662.813 zł, część równoważąca 136.404 zł. 

III. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU  
PAŃSTWA 1.774.733 zł w tym:  udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób 
fizycznych 1.768.733 zł podatek dochodowy od osób prawnych 6.000 zł. 

IV. DOTACJE CELOWE 2.705.647 zł w tym: dotacje  na zadania z zakresu 
administracji rządowej i inne zlecone ustawami 1.805.596  zł, dotacje na realizację 
własnych zdań bieżących 233.100 zł, dotacje na zadania przejęte do realizacji na mocy 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań 
bieżących 6.468, dotacje na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich 
660.483 zł, w tym na zadania inwestycyjne – 590.738 zł 

W strukturze dochodów bieżących największy udział mają: subwencje z budżetu 
państwa - 55,14 %,  dotacje z budżetu państwa – 13,37 %, dochody własne (podatki, 
opłaty, najem lokali użytkowych)  - 19,37 %, udział w podatkach dochodowych budżetu 
państwa – 11,64 %.      

Projekt planu wydatków na 2013 rok kształtuje się następująco: 
WYDATKI  OGÓŁEM 18.876.724 zł, w tym: 
- wydatki bieżące 14.389.178 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 7.282.350  zł, 

świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.365.100 zł, wydatki na programy finansowane 
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 79.699 zł, dotacje  
na zadania bieżące 385.783 zł, obsługa długu 70.000 zł, 

- wydatki majątkowe 4.487.546 zł,   w tym: na zadania   majątkowe 1.014.925 zł. 
W strukturze wydatków bieżących największy udział mają wydatki w działach  : 801  

Oświata i wychowanie i  854  Edukacyjna opieka wychowawcza – 45,48%, 852  Pomoc 
społeczna i ochrona zdrowia – 17,40%, 750  Administracja publiczna – 16,37%, 600  
Transport i łączność – 1,60%, 921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,01% , 
900  Gospodarka komunalna i ochrony środowiska – 5,19%, 400  Wytwarzanie 
i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – 2,00%, 754  Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa -1,36%, 700  Gospodarka mieszkaniowa i działalność 
usługowa – 2,12%, 710  Działalność usługowa – 1,88%, 757  Obsługa długu – 0,49%, 926   
Kultura fizyczna i sport -0,75%. 

W budżecie gminy na 2013 rok wyodrębniono środki na realizację przedsięwzięć 
 w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 297.207,96 zł. Na zadnia inwestycyjne 
sołectwa przeznaczyły 55.771,34 zł. Na remonty dróg, świetlic,  strażnic, 
zagospodarowanie placów  -241.436,62 zł. 

Plan na wydatki majątkowe w 2013 r. wynosi 4.487.546 zł. 
Najwięcej inwestycji zaplanowano w dziale 600 Transport i łączność na kwotę 

2.559.264 zł, w tym na drogi gminne – 846.264 zł (1.300 m), drogi powiatowe – 
1.000.000 zł (4.940 m) oraz przebudowę mostu 410.000 zł.  W dziale 010 Rolnictwo 
i łowiectwo na budowę sieci wodociągowych z przyłączami zaplanowano kwotę 961.407 
zł., w tym z  pożyczki z WFOŚIGW - 130.000 zł i pożyczki na wyprzedzające 
finansowanie zaciągniętej w BGK  w kwocie 432.167 zł.  

Ponad to realizowane będą zadania na podstawie zawartych porozumień na budowę 
stanicy rowerowej i budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej. 

W dziale 801 Oświata i wychowanie planuje się rozpoczęcie inwestycji wieloletniej tj. 
Termomodernizacji, przebudowy dachu i budynku Zespołu Oświatowego w Wiśniewie. 
Szacowane nakłady na w.w. zadanie to kwota 3.204.868 zł, z czego w 2013 r. planuje się 
zrealizować wydatki w kwocie 415.728 zł.  

Planuje się również rozpoczęcie prac związanych z rozbudową oczyszczalni ścieków  
i termomodernizacji i przebudowy budynku urzędu gminy. 

 
 
 
 

 

Zaległości podatników w podatku 
od nieruchomości, rolnym i leśnym 

na dzień 30.11.2012 r. 
 

Sołectwo Kwota ( w zł.) 
Ciosny 3.892,80 
Daćbogi 1.621,24 
Gostchorz 2.699,91 
Helenów 282,60 
Kaczory 7.126,00 
Borki - Kosiorki 1.804,40 
Lipniak 94,08 
Łupiny 3.603,15 
Mościbrody 578,40 
Mroczki 237,03 
Myrcha 1.263,90 
Nowe Okniny 3.034,17 
Okniny - Podzdrój 238,64 
Borki - Paduchy 1.550,70 
Pluty 1.653,63 
Radomyśl 4.618,70 
Borki-Sołdy 491,80 
Stok Wiśniewski 3.404,70 
Stare Okniny 1.441,10 
Śmiary 2.791,00 
Tworki 1.766,20 
Wiśniew 13.394,36 
Wisniew - Kolonia 7.952,10 
Wólka Wiśniewska 1.058,70 
Wólka Wołyniecka 111,00 
Zabłocie 1.247,20 
Mościbrody Kolonia 605,80 
RAZEM 68.653,31 

 

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa naro-
dowego zakończone zostanie zadanie „Adaptacja, 
remont i wyposażenie pomieszczeń Gminnego Oś-
rodka Kultury wraz z budową windy dla niepełno-
sprawnych” oraz planuje się po uzyskaniu dofinan-
sowania ze środków Unii Europejskiej  rozpoczęcie 
prac przy modernizacji oraz wyposażeniu Wiejskie-
go Domu Kultury w Mroczkach.  

Źródła finansowania wydatków majątkowych 
w 2013 r. przedstawiają się następująco: środki 
własne  - 2.145.379 zł, pożyczki z WFOŚiGW 
i BGK   - 562.167 zł,  kredyt  -1.780.000 zł. 

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami 
w kwocie 15.844.795 zł a planowanymi wydatkami 
w kwocie 18.876.724 zł stanowi deficyt budżetu 
w wysokości 3.031.929 zł, który zostanie pokryty 
przychodami pochodzącymi z: zaciągniętych 
kredytów w kwocie 1.780.000 zł, zaciągniętych 
pożyczek w kwocie 562.167 zł, wolnych środków 
w kwocie 689.762 zł 

Po stronie przychodów budżetu zaplanowano: 
kredyt w kwocie 1 780.000 zł, pożyczki w kwocie 
562.167 zł, wolne środki w kwocie 1.604.800 zł. 

Po stronie rozchodów budżetu zaplanowano kwotę 
915.038 zł na spłatę otrzymanych pożyczek.  ■■■ 
 
 

Skarbnik Gminy  
Barbara Rybaczewska. 
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Zakończył się plebiscyt „Tygodnika Siedleckiego” 
 

URZĄD GMINY WIŚNIEW OTRZYMAŁ TYTUŁ  
NAJBARDZIEJ PRZYJAZNEGO W REGIONIE 

W poniedziałkowe popołudnie 10 grudnia br. laureatom 
konkursu „Twój Urząd – najbardziej przyjazny Urząd 
Gminy w regionie” organizowanego przez Tygodnik 
Siedlecki zostały wręczone certyfikaty i nagrody. Urząd 
Gminy Wiśniew wygrał plebiscyt czytelników zdo-
bywając 2078 głosów. 

Na uroczystej gali w Dwo-
rze Mościbrody wszystkich 
zgromadzonych powitał 
oraz przedstawił ideę 
konkursu redaktor na-
czelny „Tygodnika Sied-
leckiego” Krzysztof Ha-
rasimiuk – Jest to kolejna 
edycja konkursu „Twój 
Urząd – najbardziej przy-
jazny Urząd Gminy w reg-
ionie”. Jego celem jest oce-
na funkcjonowania podsta-
wowych jednostek samo-
rządu terytorialnego, jakim 

są gminy, a zwłaszcza jednostek pomocniczych 
jakimi są urzędy tychże gmin. W konkursie oce-
niane były urzędy gmin z terenu powiatów: sie-
dleckiego, łosickiego, łukowskiego, sokołow-
skiego, garwolińskiego, mińskiego, węgrow-
skiego i siedleckiego grodzkiego. Jak infor-
mowaliśmy na łamach czasopisma konkurs 
przebiegał dwutorowo. W jednej z części kon-
kursu funkcjonowanie urzędów gmin oceniali 
dziennikarze „TS”, a w drugiej Czytelnicy „TS”. 
W trakcie trwania konkursu – od kwietnia 
do października 2012 r. – dziennikarze „TS” 
odwiedzili każdy z urzędów gmin. Wówczas 
oceniali, co zmieniło się w Urzędach Gmin 
w ciągu ostatnich czterech lat – od czasu organi-
zowania poprzedniej edycji konkursu. 

Galę wręczenia nagród rozpoczął minirecital 
w wykonaniu Ireny Kosińskiej – laureatki 
Festiwalu Piosenki Rosyjskiej „Bałałajka”.  

Następnie przyszedł czas na wręczenie nagród. 
Według ocen dziennikarzy najlepiej wypadły: 
Urząd Gminy Górzno, Urząd Miasta Sokołów 
Podlaski oraz Urząd Miasta i Gminy Kosów 
Lacki.  

 
W plebiscycie czytelników najwięcej,  

bo aż 2078 głosów, otrzymał nasz Urząd! 
 

Certyfikat z rąk Krzysztofa Harasimiuka, re-
daktora naczelnego Tygodnika Siedleckiego, 
odebrał Wójt Gminy Wiśniew Krzysztof 
Kryszczuk. Kolejne miejsca zajęły: Urząd 
Gminy Skórzec oraz Urząd Gminy Mokobody. 
Naszą Gminę podczas Gali reprezentował 
również przewodniczący Rady Gminy Wiśniew 
Józef Orzyłowski. 

- Odebrałem tę nagrodę w imieniu całej 
społeczności gminy Wiśniew. To, iż zostaliśmy 
laureatem tak prestiżowego konkursu nie jest 
zasługą tylko moją, lecz całej naszej „rodziny 
samorządowej” oraz mieszkańców – mówił 
Krzysztof Kryszczuk. – My – pracownicy 
Urzędu – staramy się dobrze wypełniać nasze 
obowiązki, być jak najbliżej mieszkańca. 
Ta nagroda jest dowodem na to, iż współpraca 
urzędników z mieszkańcami odbywa się 
pomyślnie. Cieszy nas fakt, iż nie otrzymaliśmy 
żadnego głosu na „nie”, chociaż zdajemy sobie 
sprawę z tego, że jeszcze wiele obszarów 
działania należałoby poprawić. Ta nagroda jest 
również motywacją dla nas do dalszej pracy. 
Mam nadzieję, że nie zawiedziemy naszych 
mieszkańców. Serdecznie dziękuję wszystkim, 
którzy oddali głos na Urząd Gminy Wiśniew. ■■ 
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Nagrodę z rąk K. Harasimiuka odeb-
rał wójt K Kryszczuk. 

Wójt K. Kryszczuk z przewodniczącym RG Wiśniew J. Orzyłowskim. 

W Gali uczestniczyło  wielu zaproszonych gości. 
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Mieszkaniec naszej gminy postanowieniem Prezydenta RP z dnia 26 kwietnia 2012 został 
odznaczony za działalność wobec dyktatury komunistycznej. 
 

MACIEJ ZDANOWSKI OTRZYMAŁ 
KRZYŻ WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI 

 

Krzyż Wolności i Solidarności jest nagrodą usta-
nowioną w 2010 r. dla działaczy opozycji wobec 
dyktatury komunistycznej. 13 listopada 2012 
roku w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim 
w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia 
Krzyży 39. odznaczonym przez Prezydenta RP 
postanowieniem z 26 kwietnia 2012 r. Wśród 
odznaczonych był również mieszkaniec naszej 
gminy – Maciej Adam Zdanowski. 
 
 
- Kiedy otrzymał Pan powiadomienie o odznaczeniu 
Krzyżem Wolności i Solidarności? 
Maciej Zdanowski: Powiadomienie otrzymałem 5 lis-
topada br. Już w ubiegłym roku działacze „Solidarności” 
zgłosili wniosek do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej 
o docenienie mojej działalności. Po tym dostałem pismo 
z IPN z prośbą o kontakt. Oddzwoniłem. W rozmowie 
zaproszono mnie do Warszawy, bym pokazał dokumenty, 
które posiadam. Niestety okazało się wtedy, że 
w Warszawie nie mają tych dokumentów co ja, wiec 
do końca nie da się potwierdzić mojej działalności. Pani 
obsługująca poprosiła jedynie o sygnatury dokumentów, 
które posiadam z IPN w Lublinie, ponieważ chciała 
jeszcze raz wszystko sprawdzić. Następnego dnia zadz-
woniła do mnie z przeprosinami. Okazało się, że wszys-
tkie dokumenty zostały zgromadzone i wniosek o nadanie 
Krzyża Wolności i Solidarności został przekazany 
do Kancelarii Prezydenta. W mojej sprawie procedury 
trwały rok.  
 
- Uroczyste odznaczenie Krzyżem odbyło się 13 listopada 
2012 roku. Proszę opowiedzieć, jak wyglądała uro-
czystość. 
Maciej Zdanowski: Tego dnia pojechałem do Ma-
zowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. 
Na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – 
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu, zostałem odznaczony za zasługi w dzia-
łalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski 
oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzecz-
pospolitej Ludowej. Odznaczeń dokonywał Wice-
wojewoda Mazowiecki Dariusz Piątek. Wręczył je 27 
obecnym osobom – wszyscy to działacze „Solidarności”. 
Uroczystość była bardzo podniosła i wzruszająca. 
Na początku odśpiewaliśmy hymn państwowy, później 
słowa podziękowania wygłosił Pan Wojewoda. Następnie 
odznaczył zasłużonych. Uroczystość zakończyła się po-
częstunkiem. 
 

 - Za jakie działanie został Pan odznaczony? 
Maciej Zdanowski: Swoją działalność zacząłem po wpro-
wadzeniu stanu wojennego w 1981 roku. Działałem w sze-
regach „Solidarności” w strukturach PKP. Zajmowałem 
się kolportażem wydawnictw opozycyjnych – rozpro-
wadzałem różne materiały: gazety (m.in. Tygodnik 
Mazowsze, Metro, Kos), ulotki, proporczyki. Były one 
ważnym elementem walki z władzą w czasach PRL. Ulotki 
służyły do rozpowszechniania informacji o zbliżających się 
demonstracjach, audycjach Radia Solidarność i innych 
ważnych wydarzeniach. Materiały z Warszawy były 
przewożone w przemyślany sposób – lokomotywami lub 
przewozili je konduktorzy. Kurier przekazywał je Ta-
deuszowi R. z Dziewul. Z kolei ja zabierałem je od niego 
i roznosiłem w pobliskich miejscowościach lub rozklejałem 
na okolicznych tablicach ogłoszeniowych i przystankach. 
 
- Jak teraz się Pan czuje? 
Maciej Zdanowski: Czasy PRL były dla Polski bardzo 
trudne. Działałem z narażeniem życia nie tylko swojego, ale 
również i bliskich. Zaszczytem jest otrzymanie Krzyża 
Wolności i Solidarności. Nie liczyłem na żadne wyróż-
nienia. Dziękuję Panu Prezydentowi za uhonorowanie 
moich działań. 
 
- Dziękuję za rozmowę. Gratuluję serdecznie i życzę 
zdrowia oraz kolejnych sukcesów. 
Maciej Zdanowski: Dziękuję bardzo. ■■■ 
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M. Zdanowski odbiera gratulacje. 
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15 października 2012 r. w wieku 104 lat zmarł Julian Bareja z Wiśniewa. 
 

ZMARŁ NAJSTARSZY MIESZKANIEC GMINY WIŚNIEW 
 

Julian Bareja, jak mówił podczas swoich 100. 
urodzin, dochował się czwórki dzieci, ośmiorga 
wnucząt i trzynastu prawnucząt. Pytany o re-
ceptę na długowieczność zdradził, że najlepiej 
nie palić papierosów (sam nigdy nie palił), nie 
przejadać się, pić mleko oraz nie nadużywać 
alkoholu. 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 18 paź-
dziernika 2012 r. w kościele parafialnym w Wiś-
niewie. Jego ciało zostało złożone na cmentarzu 
w Wiśniewie. 

■■■ 

Pan Julian przyszedł na świat 7 sierpnia 
1908 r. w Kaczorach. Przez całe życie był 
mieszkańcem gminy Wiśniew. Cztery lata temu 
przedstawiciele samorządu świętowali razem 
z Nim 100. rocznicę urodzin. Wówczas z ży-
czeniami urodzinowymi do szacownego Jubi-
lata udał się wójt gminy Wiśniew – Krzysztof 
Kryszczuk, zastępca kierownika USC – 
Marlena Salach, sołtys miejscowości Wiśniew 
– Beata Pasztor oraz dyrektor siedleckiego 
oddziału KRUS – Antoni Okniński.  Fo
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27 stycznia 2013 roku   
w ZO w Śmiarach  

odbędzie się  
 

IV Międzynarodowy 
Festiwal  

Kolęd i Pastorałek  
„Kolędnicze Serce 

Polskie”.  
 

Zapraszamy do udziału zespoły, 
solistów oraz grupy teatralne 

i śpiewające. Zgłoszenia 
prosimy nadsyłać do GOK-u  

w Wiśniewie.  
Wszelkie informacje udzielane 

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

DWA ŁYKI STATYSTYKI 
W roku 2012 w księgach USC Wiśniew oraz w rejestrach Ewidencji Ludności Gminy 

Wiśniew zarejestrowano: 
- 54 urodzenia, w tym 31 dziewczynek, 23 chłopców. Najczęściej nadawane imiona to, 

dla dziewczynek: Maja, Aleksandra, Julia, dla chłopców: Kacper, Filip, 
- 64 małżeństwa - w księgach USC Wiśniew 38, z czego 7 związków cywilnych, 
- 49 zgonów mieszkańców Gminy Wiśniew, z czego 20 odnotowano w księgach USC.  

■■■ 
 

ZŁOTE GODY 2013 
Wzorem ubiegłych lat także i w roku 2013 odbędzie się w naszej gminie uroczystość 

Złotych Godów. Do tej pory w uroczystości wzięło udział 131 par zamieszkałych 
na terenie Gminy Wiśniew. Jest to niezapomniane przeżycie zarówno dla samych 
Jubilatów jak i dla organizatorów. 

Wójt Gminy Wiśniew oraz z-ca Kierownika USC Wiśniew zapraszają serdecznie 
wszystkie pary, które w 2013 roku będą obchodzić 50-cio lecie pożycia małżeńskiego 
do zgłaszania chęci wzięcia udziału w uroczystości Złotych Godów, która odbędzie się 
dnia 6 października 2013 r. 

Zgłoszenia proszę przekazywać do Urzędu Stanu Cywilnego w Wiśniewie, osobiście, 
bądź za pośrednictwem sołtysa miejscowości zamieszkania, nr tel. /25/ 641-73-13, 
wew.107. Będą one przyjmowane do końca stycznia 2013 r. ■■■ 
 
 
 

Konkurs, którego organizatorem jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Warszawie Oddział w Siedlcach został zorganizowany 24 
października 2012 r. 

W Olimpiadzie wzięło udział 29 uczestniczek z terenu powiatu siedleckiego. Do tego etapu 
zakwalifikowały się panie, które podczas etapów gminnych zajęły I, III i III miejsce. Naszą 
gminę reprezentowały: Maria Zalewska z Mroczk, Joanna Izdebska z Radomyśli oraz Anna 
Montewka z Wiśniewa. W gronie nagrodzonych w tegorocznym etapie powiatowym znalazła 
się mieszkanka Wiśniewa Anna Montewka. 

W wyniku oceny testu rozwiązywanego przez uczestniczki Olimpiady, największą ilość 
punktów i następujące miejsca otrzymały: I miejsce – Jadwiga Piwowarczyk, mieszkanka gmi-
ny Wodynie, II miejsce – Daniela Ostojska, mieszkanka gminy Paprotnia, III miejsce – Anna 
Montewka z Wiśniewa. 

Serdecznie gratulujemy pani Ani i życzymy dalszych sukcesów. Wszystkie panie biorące 
udział w Olimpiadzie dostały upominki. ■■■ 
 
 

Anna Montewka – mieszkanka Wiśniewa – zajęła III miejsce w Powiatowej 
Olimpiadzie Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości 
i Ekologii.  

MIESZKANKA WIŚNIEWA 
NA PODIUM 

 

W roku 2012 upływa termin waż-
ności dowodów osobistych wyda-
nych w 2002 r. na okres 10 lat.  

 
Wniosek o wydanie nowego dokumen-

tu należy złożyć w Urzędzie Gminy Wiś-
niew pok. nr 3 – nie później niż na 30 dni 
przed upływem tego terminu. Do wniosku 
dołączyć należy dwie fotografie. 

Przypominamy jednocześnie, iż dowód 
osobisty traci ważność również w przy-
padku zmiany danych, które są w nim 
uwidocznione. 

Szczegółowe informacje w sprawach do-
tyczących wydawania dowodów oso-
bistych udzielane są w pokoju nr 3 Urzędu 
Gminy Wiśniew lub telefonicznie pod 
numerem 25 641 73 13 wew. 107. ■■■ 
 

Sprawdź termin 
ważności 

dowodu osobistego! 



 

G O P S  I N F O R M U J E  
APEL W SPRAWIE OSÓB 

POTRZEBUJĄCYCH  POMOCY  
W  OKRESIE  ZIMOWYM 

 
W związku z nadchodzącą zimą Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Wiśniewie zwraca się  z prośbą do wszystkich miesz-
kańców gminy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby potrze-
bujące pomocy,  szczególnie:  bezdomne, zagrożone bezdomno-
ścią  oraz  starsze, samotne i ubogie. 

Informujemy, że na terenie miasta Siedlce działają następujące 
Organizacje, które zajmują się udzielaniem pomocy osobom 
potrzebującym  i  rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzy-
sowych : 

Noclegownia Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej,  
Siedlce  ul.  Południowa 1, tel. 25 63-243-33 – schronienie lub 
gorący posiłek.  

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

Caritas Diecezji Siedleckiej, Centrum  Charytatywno-Dusz-
pasterskie, Siedlce  ul. B-pa 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 telefo-
niczną (Tel. 987) gdzie można otrzymać informację o placówkach 
pomocowych dla osób bezdomnych. 

 
Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej Mazo-

wieckiego Urzędu Wojewódzkiego  opublikowany jest  zaktuali-
zowany wykaz  noclegowni, schronisk, jadłodajni   oraz placówek 
pomocy doraźnej  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,  ul. 
Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew, w godzinach 800-1600 lub  tele-
fonicznie pod numerem  25 64-17-313 wew. 110,  106  lub też 
zgłoszenie tego faktu Policji  Tel.  997. 

 
BECIKOWE OD 1 STYCZNIA 2013 r. 

UZALEŻNIONE BĘDZIE                                
OD KRYTERIUM DOCHODOWEGO 

 
Z dniem 1 stycznia 2013 roku, na podstawie ustawy z dnia 

12 października 2012 roku o zmianie ustawy z  świadczeniach ro-
dzinnych, ogłoszonej z Dzienniku Ustaw z dnia 15 listopada 
2012 r. pod pozycją 1255, prawo do jednorazowej zapomogi 
z tytułu urodzenia się dziecka będzie uzależnione od kryterium 
dochodowego, które będzie wynosić 1 922,00 zł miesięcznie 
w przeliczeniu na osobę w rodzinie. W przypadku urodzenia 
żywego dziecka przed wejściem w życie zmian do ustawy, jedno-
razową zapomogę przyznaje się na podstawie dotychczasowych 
przepisów.  

 
 

PRZECIWDZIAŁANIE  PRZEMOCY  
W RODZINIE 

 
PRZEMOC W RODZINIE TO ZAMIERZONE I WYKORZYS-
TUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ DZIAŁANIE PRZECIW CZŁON-
KOWI RODZINY, NARUSZAJĄCE PRAWA I DOBRA 
OSOBISTE, POWODUJĄCE CIERPIENIE I SZKODY 
 
PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE: 
 
- JEST INTENCJONALNA - Przemoc jest zamierzonym działa-
niem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.  
- SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE - W relacji jedna ze stron ma 
przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy. 
- NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE - Sprawca wyko-
rzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo 
do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).  
- POWODUJE CIERPIENIE I BÓL - Sprawca naraża zdrowie 
i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia 
sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.  
 
FORMY PRZEMOCY  
Poniżej przedstawiamy rodzaje i formy przemocy w rodzinie. 
Sprawdź, jakich zachowań doświadczyła/e/ś ze strony swojego partnera. 
 
RODZAJE 
PRZEMOCY KATALOG ZACHOWAŃ 

PRZEMOC 
FIZYCZNA 

popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przyt-
rzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopa-
nie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie 
przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, 
parzenie, polewanie substancjami żrącymi, uży-
cie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, 
nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.  

PRZEMOC 
PSYCHICZNA 

wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, na-
rzucanie własnych poglądów, karanie przez od-
mowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała 
krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izo-
lacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie 
kontaktów z innymi osobami), domaganie się 
posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, 
degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, 
upokarzanie, zawstydzanie),stosowanie gróźb,  
itp.  

PRZEMOC 
SEKSUALNA 

wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie 
nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksual-
nych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, 
sadystyczne formy współżycia seksualnego, 
demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań 
seksualnych kobiety, itp.  

PRZEMOC 
EKONOMICZNA 

odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożli-
wianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspa-
kajanie podstawowych, materialnych potrzeb 
rodziny, itp.  

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARY 
 

Działa na mocy znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie, która z dniem 1 sierpnia 2010 roku wpro-
wadziła obowiązek tworzenia Zespołów Interdyscyplinarnych. 

W Gminie Wiśniew Zespół Interdyscyplinarny działa na pod-
stawie Uchwały Nr VII/32/2011 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 
czerwca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływa- 
 

nia i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego dzia-
łającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

Zarządzeniem Nr 78/2012 z dnia 15 lutego 2012 roku  Wójt  
Gminy Wiśniew powołał członków Zespołu Interdyscyplinarnego 
w Gminie Wiśniew do realizacji zadań związanych z przeciw-
działaniem przemocy w rodzinie. 
 
Więcej informacji znajduje się na stronie: www.wisniew.ops.pl 

(zakładka pomoc społeczna). 
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Sołectwo Borki-Sołdy zostało laureatem II edycji konkursu Wojewody Mazowieckiego  
na „Najaktywniejsze sołectwo”. 

 

BORKI – SOŁDY NAJAKTYWNIEJSZYM SOŁECTWEM 
Gala wręczenia nagród obyła się 3 października 2012 r. w siedzibie Mazo-

wieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Współorganizatorami 
konkursu byli: Województwo Mazowieckie, Mazowiecki Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego i Gazeta Sołecka.  Dyplom i nagrodę z rąk Wojewody 
Mazowieckiego Pana Jacka Kozłowskiego odebrał sołtys – Adam Nowosielski 
i radna powiatu siedleckiego, mieszkanka sołectwa – Barbara Rybaczewska.  
Władze Gminy Wiśniew reprezentował zastępca wójta – Józef Jan 
Romańczuk.  

 
Celem konkursu było: promowanie najlepszych przykładów dobrych praktyk 

zrealizowanych projektów i inicjatyw  oddolnych, promowanie najbardziej 
aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej. 

Do konkurs przystąpiło 35 sołectw z województwa mazowieckiego, 
nagrodzono pięć najaktywniejszych, wśród nich doceniono zbudowany 
od podstaw i  urządzony plac zabaw i miejsce integracji mieszkańców wsi Borki-
Sołdy. 

Inicjatywa powstania takiego miejsca należała do wieloletniego sołtysa wsi 
pana Adama Nowosielskiego, natomiast ważnym podmiotem była Gmina 
Wiśniew, która jedna z pierwszych w kraju wyodrębniła w budżecie środki 
na Fundusz Sołecki, główne źródło finansowania zadania. Partnerami 
mieszkańców w zrealizowanym przedsięwzięciu z dużym wkładem finansowym 
i rzeczowym było Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „LOGOS” oraz 
COCA-COLA HBC Polska. Praca i zaangażowanie mieszkańców oczywiście 
bezcenne. 

Ocenie komisji konkursowej podlegało m.in. wpływ projektu na integracje 
społeczności lokalnej, materialne rezultaty działalności, finansowanie projektu  
(różne źródła), innowacyjność projektu. 

Nie ulega wątpliwości, że prace wykonane przez mieszkańców polegające 
na zagospodarowaniu działki od podstaw  (orka, sianie trawy, pielęgnacja, mon-  

 
 
 

taż ogrodzenia) zintegrowały mieszkańców i przy-
czyniły się do osiągnięcia rezultatu w postaci placu 
zabaw dla dzieci ale również miejsca do spędzania 
czasu wolnego dla dorosłych. Od partnerów pozyskano 
środki finansowe w wysokości jednorocznego 
funduszu sołeckiego – 9.700 zł. Ze środków funduszu 
sołeckiego wydatkowano kwotę 26.888 zł. 

Mieszkańcom gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów! ■■■ 

Ośmiu nauczycieli z zespołów oświatowych z terenu naszej gminy otrzymało nagrody Wójta Gminy. 
 

Dzień Edukacji Narodowej w Wiśniewie 
 

Dzień Edukacji Narodowej, popularnie zwany Dniem Nau-
czyciela, już za nami. Za nami także gminna uroczystość oraz 
mniejsze i większe uroczystości w każdej ze szkół. W piątek 12 
października br. w Urzędzie Gminy Wiśniew odbyła się 
gminna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wójt 
Gminy Wiśniew – Krzysztof Kryszczuk nagrodził pracow-
ników oświaty za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz 
złożył życzenia w dniu ich święta. 

 
Na spotkaniu nie zabrakło przedstawicieli Rady Gminy Wiś-

niew którą reprezentowali przewodniczący Rady Gminy – Józef  

Orzyłowski oraz przewodniczący Komisji oświaty, kultury, sportu 
i turystyki, zdrowia i spraw socjalnych – Antoni Wiszniewski. 

Były gratulacje, kwiaty, podziękowania dla nagrodzonych 
Nagrodą Wójta Gminy Wiśniew, a także dla wszystkich nauczycieli 
i pozostałych pracowników oświaty. Wójt Gminy dziękował za cięż-
ką pracę, zaangażowanie i serce wkładane w pracę. Były również 
zapewnienia i obietnice o dołożeniu wszelkich starań by na zadania 
oświatowe w przyszłorocznym gminnym budżecie środków nie za-
brało (choć już dzisiaj wiadomo, że subwencja oświatowa na przysz-
ły rok będzie znacznie niższa niż w roku bieżącym). 

Przewodniczący Rady Gminy i przewodniczący Komisji Oświaty 
w kierowanych do nauczycieli słowach również zaznaczali fakt, iż 
oświata w gminie Wiśniew to zadanie które wymaga szczególnej 
troski i szczególnego podejścia jeśli chodzi o środki finansowe. Bez 
nich trudno mówić o świecie na dobrym poziomie. 

A oto wyróżnieni Nagrodą Wójta Gminy Wiśniew: Ewa Bartczak 
– nauczyciel oddziału przedszkolnego w ZO w Śmiarach, Stanisław 
Ponikowski – nauczyciel matematyki, informatyki w ZO w Rado-
myśli, Renata Godzińska – nauczyciel języka angielskiego w ZO 
w Wiśniewie, Blanka Salomończyk – nauczyciel fizyki, matema-
tyki, informatyki w ZO w Wiśniewie, 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. 

Na zakończenie uroczystości wszyscy wysłuchali gitarowego mini 
recitalu przygotowanego i wykonanego przez Raffaele Sorrentino – 
ucznia Szkoły Podstawowej w Wiśniewie i jednocześnie ucznia 
Szkoły Muzycznej w Siedlcach. ■■■ 
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B. Rybaczewska i A. Nowosielski odebrali dyp-
lom dla najaktywniejszego sołectwa. 

Pamiątkowa fotografia. 
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11 listopada 1918 roku to znacząca data w historii Polski – dzień odzyskania niepodległości. Minęła kolejna 
rocznica odzyskania przez Polskę, po 123 latach niewoli, niepodległego bytu. 
 

OBCHODY ŚWIĘTA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 
W NASZEJ GMINIE 

Obchody 94. rocznicy  odzyskania przez Polskę niepodległości w naszej 
gminie rozpoczęły się już w piątek 9 listopada. Wówczas w Zespołach 
Oświatowych z terenu gminy uczniowie i nauczyciele uczestniczyli 
w uroczystych akademiach. Ponadto w Radomyśli w obchodach udział 
wzięli również mieszkańcy miejscowości oraz władze samorządowe 
gminy Wiśniew. Pod pomnikiem wzniesionym w 90. rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. 
Następnie w Centrum Integracyjno – Edukacyjnym zgromadzeni mogli 
obejrzeć widowisko historyczne przygotowane przez uczniów miejscowej 
szkoły. Po tym odbył się koncert pieśni patriotycznych i legionowych 
w wykonaniu Zespołu Seniora z Radomyśli pod kierownictwem Anety 
Karczmarskiej. 

Następnego dnia – 10 listopada odbył się „I Bieg Uliczny 
w rocznicę Odzyskania Niepodległości”. Bieg miał na celu uczczenie 
Święta Niepodległości, upowszechnianie biegania jako najprostszej 
i najtańszej formy aktywności fizycznej oraz propagowanie czynnego 
wypoczynku i aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży.  

Bieg odbywał się w trzech kategoriach wiekowych – szkół pod-
stawowych, szkół gimnazjalnych oraz OPEN. Zadaniem dzieci szkół 
podstawowych było pokonanie trasy liczącej 1200 m, a młodzieży 
ze szkół gimnazjalnych – trasy liczącej 2400 m. Dla osób startujących 
w trzecim przedziale wiekowym przygotowano trasę długości 3600 m. 
Oto wyniki zmagań: 

W kategorii uczniów szkół podstawowych: dziewczęta: I miejsce 
– Julia Kwiatek, II miejsce – Paulina Grochowska, III miejsce – 
Marta Jurzyk; chłopcy: I miejsce – Krystian Adamiak, II miejsce – 
Kacper Jadczak, III miejsce – Bartłomiej Ostrowski. 

W kategorii uczniów szkół gimnazjalnych: dziewczęta: I miejsce 
– Joanna Borkowska, II miejsce – Natalia Sobiczewska, III miejsce 
– Natalia Konopka; chłopcy: I miejsce – Daniel Domagała, II 
miejsce – Krystian Słupczyński, III miejsce – Filip Lipiński.  

W kategorii OPEN: kobiety: I miejsce ex aequo – Agnieszka 
Bożek i Anna Gruszka; mężczyźni: I miejsce – Patryk Domagała, II 
miejsce – Rafał Wysocki, III miejsce – Aleksander Samoluk. 

W niedzielę 11 listopada w kościele parafialnym w Wiśniewie 
została odprawiona Msza święta w intencji Ojczyzny, którą 
koncelebrowali ks. Henryk Krupa oraz ks. Konrad Poterek. 
We Mszy udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych gminy, 
przedstawiciele służb mundurowych: Wojska Polskiego, Policji, 
Państwowej Straży Pożarnej i ZOSP RP, poczty sztandarowe – Szkoły 
Podstawowej w Wiśniewie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych 
Okninach oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniewie oraz 
mieszkańcy gminy. 

Po nabożeństwie wszyscy udali się pod „Pomnik Legionowy”, gdzie 
w imieniu mieszkańców wieniec złożyli: Wójt Gminy Wiśniew- 
Krzysztof Kryszczuk, Przewodniczący Rady Gminy Wiśniew – Józef 
Orzyłowski, Kierownik Posterunku Policji w Wiśniewie – nadkom. 
Artur Młotowski, kpt. Robert Szczepanik oraz Prezes OSP Wiśniew – 
Jarosław Młynarczyk. Młodzież z Zespołu Oświatowego w Wiśniewie 
zapaliła symboliczne znicze. 

Na zakończenie zebrani odśpiewali hymn narodowy.  
Tego dnia w świetlicy wiejskiej w Tworkach odbył się Świąteczny 

Koncert, w wykonaniu członków różnych grup artystycznych działa-
jących w naszej gminie. Na scenie wystąpiły: Zespół „Talencik” 
z Twork, Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Wiśniewiacy” – grupa tanecz-
na oraz Zespół Seniora z Radomyśli.  

- Spotkanie było pomyślane jako żywa lekcja historii i literatury, 
mająca unaocznić tragizm naszych rodaków zaledwie 94 lata temu. 
Dziękujemy wszystkim, którzy tego dnia byli z nami – powiedziała Aneta 
Jastrzębska. 

- Wypełniona po brzegi świetlica wiejska świadczy o tym, iż potrzeba 
nam takich spotkań. Jest to dodatkowa motywacja dla nas – 
mieszkańców Twork – do dalszych działań – mówiła przewodnicząca 
koła Katarzyna Wielgórska. 

Tego dnia również Koło Gospodyń Wiejskich „Twórcze Kobiety” – 
bo tak brzmi pełna nazwa organizacji – obchodziło swoje pierwsze 
urodziny. Z tej okazji zgromadzeni odśpiewali „solenizantkom” 
tradycyjne „100 lat”. Posypały się w stronę Pań życzenia niegasnącego 
zapału do pracy, a tym samym osiągania wyznaczonych celów. Panie 
przyjęły również życzenia satysfakcji z dalszej pracy oraz uznania 
i szacunku mieszkańców miejscowości i gminy. 

Przypominamy, iż Panie z KGW zadebiutowały podczas ubiegłorocz-
nego Jarmarku Bożonarodzeniowego w Wiśniewie. W tym roku przy po-
mocy druhów OSP i mieszkańców Twork czynem społecznym odnowiły 
świetlicę wiejską oraz zorganizowały w maju Festyn Rodzinny. ■■■ 
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Hołd poległym rodakom złożyli przedstawiciele 
służb mundurowych oraz władz samorządowych. 

Start najmłodszej grupy. Uroczysta akademia w świetlicy wiejskiej w Tworkach. 
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W dniach 18 – 20 października br. Na terenie naszej gminy gościła delegacja z Zaszkowa 
na Ukrainie. Odwiedziła nas grupa młodzieży z tamtejszej szkoły wraz z nauczycielami. 
 

WIZYTA DELEGACJI Z UKRAINY 
W czwartek późnym wieczorem do Dworu Mościbrody 

zawitali nasi goście - grupa młodzieży ze szkoły w Zaszkowie 
wraz z nauczycielami na czele z dyrektorem szkoły Stefanem 
Makarem. Podróż była długa i męcząca, dlatego też strudzeni 
szybko poszły spać. Następnego dnia czekały na nich nie lada 
atrakcje. W piątkowy poranek, zaraz po śniadaniu, delegacja 
wyruszyła na wycieczką do Siedlec. Tam zwiedzali najciekawsze 
obiekty miasta, poznali jego historię. Po południu zostali zapro-
szeni do Zespołu Oświatowego w Wiśniewie, gdzie młodzież 
uczestniczyła najpierw w „otrzęsinach” klas pierwszych gimna-
zjum, a potem wspólnie z uczniami naszej szkoły bawiła się 
na dyskotece. Trzeciego dnia był czas z poznanie jednego 
z piękniej-szych polskich miast – Warszawy. Przewodnik 
oprowadził wycieczkowiczów po starówce. Zapoznał z ciekawy- 
 

mi epizodami z „życia” naszej stolicy. 
- Przyjazd do Polski jest dla nas bardzo ciekawym doświad-

czeniem. Wielu z nas jest tu po raz pierwszy. Warszawa jest 
bardzo fascynującym miastem. Wiele zabytków udało nam się 
dziś zobaczyć, ale zapewne to niewielki procent uroków tego 
miasta. Chcielibyśmy jeszcze nie raz odwiedzić Polskę i to 
miasto w celu poznania jego historii i odkrycia jego ciekawych 
zakątków – wspominali goście z Zaszkowa. 

- Wizytacje delegacji zagranicznych ubogacają życie naszej 
gminy – mówił Krzysztof Kryszczuk, Wójt Gminy Wiśniew. - 
Dzięki takiej współpracy możemy lepiej poznać obyczaje, tra-
dycję, kulturę naszych sąsiadów. Zapewne przyczyni się to rów-
nież do rozwoju naszej gminy. Mamy nadzieję, że ta współ-
praca będzie intensywnie się rozwijała przez kolejne lata. ■■■ 
 

KGW w Radomyśli i Zabłociu działa już od ponad 50 lat. Uroczyste świętowanie jubileuszu odbyło 
się 14 sierpnia 2012 r. 
 

50-lecie Koła Gospodyń Wiejskich 

Jubileusz 50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Radomyśli 
i Zabłociu rozpoczęła dziękczynna Msza święta w kościele pa-
rafialnym w Radomyśli, którą odprawił proboszcz ks. Mie-
czysław Pociejuk. Po Mszy panie z KGW wraz z wszystkimi 
gośćmi udały się do Centrum Integracyjno-Edukacyjnego, 
gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości. 

 
- 50 lat temu nasze matki wykazały się bardzo pozytywną społeczną 

postawą i przez wiele lat swój czas poświęcały dla naszej wioski – 
mówiła Dorota Borkowska, członkini KGW w Radomyśli. – Zatro-
szczyły się o to, by w Radomyśli zaczęło rozwijać się życie kulturalne.  
Za tę inicjatywę i wyjątkową aktywność w pielęgnowaniu tradycji i kul-
tury lokalnej przez wiele lat naszym starszym działaczkom serdecznie 
dziękuje młodsze pokolenie koła gospodyń w Radomyśli. 

Na ręce przewodniczącej Marianny Wiśniewskiej członkinie KGW 
złożyły bukiet kwiatów, a wraz z nim wielką wdzięczność, uznanie 
i szacunek. Pani Hanna Remiszewska zapoznała gości z historią KGW 
w Radomyśli. Następnie za scenie zaprezentowały się: Orkiestra Dęta 
z Łukowa, Zespół Seniora z Radomyśli, dzieci z Zespołu Oświatowego 
w Radomyśli, Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Wiśniewiacy”, panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich ze Starych Oknin, mężczyźni z Radomyśli, 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Radomyśli.  

Spotkanie zakończył poczęstunek i wspólna dyskoteka. ■■■ 
 

Goście z Ukrainy na warszawskiej Starówce. 

Pamiątkowa fotografia. 

Uroczysty korowód. 

Występ Zespoły Seniora z Radomyśli. 

Gratulacje zostały złożone 
na ręce M. Wi śniewskiej. 
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Wystawa fotografii i przybliżenie historii gminy Wiśniew zakończyły realizację projektu 
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego RAZEM. 
 

GMINA WIŚNIEW DAWNIEJ I DZIŚ 
W OCZACH MŁODZIEŻY 

W okresie od 01 września do 30 listopada br. Towarzystwo 
Spoleczno-Kulturalne RAZEM realizowało projekt „Jestem 
stąd i tu są moje korzenie, to mój fundament, tu jestem silny 
i mogę się rozwijać.” Projekt dotyczył odkrywania talentów 
artystycznych, redaktorskich i fotograficznych, a przede 
wszystkim dokładne poznanie obszaru na którym zamie-
szkuje młodzież. 

Uczestnicy projektu uczestniczyli w warsztatach fotograficznych 
prowadzonych przez profesjonalnego fotografa. Zbierali stare 
fotografie oraz gromadzili informacje dotyczące historii gminy 
Wiśniew. Końcowym efektem tych warsztatów jest wystawa zdjęć 
zatytułowana  „Gmina dawniej i dziś”, która znajduje się w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy Wiśniew. Podsumowanie projektu oraz 
otwarcie wystawy odbyło się 6 grudnia br. 

- Fotografie to coś, co w dzisiejszym świecie towarzyszy człowiekowi 
od dziecka. Dzięki nim utrwalamy swoje wspomnienia, ważne chwile 
w naszym życiu, piękno, które nas otacza – mówiła Prezes 
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego RAZEM Małgorzata Dymec-
ka. - Zdjęcia to także świetny materiał do wykorzystania w różnego rodza-
ju publikacjach, wystawach. Dzięki pracy z fotografiami możemy lepiej  

poznać środowisko lokalne i jego zasoby. Zabawa w dzien-
nikarza pozwoliła młodzieży na przełamanie stosunków  między-
ludzkich, a przede wszystkim dała im możliwość na wyzwolenie 
w sobie iskry ciekawości, odkrywania ciągle czegoś nowego. 
Końcowym efektem pracy młodzieży było wydanie gazetki opisu-
jącej ważne wydarzenia z życia naszej gminy. W czasie tej przy-
gody z gazetą prócz doświadczeń i umiejętności pisarskich, 
a także nadmienionego wcześniej zarządzania czasem i plano-
wania przyszłości doskonalona była również praca w grupie, 
podział obowiązków, a także odpowiedzialność za pisane treści. 

■■■

W dniach 26.11- 02.12.2012 r. pięć uczennic z Gimnazjum 
w Śmiarach: Aleksandra Wysokińska, Aleksandra Jastrzę-
bska, Aneta Jastrzębska, Weronika Grzyb, Jolanta Ługo-
wska wraz z opiekunem p. Katarzyną Wielgórską uczest-
niczyło w wyjeździe naukowym do Hiszpanii. Wyjazd był 
nagrodą w konkursie organizowanym przez Stowarzy-
szenie Kapitał-Praca-Rozwój oraz Mazowieckie Stowarzy-
szenie Edukacyjne.  

siące kilometrów od domu. Dopiero, gdy wyjechaliśmy za miasto 
i ujrzeliśmy niezliczone ilości gajów oliwnych poczuliśmy, że 
jesteśmy w Hiszpanii. Po długiej podróży autokarem dotarliśmy 
do urokliwej hiszpańskiej wioski Agramon, która na tydzień stała 
się naszym domem. 

Właściciel pensjonatu - Jesus, okazała się być cudownym 
człowiekiem. Zostaliśmy przyjęci niezwykle ciepło, serdecznie i uro-
czyście. Na naszą cześć wydano specjalną kolację, na którą zapro-
szono lokalne władze.  

Przez cały okres pobytu poznaliśmy wiele ciekawych miejsc. 
Przemierzyliśmy „szlak oliwny”, czyli poznaliśmy tajniki uprawy 
oliwek oraz produkcji oliwy z oliwek. Obejrzeliśmy malowidła 
naskalne z epoki neolitu. To było zadanie dla super wytrwałych. 
Musieliśmy wejść na bardzo stromą i skalistą górę, jednak to, co 
zobaczyliśmy wynagrodziło nasze trudy.  

Podczas naszego pobytu zostaliśmy przedstawieni władzom po-
bliskiego miasta Hellin oraz władzom miasta Albacete. Czuliśmy 
się jak celebryci, ponieważ wszędzie towarzyszyła nam prasa 
a czasami nawet telewizja. Najpiękniejszym dniem naszego po-
bytu był piątek. Tego dnia udaliśmy się nad Morze Śródziemne. 
Zwiedzaliśmy miasto Cartagena. Cudowny, ciepły klimat tego por-
towego miasta oraz wspaniałe plaże sprawiły, że chcieliśmy tam 
zostać na zawsze. Ostatniego dnia właściciel pensjonatu, w którym 
mieszkaliśmy zorganizował fiestę polsko-hiszpańską.  

Gdy w niedzielę rano opuszczaliśmy Agramon łza kręciła się 
w oku. Na pewno każdy z nas wróci do tego wspaniałego miejsca, 
do miłych ludzi, których poznaliśmy. Po wylądowaniu w War-
szawie czekała na nas niespodzianka. Z kraju, w którym wciąż 
kwitły róże, gdzie palmy rozpościerały swoje liście, gdzie słońce 
świeciło wróciliśmy do Warszawy, która przykryta była pierzynka 
śniegu. Czyż świat nie jest cudowny???? ■■■ 

Uczestnicy wycieczki 

Nasza przygoda rozpoczęła się 26 listopada o godz. 8:15 na lot-
nisku w Warszawie. Z drżącym sercem oczekiwaliśmy na pierwszy 
w życiu lot samolotem. Formalności związane z odprawą na lotnisku 
przeszliśmy sprawnie (niektórzy musieli „wyskoczyć z butów”, żeby 
znaleźć się po drugiej stronie bramki). Lot trwał 3,5 godziny. 
Znieśliśmy to dzielnie. O godz. 14:30 wylądowaliśmy na lotnisku 
w Madrycie. Na początku nic nie wskazywało na to, że jesteśmy ty - 

UCZNIOWIE Z ZO W ŚMIARACH W HISZPANII 
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Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Wiśniewie pod patronatem Wójta 
Gminy zorganizowała konkurs plastyczny pt. „Świąteczna ozdoba”. Do Kon-
kursu zaprosiliśmy wszystkie oddziały przedszkolne z naszej gminy (ZO Śmia-
ry, ZO Wiśniew, ZO Radomyśl). 

Dzieci nagrodzone były w kilku kategoriach: 
Kategoria dzieci 6-letnich: I miejsce: Milena Krasuska - ZO Śmiary, II miejsce: 
Dawid Jastrzębski - ZO Śmiary, III miejsce: Wiktoria Biarda - ZO Wiśniew. 
Kategoria dzieci 5-letnich: I miejsce: Magdalena Zielińska – PS w Wiśniewie, 
II miejsce: Aleksandra Kaniecka - PS w Wiśniewie, III miejsce: Mateusz Polak 
- PS w Wiśniewie. 
Kategoria dzieci 4-letnich: I miejsce: Aleksandra Markiewicz - PS w Wiś-
niewie, II miejsce: Karolina Jastrzębska - PS w Wiśniewie, III miejsce: Gabry-
sia Dziewulska - PS w Wiśniewie. 
Kategoria dzieci 3-letnich: I miejsce: Honorata Pastor - PS w Wiśniewie, 
II miejsce: Anetka Pastor - PS w Wiśniewie, III miejsce: Irek Pawlik - PS 
w Wiśniewie. 
Wyróżnione prace: Patrycja Golbiak (5 lat.) - PS w Wiśniewie, Mikołaj Bożek 
(6 lat) - ZO Wiśniew, Karolina Grzyb (4 lata) - PS w Wiśniewie, Blanka 
Dąbrowska (4 lata) - PS w Wiśniewie. 

Kiedy zbliżają się Święta i w przedszkolu pachnie 
choinka, dzieci z przedszkola i rodzice spotykają się 
na wspólnym Spotkaniu Opłatkowym. W tym roku 
spotkanie odbyło się w Wólce Wiśniewskiej.  

 
Na naszej uroczystości oprócz rodziców gościliśmy również  

Wójta Gminy p. Krzysztof Kryszczuk,  kierownik oświaty p. Bo-
żena Wyrębek,  jak również naszych darczyńców przedszkola 
p. Zając Teresa, p. Agnieszka Bożek, p. Ewelina i Hubert Mar-
kiewicz, p. Katarzyna Wielgórska. Dzieci wprowadziły nas 
w świąteczny nastrój śpiewając kolędy i recytując wiersze 
o tematyce świątecznej. Jak w roku ubiegłym tak i teraz wszyscy 
zebrani na naszym spotkaniu mogli zakupić stroiki świąteczne 
wykonane przez dzieci, panie z przedszkola jak również rodziców 
za co z góry dziękujemy. Miłym akcentem spotkania był występ 
zespołu muzycznego „Wiśniewiacy”. 

 
 

6 grudnia, jak co roku GOK w Wiśniewie zorganizował 
Mikołajkowe spotkanie, w którym udział wzięło ponad  50 dzieci 
z terenu naszej gminy. Były to dzieci z grupy teatralnej działającej 
przy świetlicy wiejskiej w Tworkach  oraz dzieci tańczące w zespole 
„Wiśniewiacy” – grupa starsza i młodsza. Na sali sportowej Zespołu 
Oświatowego w Wiśniewie, gdzie odbyło się spotkanie Mikołajkowe, 
w nastrój świąteczny wprowadziła pięknie ubrana choinka. 

Na początku spotkania dyrektor GOK Janina Dołgich przywitała 
wszystkie dzieci oraz rodziców. Złożyła im najserdeczniejsze 
życzenia z okazji Mikołajek. Imprezę poprowadzili pracownicy 
GOK: Magda Książek oraz Michał Kryszczuk. Prowadzący 
zaproponowali dzieciom gry, konkursy i zabawy z nagrodami. Na ko-
niec spotkania grupa małych Mikołajków ubranych w czerwone 
stroje wprowadziła na salę Świętego Mikołaja, który obdarował 
każde dziecko prezentem. Po rozdaniu prezentów dzieci zostały 
zaproszone na poczęstunek przygotowany przez GOK i komitet 
rodziców oraz KGW w Tworkach. ■■■ 

Janina Dołgich 

Informacje i zdjęcie przygotowali Wychowawcy 
Przedszkola Samorządowego w Wiśniewie. 

Impreza Mikołajkowa 

Konkurs plastyczny  
pt.„Świąteczna ozdoba”

Spotkanie Opłatkowe przedszkolaków 
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PANI GENOWEFO - 200 LAT!!! 

W tym wyjątkowym dniu serdeczne gratulacje oraz życzenia dalszych 
lat w zdrowiu i szczęściu rodzinnym, oprócz licznego grona krewnych, 
złożyli Pani Genowefie przedstawiciele władz samorządowych: z gminy 
Wiśniew – wójt Krzysztof  Kryszczuk i z gminy Domanice – wójt 
Jerzy Zabłocki. Jubilatkę odwiedził również zastęp-ca kierownika USC 
w Siedlcach – Kazimierz Prochenka oraz kierownik Placówki 
Terenowej KRUS w Siedlcach - Stanisław Murawski. W tym dniu nie 
mogło zabraknąć również sołtysa Wiśniewa Beaty Pasztor. 

Pani Genowefa Brodzik urodziła się w miejscowości Cisie Zagródzie 
w 1912 r. W 1932 roku wyszła za mąż i wraz z mężem Janem 
zamieszkała w Olszycu (obecnie gmina Domanice). Po śmierci męża 
(w 1979 r.) zamieszkała u córki z którą przeniosła się wkrótce do Wiś-
niewa, gdzie mieszka do dzisiaj. Wychowała pięć córek: Janinę, Halinę, 
Irenę, Władysławę i Krystynę. Doczekała się również 18. wnucząt, 
41 prawnucząt oraz 14 praprawnucząt. 

Szanownej Jubilatce życzymy oczywiście dużo zdrowia, kolejnych 
jubileuszy i niech pogoda ducha, i poczucie humoru nigdy Panią nie 
opuszczają. Pani Genowefo – 200 lat! 
 

W poniedziałek 17 grudnia br. pani Genowefa Brodzik – 
mieszkająca obecnie w Wiśniewie - wraz z rodziną i przed-
stawicielami władz samorządowych świętowała swoje 100-
tne urodziny. 



Happy Halloween 
 

Dnia 31 października grupa uczniów pod kierunkiem nauczycielki j. angielskiego 
p. Agnieszki Markiewicz zorganizowała obchody Halloween. 
 

 

Dziecięca Akademia 
Przyszłości  

 
ZO w Radomyśli realizuje projekt 

Dziecięca Akademia Przyszłości, w ra-
mach którego uczniowie poszerzają 
swoją wiedzę podczas licznych wyjaz-
dów.  

26 września 2012 r. uczniowie klas 4, 
5 i 6 wyjechali na wycieczkę do Siedlec. 
Pierwszym punktem imprezy był udział 
w Europejskim Dniu Języków pod ha-
słem "Piosenka jest dobra na wszystko" 
w Centrum Kultury i Sztuki. Tego dnia 
obchodzimy Europejski Dzień Języków. 
Stowarzyszenia Prodeutsch przygoto-
wało specjalnie na tę okazję artystyczno-
edukacyjny program dla wszystkich 
sympatyków języków obcych. Ucznio-
wie z dużym zainteresowaniem wzięli 
udział w imprezie. Otrzymali książeczki 
edukacyjne od wydawnictwa Oxford, 
a także plakaty i inne pomoce do nauki 
języka angielskiego. Drugim punktem 
wyjazdu była wizyta w Muzeum Regio-
nalnym w Siedlcach. Wycieczkę zakoń-
czyła wizyta w prawosławnej cerkwi 
pod wezwaniem Świętej Trójcy w Siedl-
cach. Uczniowie dzięki uprzejmości 
proboszcza ks. prot. Sławomira Kochana 
mogli zwiedzić świątynię. Zostali zapoz-
nani z jej historią, a także ceremoniałem 
i obrzędami. Była to wspaniała lekcja 
dotycząca zagadnień tolerancji i posza-
nowania godności innych osób bez 
względu na ich wyznanie, która sprawi, 
że pozbędą się uprzedzeń i stereotypów 
myślenia. 

20 października 2012r. odbyła się wy-
cieczka na Festiwal Nauki w Siedlcach. 
Kolejna grupa uczniów z naszej szkoły 
mogła podziwiać profesjonalne labora-
toria, obejrzeć i zgłębić działanie apara-
tury chemicznej oraz zobaczyć ciekawe 
doświadczenia, nie zawsze do wykona-
nia w warunkach szkolnych. 

7 listopada 2012 r. uczniowie klas 4, 5 
i 6 wyjechali na wycieczkę do War-
szawy na warsztaty językowe. Dzieci 
miały okazję zwiedzić miejsca w stolicy 
związane z historią i kulturą rosyjską, 
a więc: Pałac Kultury i Nauki, cmentarz 
żołnierzy radzieckich poległych w czasie 
II wojny światowej oraz Rosyjskie 
Centrum Kultury i Nauki. 

13 listopada pod bacznym okiem pana 
Łukasza Płudowskiego, pani Marty Gre-
gorczuk i pana Stanisława Ponikow-
skiego uczniowie uczestniczyli w wyje-
ździe na basen do Sokołowa Podlaskiego. 

 

ZO W RADOMYŚLI 

Pierwszym punktem programu było przedsta-
wienie wystawione częściowo w języku pol-
skim, a częściowo po angielsku. Opowiadało 
ono o rodzinie, z którą zamieszkiwały psotne 
duszki. Robiły one członkom rodziny figle, ale 
w rezultacie uratowały ich przed złodziejami. 

Kolejnym punktem był turniej dla przedsta-
wicieli każdej z klas, którzy musieli wylosować 
pytanie w j. angielskim, przetłumaczyć je sobie 
i wykonać zawarte w nim polecenie. Po turnieju 
nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów. W pier-
wszym konkursie na najpiękniejszą dynię wy - 
 
 

różnienia otrzymali: Wiktoria Cegiełko kl. IV i Irek Okniński kl. V. Drugi konkurs polegał 
na wykonaniu pracy plastycznej dotyczącej Halloween.  

Na koniec obchodów wszyscy zebrani otrzymali cukierki i ciasteczka wykonane 
na świetlicowych zajęciach kulinarnych przez p. Anetę Cholewkę i uczniów, które 
przedstawiały szpony czarownicy. 

Obchody Dnia 11-go Listopada 
  
Dnia 9  listopada 2012 roku uczciliśmy 94 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Pol-

skę. Z tej okazji tradycyjnie już zaprosiliśmy mieszkańców parafii Radomyśl i władze samo-
rządowe do Centrum Integracyjno – Edukacyjnego w Radomyśli.  
 Uroczystość rozpoczęła się przed budyn-
kiem, gdzie prowadząca – Justyna Izdeb-
ska powitała wszystkich zebranych. Nas-
tępnie został odśpiewany Hymn Polski, 
w czasie którego delegacja uczniów zawie-
siła i wciągnęła flagę na pobliski maszt. 
Po hymnie delegacja złożyła kwiaty i zapa-
liła znicz pod pomnikiem trzech krzyży. 

Po tym, już wewnątrz budynku, obej-
rzeliśmy akademię przygotowaną przez 
uczniów i chór szkolny pod kierunkiem 
pani Grażyny Borkowskiej, Zofii Grzegor-
czyk i Jolanty Woźniak. Podczas akademii  
uczestniczyliśmy w drodze Polski do niepodległości oraz usłyszeliśmy i śpiewaliśmy znane 
pieśni wojskowe z tamtego okresu. Po akademii wystąpił chór "Seniorzy" z Radomyśli. 

  W dniach 1 - 2 grudnia 2012r. 
przedstawiciele naszej szkoły wystawiali 
ozdoby bożonarodzeniowe na Jarmarku 
Świątecznym w Arche. A w dniach 4 - 6 
grudnia zorganizowany został kiermasz 
ozdób świątecznych w naszej szkole. 
Kiermasz został w tym roku przygotowany 
przez panie: Anetę Cholewkę i Małgorzatę 
Goławską oraz uczniów Zespołu 
Oświatowego w Radomyśli.  
W organizacji kiermaszu i sprzedawaniu 
ozdób w obydwu miejscach pomagały 
wolontariuszki z Wolontariatu Szkolnego.  
 

Kiermasz bożonarodzeniowy 

Informacje z zdjęcia przygotowali uczniowie i nauczyciele ZO w Radomyśli. 
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ZO W ŚMIARACH
Nie tak dawno rozpoczynaliśmy rok szkolny, a już powoli zbli-

żamy się do końca pierwszego półrocza. W tym czasie miały miejsce 
różne wydarzenia, z którymi chcemy zapoznać wszystkich, którzy 
chcą dowiedzieć się, co ciekawego dzieje się w naszej szkole.  

W dniach 24 - 25.09.12r. uczniowie pod opieką nauczycieli 
p. M. Jasińskiej i p. M. Oknińskiej byli na wycieczce w Częstocho-
wie, gdzie uczestniczyli we Mszy św. celebrowanej przez ks. Probo-
szcza Sławomira Groszka. Następnie zwiedzili sanktuarium na Jasnej 
Górze. Uczestniczyli też w Drodze Krzyżowej na Wałach. Ostat-
niego dnia  wycieczki udali się do Wieliczki, gdzie obejrzeli kopalnię 
soli. Ostatnim punktem programu był Kraków. Tam zwiedzili Wa-
wel, miejsce pochówku prezydenta Lecha Kaczyńskiego z małżonką 
oraz Kościół Mariacki. 

W dniach 20 – 21.09.2012 r. ośmiu gimnazjalistów z ZO w Śmia-
rach pod opieką p. Romana Jastrzębskiego uczestniczyło w XXXII 
Rajdzie Nadbużańskim organizowanym przez PTTK Oddział „Pod-
lasie” w Siedlcach.  

Wraz z przedstawicielami siedleckich szkół uczniowie nasi prze-
byli autokarem trasę Siedlce – Patrykozy - Sokołów Podlaski – Kor-
czew – Bużyska poznając zabytki, miejsca pamięci na mazowiecko-
podlaskim pograniczu. Pieszo, dotarli w pobliże Drohiczyna, pro-
mem przeprawili się przez Bug i z góry zamkowej podziwiali piękno 
nadbużańskiego krajobrazu, a następnie poznali najciekawsze zabyt-  

ki miasta.  
Po nawiedzeniu Gra-

barki wszyscy uczest-
nicy autokarami do-
tarli do Serpelic,gdzie 
rywalizowali w róż-
nych konkurencjach 
wykazując się wiedzą 
przyrodniczą i histo-
ryczną oraz sprawno-
ścią fizyczną.  Wy-
różnili się Marcin Tysz-
kiewicz z klasy III 

i Sebastian Krasuski z klasy I zajmując odpowiednio 2 i 3 miejsce. 
Pełen wrażeń dzień zakończył się ogniskiem z kiełbaską i turystycz-
ną piosenką. 

Następnego dnia, po rozdaniu dyplomów i nagród odwiedzili Sar-
naki i kopiec marszałka Piłsudskiego w Majówce. Wszyscy uczes-
tnicy pełni wrażeń wrócili do domu. 

Tradycyjnie od wielu lat we wrześniu odbywają się spotkania 
z policjantami, na temat bezpieczeństwa na drodze. Ostatnio takie, 
miało miejsce 26.09.2012 r. Funkcjonariusze Policji  przypomnieli 
dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, zachęcali 
do wyposażenia ubiorów i plecaków w elementy odblaskowe.  Z ra-
cji przynależności do rodziny szkół noszących imię Jana Pawła II -11 
uczniów z klas IV-VI naszej szkoły wraz z opiekunami p. Romanem 
Jastrzębskim oraz Dariuszem Olszewskim wyruszyli w dniach 10-
11.10.12  na XII Ogólnopolską Pielgrzymkę do Częstochowy. 
Po drodze dzieci zwiedziły ruiny i wystawę średniowiecznych ma-
chin oblężniczych na  zamku w Czersku, Sanktuarium Błogosła-
wionego Honorata Koźmińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą.  

W Częstochowie zwiedzający wstąpili najpierw do Parku Miniatur 
Sakralnych z Parkiem Atrakcji. Po kolacji u sióstr urszulanek 
i modlitewno-tanecznym przygotowaniu pod kierunkiem księdza 
Łukasza poszli na Apel Jasnogórski. Następnego dnia razem z dwu-
dziestoma tysiącami pielgrzymów uczestniczyli w uroczystej liturgii, 
której przewodniczyli częstochowski arcybiskup Wacław Depo 
i biskup radomski Henryk Tomasik. 
 

Bardzo ważną uroczys-
tością w naszej szkole 
był Dzień Patrona, 
połączony ze Świę-
tem Edukacji Narodo-
wej. Już po raz drugi 
mieliśmy zaszczyt ob-
chodzić to święto, gdyż 
od niedawna szkoła 
podstawowa nosi imię 
tego zacnego Polaka. 
Cała uroczystość 
odbyła się 16.10.12 r. 
tradycyjnie mszą świętą, którą celebrował ks. Sławomir Groszek. 
Następnie wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni 
goście, w tym pan Krzysztof Kryszczuk - Wójt Gminy Wiśniew 
oraz przewodnicząca Rady Rodziców pani Małgorzata Jastrzębską 
wzięli udział w uroczystej akademii szkolnej poświęconej patro-
nowi oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób związani są 
z oświatą.  

Miłym akcentem uroczystości było wręczenie nagród uczniom, 
którzy wzięli udział w szkolnym  konkursie plastycznym zorga-
nizowanym pod hasłem „Jak wyobrażam sobie moje spotkanie 
z Janem Pawłem II?”. Uczniowie przygotowali także atrakcyjny 
montaż słowno-muzyczny dla pracowników oświaty. Program 
uroczystości, scenariusz, przygotowanie uczniów oraz piękna 
dekoracja to dzieło nauczycieli: Agnieszki Wiśniewskiej, 
Agnieszki Jurzyk, Grażyny Jastrzębskiej, Małgorzaty Jasińskiej. 

Chociaż Święto Niepodległości, w tym roku przypadło na nie-
dzielę w naszej szkole uroczysta akademia  odbyła się 
09.11.12r. Wystąpienie uczniów  klasy IV  i V szkoły podsta-
wowej było niecodzienną lekcją  historii. Przypomnieli nam 
ważne, ale i zarazem smutne dla narodu polskiego wydarzenia, 
kiedy to na 123 lata pozbawieni byliśmy państwa polskiego. 
Recytacje wierszy o charakterze patriotycznym, przeplatały znane 
pieśni żołnierskie. Wszyscy słuchali w ciszy i skupieniu, jak mło-
dzi aktorzy, pięknie recytowali i śpiewali. Akademię przygotowały 
p. Bożena Michalak oraz  p. Agnieszka Wiśniewska. 

Wszyscy lubimy Mikołajki, ale chyba najbardziej najmłodsi. 
W naszej szkole 06.12.12 gościliśmy, tego niezwykłego,, pana’’, 
który przybył niespodziewanie i przyniósł wszystkim drobne 
słodkości. Szkoda, że taki dzień jest tylko raz w roku.  

Za kilka dni będziemy łamać się opłatkiem i składać 
sobie życzenia. Korzystając z okazji w imieniu swoim, 

p. dyrektor Anny Dziedziny  
i wszystkich pracowników szkoły  

życzymy radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
naszym uczniom, ich rodzicom  

i czytelnikom ,,Gminnych Wieści’’. 

Informacje i zdjęcia 
przygotowała 

Bożena Michalak, 
ZO w Śmiarach. 

Dzień patrona.  

Mikołajki.

Spotkanie z policjantem. 
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 ZO W WIŚNIEWIE 

*** 
Od momentu, kiedy przywitał nas pierwszy, wrześniowy dzwonek, 

minęło  ponad trzy miesiące. Czas pędzi nieubłaganie. Uczniowie klas 
trzecich gimnazjum musieli zmierzyć się w listopadzie z próbnymi 
egzaminami, a przecież wszyscy myślimy już o zbliżających się świę-
tach Bożego Narodzenia, „czując” zapach choinki i domowych wypie-
ków.  

 Nauka, wycieczki i imprezy szkolne oraz przygotowania do nich, 
wypełniają dzieciom i młodzieży czas jesiennego pobytu w szkole. 

  Dnia 17.10.12r. uczniowie podziękowali wszystkim pracownikom 
szkoły za trud włożony w ich wychowanie i edukację. Cała społeczność 
naszej placówki obejrzała zabawny „Teleexpres”, przygotowany przez 
uczniów pod kierunkiem p. Beaty Zabłockiej i p. Barbary Mikiciuk. 
„Szkolne media” w humorystyczny sposób ukazały osobowość nauczy-
cieli różnych przedmiotów i ich zmagania z awansem zawodowym oraz 
wykonywaniem ciężkiej pracy. Widownia z zainteresowaniem śledziła 
również pokaz mody prezentowanej przez uczniów dla nauczycieli. 

 W październiku obchodziliśmy również XII już Dzień Papieski pod 
hasłem „Jan Paweł II-Papież Rodziny”. Apel przygotowany pod kie-
runkiem ks. Konrada Poterka, przypomniał nam postać błogosła-
wionego Jana Pawła II. Chór dzieci, pod batutą p. Sławomira Sołty-
szewskiego, wykonał pieśni związane z osobą Wielkiego Polaka, 
a uczennica kl. III gimnazjum, Patrycja Cetnar, recytowała fragment 
sztuki Papieża pt. „Przed sklepem jubilera”. Patrycja została laureatką 
X Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Karola Wojtyły – Jana 
Pawła II „Słowo – dar i tajemnica”, który odbył się w CKiS w Siedl-
cach 16.10.12 r.  

Święta patriotyczne obchodzone są w naszej szkole bardzo uroczyś-
cie. 9.11.12r., na dwa dni przed 94 rocznicą odzyskania przez Polskę 
niepodległości, uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, pod kie-
runkiem p. Anny Kryszczuk oraz p. Moniki Przygody, przygotowali 
akademię w postaci ciekawej lekcji historii. Znane polskie pieśni 
i utwory poetyckie wprowadziły nas w nastrój refleksji i zadumy nad 
burzliwymi dziejami narodu polskiego. Na koniec uroczystości ucznio-
wie, zaproszeni goście, nauczyciele oraz pracownicy szkoły zostali 
poczęstowani pysznymi cukierkami w białej polewie, opakowanymi 
w czerwony papier. Słodycze w narodowych barwach, rozdawane 
w dniu 11 listopada w naszej szkole to już tradycja, a także miła 
niespodzianka, przygotowywana co roku przez p. Anię Kryszczuk.  

W naszej szkole co roku prężnie działa Szkolne Koło Caritas, któ- 
rego opiekunem jest od wielu lat p. Marzena Kurek. Od początku 
roku szkolnego wolontariuszki brały udział w wielu akcjach  

 
 

charytatywnych. We wrześniu zbierały środki 
pieniężne dla fundacji „Pomóż i Ty”, wspo-
magającej osoby niepełnosprawne. W paź-
dzierniku uczennice organizowały akcję 
„Pomagamy dzieciom w Afryce”, przeka-
zując na misje pieniądze uzyskane z dobro-
wolnych składek zbieranych wśród uczniów. 
W listopadzie dziewczęta włączyły się 
w sprzedaż świec wigilijnych oraz kart świą-
tecznych, a także zbierały środki czystości 
dla Domu Małego Dziecka w Siedlcach. 
W grudniu, wzorem lat ubiegłych, uczennice 
będą gromadziły żywność dla rodzin potrze-
bujących, w siedleckich supermarketach, 
włączając się w ogólnopolską akcję Caritas 
Diecezji Siedleckiej.  

Uczniowie chętnie biorą udział w różnego 
rodzaju konkursach, w których często zdoby-
wają nagrody. 
 

 
 

W ogólnopolskim konkursie na komiks pt. „Człowiek – naj-
lepsza inwestycja”, organizowanym przez Wojewódzki Urząd 
Pracy w Warszawie i współfinansowanym przez Unię Euro-
pejską, wzięły udział uczennice III klasy gimnazjum. 29.11.12r. 
dwie z nich pojechały do stolicy po odbiór nagród, wręczanych 
w czasie Rocznej Konferencji Podsumowującej wdrażanie 
POKL  na Mazowszu. Ilona Jastrzębska zdobyła I miejsce 
i otrzymała nagrodę rzeczową w postaci tabletu, a Patrycja 
Cetnar  zdobyła wyróżnienie i otrzymała e – czytnik. Opie-
kunem uczennic była p. Monika Przygoda, nauczyciel historii 
i wiedzy o społeczeństwie.  

Dzieci z klas młodszych zostały nagrodzone w konkursie pla-
stycznym „Rośliny Lasu”, organizowanym przez Nadleśnictwo 
Siedlce. W kategorii dzieci 5-6 letnich II miejsce zdobyła 
Oliwia Jastrzębska z klasy O. W kategorii uczniów klas I-II 
wyróżnienie otrzymały Aniela Adamczyk i Amelia Jast-
rzębska. W kategorii uczniów klas III – IV I miejsce zdobyła 
Ada Adamczyk , w kategorii uczniów klas III – IV III miejsce 
zdobyła Aleksandra Jastrzębska. Opiekunem uczennic była 
p. E. Ługowska, nauczyciel klas I – III. 

Czas nauki to także czas zdobywania wiedzy poprzez udział 
w wycieczkach krajoznawczych, do kina i teatru. W Miko-
łajkowe Święto bardzo dużo dzieci z różnych klas szkoły 
podstawowej, w ramach prezentów, pojechało do Novego Kina 
w Siedlcach, na filmy : „Renifer Niko ratuje brata” oraz „Dino 
mama”. 

  Przed nami Jasełka, klasowe wigilie i tak bardzo oczekiwane 
Święta.  

Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia,  

w imieniu pani Urszuli Sosnówka, 
dyrektor Zespołu Oświatowego  

w Wiśniewie,  
grona pedagogicznego oraz uczniów  

życzymy czytelnikom „GW”  
radosnych spotkań  

przy wigilijnym stole,  
a w nadchodzącym Nowym Roku 

samych dobrych dni. 
 

 
Informacje i zdjęcia przygotowały:  

Renata Godzińska i Marzena Kurek,  
ZO w Wiśniewie. 

Uroczysta akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. 

Laureatki ogólnopolskiego konkursu 
na najlepszy komiks: Patrycja Cetnar 
i Ilona Jastrzębska. 
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Zbiórka zużytych opon 

ZDROWSZYM BYĆ O 20 TON 
 
W dniach 15 – 17 października 2012 r. na terenie 

gminy Wiśniew została przeprowadzona zbiórka 
zużytych opon. Akcja spełniła oczekiwania, a ilość 
zdeponowanych opon oszacowano na grubo ponad 20 
ton.   

 

Ponad 20 ton zbędnej gumy przekazano do utylizacji. 
Miejscami wyznaczonymi do składowania opon były miej-
scowości: Śmiary, Radomyśl, Borki-Paduchy, Myrcha oraz 
Wiśniew. Osobą odpowiedzialną za tę akcję był pracownik 
referatu gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Wiśniew – 
Jan Tomczak, który odpowiedzialny jest również za wpro-
wadzenie w naszej gminie nowej ustawy „śmieciowej”. 

- Szczególne podziękowania kieruję do tych wszystkich 
mieszkańców gminy, którzy włączyli się do akcji porządkując tym 
samym swoje gospodarstwa domowe. Świadczy to nie tylko 
o dużej dojrzałości ekologicznej naszej społeczności, ale i o jej 
potrzebach, a nas utwierdza w przekonaniu co do słuszności tego 
typu działań. Chciałbym również podziękować proboszczowi 
parafii Radomyśl, ks. Mieczysławowi Pociejukowi – za udo-
stępnienie parkingu i włączenie się do akcji oraz proboszczowi 
parafii Wiśniew, ks. Henrykowi Krupie – za wsparcie i włączenie 
się do akcji. Pracownikom oczyszczalni ścieków w Wiśniewie, 
panom: Lechowi Michalakowi, Waldemarowi Sosnowskiemu  

i Mariuszowi Misiakowi za szczególną koordynację składo-
wania opon, mądrą i przemyślaną – w tak newralgicznym 
punkcie. Podziękowania panu Cezaremu Pawlikowi, sołtysowi 
Myrchy za udostępnienie działki oraz brawurowo 
przeprowadzoną, efektywną zbiórkę opon. Podziękowania 
koordynatorom akcji w miejscowościach: Radomyśl – panom 
Krzysztofowi Jastrzębskiemu, sołtysowi wsi oraz  Romanowi 
Oknińskiemu; w Śmiarach – panu Adamowi Biernackiemu, 
sołtysowi sołectwa i w Borkach–Paduchach – pani Krystynie 
Złoch, sołtys i radnej w jednej osobie. Leśniczemu, panu 
Zdzisławowi Babiczowi za poparcie naszej akcji w trosce 
o środowisko. Kieruję również szczególne podziękowania dla 
pracowników interwencyjnych z Urzędu Gminy Wiśniew, pani 
Haliny Golec, pana Edwarda Giejbo oraz pana Karola 
Jastrzębskiego za ciężką fizycznie i brudną pracę podczas tej 
zbiórki. To oni, nie tylko podczas załadunku, ale sami zebrali 
bardzo dużą ilość opon z terenów „dzikich wysypisk” i lasów. 
Wytaczali je z trudem z głębokich żwirowisk w otoczeniu szkła, 
plastiku, odpadów budowlanych i całej reszty cuchnących 
śmieci. Z osobami tymi współpracowałem w innych działaniach 
przy sprzątaniu gminy. Zawsze byli entuzjastycznie nastawieni 
do akcji które miałem przyjemność z nimi prowadzić i zawsze 
towarzyszył nam wzajemny szacunek. Pragnę im bardzo 
podziękować za prace, za to nasze wspólne doświadczenie. Ich 
troje – to był dobry team. /Jan Tomczak/ ■■■ 

 

1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o czystości i porządku w gminach, która 
m.in. mówi o tym, że wywozem odpadów będą zajmować się gminy. 

 
NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 
 

CO MNIE CZEKA 
JAKO MIESZKAŃCA? 

 
Szanowny Mieszkańcu, 

W dniu 1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie ustawa 
z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oraz niektórych 
innych ustaw. Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy 
na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpa-
dami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpo-
wiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu 
stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zago-
spodarowanie odpadów. Do 30 czerwca 2013 r. Mo-
żesz zachować dotychczasową umowę na odbieranie 
odpadów komunalnych i nie wnosić opłaty do gminy. 
Należy jednak przekazać do urzędu gminy informację 
oraz kopię umowy z przedsiębiorcą odbierającym 
odpady komunalne we wskazanym przez urząd 
terminie. 

Nasza gmina wprowadzi nowy system gospodarki 
odpadami komunalnymi 1 lipca 2013 r.  
 
Informacje zaczerpnięto ze strony Ministerstwa Środowiska 
www.mos.gov.pl 

JAK BĘDZIE DZIAŁAŁ 
SYSTEM GMINNY? 

 
- Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Wiśniew 

została ustalona stawka i sposób naliczania opłaty 
za odbieranie odpadów, a także tryb, sposób i częs-
totliwość jej wnoszenia. Stawka opłaty w naszej 
gminie będzie zależała od liczby mieszkańców i wy-
nosić będzie 10 zł od osoby za odbieranie odpadów 
niesegregowanych. Opłata za odpady posegrego-
wane będzie niższa – wynosić będzie 5 zł od osoby, 
opłaca się więc segregować odpady; 

- Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę odbierze 
odpady zmieszane i selektywnie zebrane od miesz-
kańców; 

- Gmina będzie sprawować nadzór nad prawi-
dłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbie-
rającego; 

- Powstanie punkt selektywnego zbierania 
odpadów do których wszyscy mieszkańcy będą 
mogli oddać zebrane odpady – poinformujemy 
Państwa o miejscach lokalizacji punktów, godzinach 
ich działania oraz jakie odpady możecie do nich 
przynieść. ■■■ 
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PRZYPOMINAMY:  
ODŚNIEŻANIE –  

OBOWIĄZKIEM MIESZKAŃCÓW 
W związku z opadami śniegu, podobnie, jak w latach 
ubiegłych, przypominamy mieszkańcom gminy o obo-
wiązku odśnieżania chodników wzdłuż nieruchomości. 
Wypełnienie powyższego obowiązku jest bardzo ważne 
dla bezpieczeństwa pieszych w szczególności dla unik-
nięcia różnego rodzaju kontuzji i złamań. 
 

Z apelem o przypomnieniu o tym obowiązku zwrócił się 
również Rafał Szczepkowki wykonujący czynności kierowania 
Rejonem w Siedlcach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad. Zapoznajmy się z treścią apelu:  

 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) jednym z podstawowych 
obowiązków właścicieli nieruchomości jest uprzątnięcie błota, 
śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z położonych wzdłuż 
nieruchomości chodników, przy czym za taki chodnik uznaje się 
wydzieloną część drogi publicznej położoną bezpośrednio przy 
nieruchomości. Jak wynika z powyższego przepisu obowiązek 
oczyszczania spoczywa na właścicielach nieruchomości i tego 
obowiązku nie można przerzucać na zarządcę drogi, który 
właścicielem żadnej nieruchomości nie jest. Analogiczne 
stanowisko wyrażone zostało w wyroku Sądu Rejonowego sygn. 
VI W 127/07 z dnia 5 marca 2007 r. 

Dodatkowo pragnę zwrócić uwagę na fakt, iż obowiązki 
właścicieli związane z zapewnieniem porządku i czystości 
wykraczają poza teren posesji. Wskazana ustawa wyraźnie 
mówi, że właściciele nieruchomości muszą sprzątać chodniki 
przylegające do posesji, tj. oczyszczać je z błota, śniegu i lodu 
oraz  usuwać inne zanieczyszczenia. 

Nałożenie na właścicieli nieruchomości obowiązku 
sprzątania chodników usytuowanych na należących do nich 
nieruchomościach może wydać się niezgodne z zasadami 
demokratycznego państwa prawa, jednak Trybunał 
Konstytucyjny nie dopatrzył się sprzeczności z ustawą 
zasadniczą. W wyroku z dnia 5 listopada 1997 r. (K 22/97) 
wskazał, iż obowiązek taki wypływa z tradycji prawnej 
istniejącym w polskim ustawodawstwie. Uznał także, że jego 
realizacja jest zgodna z istotnym interesem społecznym oraz że 
nie istnieje równie efektywny sposób zapewnienia porządku. 

Przepis w swej treści jest wyrazem przyjętego od dawna 
poglądu, zgodnie z którym prawa własności wynikają także 
określone obowiązki społeczne. Obowiązek nałożony 
na właścicieli nieruchomości wynika również z tradycji 
prawnej istniejącej w polskim ustawodawstwie. Od dawna 
bowiem obowiązek utrzymania czystości na własnej 
nieruchomości oraz na przyległym do niej chodniku i części 
jezdni spoczywał na właścicielach nieruchomości. Podobne 
rozwiązania obowiązują również w innych krajach Europy. 

Biorąc pod uwagę prognozy pogody zapowiadające dalsze 
opady śniegu apeluję o rzetelne wykonywanie w/w obowiązku 
dla wspólnego dobra wszystkich mieszkańców gminy. ■■■ 

Referat Gospodarki Komunalnej infor-
muje „nowych” odbiorców wody z gmin-
nej sieci wodociągowej i przypomina 
dotychczasowym klientom, iż w  przypad-
ku awarii wodociągu lub przyłączy wo-
dociągowych należy niezwłocznie powia-
domić następujących pracowników 
Urzędu Gminy: 
 
1.  W dni robocze w godzinach pracy Urzędu 
Gminy od 8:00 do 16:00 :  

1) Mirosław Ambroziak  
tel. (025) 641 73 13 w. 104  lub  
tel. (025) 641 73 23 w. 104. 
 

2. W dni robocze, w godzinach od 16:00 
do 8:00 oraz w dni świąteczne i wolne 
od pracy:           
     

 1) Tadeusz Kołecki,   konserwator wodocią-
gów  -  tel. 609 516 411. 
(Dot. miejscowości: Borki-Kosiorki, Borki-
Paduchy, Borki-Sołdy, Ciosny, Daćbogi, 
Gostchorz, Helenów, Kaczory, Lipniak, 
Łupiny, Mościbrody, Mościbrody – Kol., 
Mroczki, Myrcha, Pluty, Stok Wiśniewski, 
Śmiary, Tworki, Wiśniew, Wiśniew-Kolonia, 
Wólka Wiśniewska, Wólka Wołyniecka). 
 

2) Pan Roman Okniński,  konserwator wo-
dociągów  -  tel. 609 516 412. 
(Dot. miejscowości: Nowe Okniny, Okniny-
Podzdrój,  Radomyśl, Stare Okniny, Zabłocie) 
 
3. W przypadku braku kontaktu jw.: 

1) Konserwator dyżurny oczyszczalni ście-
ków tel. 609 516 799. 

2) Kierownik referatu GK Robert Jankowski 
tel. 609 516 898 

 
Jednocześnie przypominamy wszys-

tkim odbiorcom wody o odpowiednim 
zabezpieczeniu przyłączy i wodomierzy 
przed skutkami ujemnych temperatur. 
Obowiązek ten należy do właściciela 
posesji na której znajduje się przyłącze 
wody. ■■■ 

Przygotował: Robert Jankowski 
kier. Referatu GK.  

 

INFORMACJA DLA 
ODBIORCÓW WODY 
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MARIUSZ LIPIŃSKI 
MISTRZEM POLSKI  
W KICKBOXINGU 

Mariusz Lipiński urodził się 15 kwietnia 1992 roku. Jest 
mieszkańcem miejscowości Borki – Paduchy. Od września 
2008 roku trenuje w klubie SKS Gladiator Siedlce. Jest 
zawodnikiem MUAY THAI – uprawia tajski sport walki. 
W tej formie walki używane są techniki bokserskie i nożne. 
Szczególnie kładziony jest nacisk na walkę w klinczu 
wykorzystaniem uderzeń łokciami i kolanami. 

Osiągnięcia sportowca: 2 października 2010 r. w Mist-
rzostwach Polski w Kobyłce wywalczył tytuł Wicemistrza 
Polski w Kickboxingu, formuła Kick Light, w dniach 3-5 
grudnia 2010 r. w Mistrzostwach Polski w Płocku wywalczył 
tytuł Mistrza Polski Muay Tai, 2 kwietnia 2011 r. w Mist-
rzostwach Mazowsza w Węgrowie zdobył tytuł Mistrza 
Mazowsza, Ligot Contact, 9-10 kwietnia 2011 r. w Mist-
rzostwach Polski w Głogowie zdobył tytuł Wicemistrza 
Polski K-1, w dniach 30 kwietnia – 1 maja 2011 r. podczas 
Polish Open Kickboxing w Węgrowie zajął trzecie miejsce 
w Międzynarodowym Pucharze Polski, 28 maja 2011 r. 
w Mistrzostwach Polski w Starachowicach zajął trzecie 
miejsce w Kick Light, w dniach 1-2 października 2011 r. 
zajął trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski MUAY THAI 
w Świebodzicach, 3 grudnia 2011 zajął pierwsze miejsce 
w Pucharze Polski Kick Light w Kobyłce, w dniach 26-27 
października 2012 r. zajął pierwsze miejsce na Mistrzostwach 
Polski Młodzieżowców. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
 ■■■ 

W dniach 26-27 października 2012 r., na odbywaj-
ących się w Kobyłce mistrzostwach Polski, miesz-
kaniec naszej gminy Mariusz Lipiński z miejscowości 
Borki – Paduchy wywalczył Mistrzostwo Polski 
Kickboxingu w formule Kick Light Młodzieżowców. 
Mariusz zajął I miejsce w kategorii 79 kg. 

Rozpoczęcie jesieni świętowaliśmy w Śmiarach 
podczas festynu rodzinnego 
 

DZIEŃ JESIENI 
 

„Dzień Jesieni” to pierwszy znak, że lato wpra-
wdzie odeszło, jednak dla mieszkańców Śmiar nie 
jest to powód do zmartwień. Niedzielne popołud-
nie 21 października 2012 r. postanowili spędzić 
razem. Impreza zorganizowana przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Wiśniewie oraz Koło Gos-
podyń Wiejskich w Śmiarach nawiązywała 
do tradycji dożynek. Była znakomitą okazją 
do promocji terenów wiejskich oraz do podzielenia 
się zasobami spiżarni, piwnic i spichlerzy. 
 
 

Niewielką świetlicę wiejską wypełnili mieszkańcy 
Śmiar i okolicznych miejscowości. Program spot-
kania przewidywał występy artystyczne oraz zabawę 
taneczną. Na scenie zobaczyliśmy:  

- Zespół Dziecięcy z Twork „Talencik”,  
- Zespół Seniora z Radomyśli,  
- młodzież z Zespołu Oświatowego w Śmiarach – 

Anitę Izdebską, Magdę Oknińską, Annę Krasuską 
i Kubę Żurawskiego, 

- Ludowy Zespół Pieśni i Tańca im. Zb. Myrchy 
„Wiśniewiacy”,  

- Scholę działającą przy parafii Wiśniew „Serca – 
Sercu”, 

-  Karola Krasuskiego, który na keyboardzie 
zaprezentował bogatą wiązankę popularnych 
przebojów.  

 
Świętowanie zakończyła wspólna zabawa taneczna 

z DJ’em Arkiem, która trwała do późnych godzin 
nocnych. ■■■ 

 

Występ Anny Krasuskiej i Kuby Żurawskiego. 

Mistrz Polski - Mariusz Lipiński. 
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ĆWICZENIA OBRONNE „LIWIEC 2012” 

 
W dniach 18 – 19 października 2012 r. na terenie powiatu 

siedleckiego odbyły się ćwiczenia obronne z elementami dzia-
łań praktycznych z zakresu zarządzania kryzysowego i obro-
ny cywilnej „LIWIEC 2012”. 

 
Pierwszego dnia ćwiczeń uruchomiony został Stały Dyżur Wójta 

Gminy Wiśniew. W ramach realizacji wybranych zadań operacyjnych 
wynikających z „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Wiśniew 
w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa 
i w czasie wojny” wykonano 9 zadań wynikających z tabeli realizacji 
zadań operacyjnych (za pomocą e-maili) oraz 2 zadania przekazane 
za pomocą tabeli sygnałowej. 

Drugim epizodem był symulowany wypadek samochodowy, 
do którego doszło w piątek 19 października br. około godziny 9:30 
na ulicy Ogrodowej w Wiśniewie. Na skutek złych warunków 
atmosferycznych oraz wtargnięcia nieletniego na jezdnię samochód 
cysterna wpadł w poślizg, staranował zaparkowany samochód osobowy, 
w wyniku czego dwie osoby zostały ranne. Ponadto uszkodzona została 
cysterna, z której wydobywał się olej napędowy. Substancja przedostała 
się do kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Na miejscu zjawili się 
druhowie z jednostek OSP z terenu naszej gminy oraz strażacy 
z Państwowej Straży Pożarnej. 

- W sytuacji wystąpienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 
mieszkańców samorząd ma do wykonania szereg zadań, których celem 
jest zapewnienie normalnego funkcjonowania państwa i ochrona 
ludności – wyjaśnia Robert Szczepanik, inspektor ds. zarządzania 
kryzysowego i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Wiśniew. – 
Do głównych zadań, które musiał zrealizować UG Wiśniew w czasie 
działań ratowniczych z zakresu zarządzania kryzysowego należały: 
poinformowanie mieszkańców o utrudnieniach w ruchu i o wycieku 
substancji niebezpiecznych do kanalizacji, dostarczenie kierującemu 
akcją ratowniczą planów instalacji wodno – kanalizacyjnej, zamknięcie 
przepompowni oraz wstrzymanie działalności oczyszczalni ścieków, 
dostarczenie słomy do zabezpieczenia przepompowni, wezwanie wozów 
asenizacyjnych do transportu zanieczyszczonych ścieków kana-
lizacyjnych, przechowywanie oraz utylizacja zanieczyszczonych ścieków 
(specjalistyczna firma z Lublina) oraz zorganizowanie infolinii  
udzielającej  informacje o zdarzeniu. 

- Ciężko jest zaledwie w kilkadziesiąt minut po zakończeniu ćwiczeń 
dokonać rzetelnej oceny przebiegu działań i pokusić się o wyciągnięcie 
daleko idących wniosków, chociaż pewne sugestie się nasuwają – 
mówił, chwilę po ćwiczeniach, wójt gminy Wiśniew – Krzysztof 
Kryszczuk. – Ćwiczenie praktyczne pozwala sprawdzić i zweryfikować 
założenia teoretyczne zawarte w planach, sprawdzić przepływ 
informacji pomiędzy poszczególnymi szczeblami samorządu oraz 
przyczynia się do „zgrania” jednostek realizujących zadania z zakresu 
ratownictwa, obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania 
kryzysowego. Ćwiczenia uczą również pokory, pokazują, że najlepsze 
plany i procedury postępowania nigdy nie przewidzą wszystkich 
zdarzeń, które mogą wystąpić w realnej sytuacji kryzysowej, dlatego też 
plany zarządzania kryzysowego muszą być na bieżąco aktualizowane 
i uzupełniane. Przeprowadzone na terenie naszej gminy ćwiczenia 
na pewno pomogą, zwłaszcza osobom zajmującym się tego typu 
problematyką, w wyeliminowaniu ewentualnych błędów, nabraniu 
pewności siebie i pomogą przezwyciężyć stres w przypadku wystąpienia 
realnego zagrożenia. Dla nas wszystkich było to ciekawe doświadczenie 
– dodaje wójt gminy Wiśniew. – Pragnę podziękować Panu Staroście 
Powiatu Siedleckiego, Kierownikowi Wydziału Zarządzania Kryzy-
sowego, Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej 
w Siedlcach oraz Komendantowi Miejskiemu Policji w Siedlcach 
za pomoc i współpracę przy organizacji  ćwiczenia. ■■■ 
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ZARZĄDZENIA 
Wójta Gminy Wiśniew 
od 24 września 2012 r. 
do 14 grudnia 2012 r. 

  Zarządzenie Nr 134/2012 Wójta Gminy 
Wiśniew z dnia 24 września 2012 r. w spra-
wie powołania komisji mieszkaniowej. 
 Zarządzenie Nr 135/2012 Wójta Gminy 
Wiśniew z dnia 28 września 2012 r. w spra-
wie ustalenia cen nieruchomości mienia 
gminnego przeznaczonych do sprzedaży. 
 Zarządzenie Nr 136/2012 Wójta Gminy 
Wiśniew z dnia 28 września 2012 r. w spra-
wie zmian w budżecie gminy na 2012 r. 
 Zarządzenie Nr 137/2012 Wójta Gminy 
Wiśniew z dnia 28 września 2012 r. w spra-
wie zasad i organizacji rachunkowości 
do realizacji projektu „Dziecięca akademia 
przyszłości – wyrównanie szans eduka-
cyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia 
rozwijające kompetencje kluczowe w szko-
łach podstawowych” współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 Zarządzenie Nr 138/2012 Wójta Gminy 
Wiśniew z dnia 4 października 2012 r. 
w sprawie powołania komisji przetargowej 
do przeprowadzenia przetargu (dzierżawa 
nieruchomości mienia gminnego położonego 
w miejscowości Borki – Kosiorki). 
 Zarządzenie Nr 139/2012 Wójta Gminy 
Wiśniew z dnia 10 października 2012 r. 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. 
 Zarządzenie Nr 140/2012 Wójta Gminy 
Wiśniew z dnia 17 października 2012 r. 
w sprawie powołania komisji do odbioru 
zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wo-
dociągowej z przyłączami w miejscowoś-
ciach Lipnik – Stok Wiśniewski”. 
 Zarządzenie Nr 141/2012 Wójta Gminy 
Wiśniew z dnia 17 października 2012 r. 
w sprawie powołania komisji do odbioru 
zadania inwestycyjnego „Budowa sieci 
wodociągowej z przyłączami w miejscowoś-
ciach Wólka Wiśniewska – Myrcha – Wólka 
Wołyniuercka”. 
 Zarządzenie Nr 142/2012 Wójta Gminy 
Wiśniew z dnia 24 października 2012 r. 
w sprawie powołania komisji do odbioru 
zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wo-
dociągowej z przyłączami w miejsco-
wościach Wiśniew – Wiśniew-Kolonia – 
Borki-Paduchy – Etap I”. 
 Zarządzenie Nr 143/2012 Wójta Gminy 
Wiśniew z dnia 29 października 2012 r. 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. 
 Zarządzenie Nr 144/2012 Wójta Gminy 
Wiśniew z dnia 30 października 2012 r. 
w sprawie powołania komisji do odbioru 
zadania inwestycyjnego „Budowa sieci 
wodociągowej z przyłączami w miejsco-
wościach Wiśniew – Wiśniew-Kolonia – 
Borki-Paduchy – Etap II: Borki-Paduchy”. 
 Zarządzenie Nr 145/2012 Wójta Gminy 
Wiśniew z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej („Wyko-
nanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 
Wiśniew – etap drugi”). 

 Zarządzenie Nr 146/2012 Wójta Gminy 
Wiśniew z dnia 24 października 2012 r. 
w sprawie powołania komisji przetargowej 
(Adaptacja, remont i wyposażenie pomiesz-
czeń Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśnie-
wie wraz z budową windy dla niepełno-
sprawnych). 
 Zarządzenie Nr 148/2012 Wójta Gminy 
Wiśniew z dnia 12 listopada 2012 r. w spra-
wie powołania komisji do odbioru zadania 
inwestycyjnego „Budowa sieci wodociąg-
gowej z przyłączami w miejscowościach 
Borki-Paduchy – Borki-Sołdy”. 
 Zarządzenie Nr 149/2012 Wójta Gminy 
Wiśniew z dnia 12 listopada 2012 r. w spra-
wie powołania komisji do odbioru zadania 
inwestycyjnego „Przebudowa drogi dojazdo-
wej do pól w miejscowości Kaczory”. 
 Zarządzenie Nr 150/2012 Wójta Gminy 
Wiśniew z dnia 12 listopada 2012 r. w spra-
wie projektu Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Wiśniew na lata 2013-2020. 
 Zarządzenie Nr 151/2012 Wójta Gminy 
Wiśniew z dnia 12 listopada 2012 r. w spra-
wie ustalenia ceny czynszu dzierżawy nieru-
chomości mienia gminnego przeznaczonej 
do dzierżawy. 
 Zarządzenie Nr 152/2012 Wójta Gminy 
Wiśniew z dnia 28 listopada 2012 r. w spra-
wie wprowadzenia Regulaminy Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie 
Gminy Wiśniew. 
 Zarządzenie Nr 153/2012 Wójta Gminy 
Wiśniew z dnia 30 listopada 2012 r. w spra-
wie zmian w budżecie gminy na 2012 r. 
 Zarządzenie Nr 154/2012 Wójta Gminy 
Wiśniew z dnia 30 listopada 2012 r. w spra-
wie  powołania komisji do odbioru zadania 
inwestycyjnego „Budowa ciągu pieszo-
rowerowego przy drodze krajowej nr 63 
na odcinku Wiśniew – Wiśniew-Kolonia 
od km 282+104,96 do km 282+740,00 – etap 
II zadanie drugie”. 
 Zarządzenie Nr 155/2012 Wójta Gminy 
Wiśniew z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej („Spo-
rządzenie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego pod linię 400 kV 
Miłosna – Siedlce – Ujrzanów dla części wsi 
Lipnik, Stok Wiśniewski, Myrcha, Wólka 
Wiśniewska, Mościbrody, Borki-Kosiorki, 
Borki-Wyrki, Helenów”). ■■■ 

PODCZAS XIX SESJI 
25 października  2012 r. 

RADA GMINY WIŚNIEW 
PODJĘŁA NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY 

 
 Uchwała Nr XIX/146/2012 Rady Gminy 
Wiśniew z dnia 25 października 2012 r. 
w sprawie podziału Gminy na okręgi wy-
borcze, ustalenia ich granic i numerów oraz 
liczby radnych wybieranych w każdym 
okręgu do Rady Gminy. 

UCHWAŁY  
RADY GMINY  

WIŚNIEW 
 

 Uchwała Nr XIX/147/2012 Rady Gminy 
Wiśniew z dnia 25 października 2012 r. 
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nie-
ruchomości mienia gminnego w miejsco-
wości Borki-Paduchy. 
 Uchwała Nr XIX/148/2012 Rady Gminy 
Wiśniew z dnia 25 października 2012 r. 
w sprawie stawek podatku od nieruchomości 
na 2013 rok i zwolnień w tym podatku obo-
wiązujących na obszarze gminy Wiśniew. 
 Uchwała Nr XIX/149/2012 Rady Gminy 
Wiśniew z dnia 25 października 2012 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego pod linię 400 kV „Miłosna – Siedlce – 
Ujrzanów” dla części wsi Lipnik, Stok 
Wiśniewski, Myrcha, Wólka Wiśniewska, 
Mościbrody, Borki-Kosiorki, Boski-Sołdy, 
Helenów”. 
 Uchwała Nr XIX/150/2012 Rady Gminy 
Wiśniew z dnia 25 października 2012 r. 
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiś-
niew na 2012 rok. 
 Uchwała Nr XIX/151/2012 Rady Gminy 
Wiśniew z dnia 25 października 2012 r. 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2012-
2021. 
 

PODCZAS XX SESJI 
29 listopada  2012 r. 

RADA GMINY WIŚNIEW 
PODJĘŁA NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY 

 
 Uchwała Nr XX/152/2012 Rady Gminy 
Wiśniew z dnia 29 listopada 2012 r. w spra-
wie upoważnienia Wójta Gminy do wyra-
żenia zgody na obciążenie służebnością 
przesyłu nieruchomości mienia gminnego 
w miejscowości Borki-Paduchy. 
  Uchwała Nr XX/153/2012 Rady Gminy 
Wiśniew z dnia 29 listopada 2012 r. w spra-
wie obniżenia średniej ceny skupu żyta, sta-
nowiącej podstawę do obliczenia podatku 
rolnego na obszarze gminy Wiśniew na 2013 r. 
 Uchwała Nr XX/154/2012 Rady Gminy 
Wiśniew z dnia 29 listopada 2012 r. w spra-
wie określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych na rok 2013 
obowiązujących na terenie Gminy Wiśniew. 
 Uchwała Nr XX/155/2012 Rady Gminy 
Wiśniew z dnia 29 listopada 2012 r. w spra-
wie uchwalenia programu współpracy gminy 
Wiśniew z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego na rok 2013. 
 Uchwała Nr XX/156/2012 Rady Gminy 
Wiśniew z dnia 29 listopada 2012 r. w spra-
wie zmiany w budżecie gminy Wiśniew 
na 2012 rok. 
 Uchwała Nr XX/157/2012 Rady Gminy 
Wiśniew z dnia 29 listopada 2012 r. w spra-
wie zmian w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej Gminy Wiśniew na lata 2012-2021.  

■■■ 

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

czynna jest na czas 
remontu 

od poniedziałku do piątku  
w godzinach  8.00-15.00. 

 
tel. 25  641  76  49 

Dostępne obecnie księgozbiory:  
- literatura piękna,  

- literatura popularno-naukowa, 
- literatura dla dzieci (tylko te po-
zycje, które zwrócone były przez 
czytelników podczas remontu).  
Za utrudnienia przepraszamy. 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I A 

 

Telefony 
do Urzędu Gminy  

25 - 641 – 73 – 13 
25 - 641 – 73 – 23 

fax 25 – 740 – 55 – 62 
 
 
 

 

Zapraszamy na stronę  
www.wisniew.pl 

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

 

NUMERY  WEWNĘTRZNE 
101 – Sekretariat 

104 – Gospodarka 
Komunalna 

106 – GOPS (zasiłki 
rodzinne) 

107 – U S C 
108 – Podatki 

110 – GOPS (kierownik) 
112 – Inwestycje 
113 – Oświata 

114 – Ewid. gospodarcza 

 

WÓJT GMINY WIŚNIEW 
PRZYJMUJE 

INTERESANTÓW  
W KAŻDY CZWARTEK 

w godz. 10.00 – 17. 00 
PRZEWODNICZĄCY  

RADY GMINY WIŚNIEW 
DYŻURUJE  

W KAŻDY CZWARTEK 
 w godz.  14.00 – 17.00 

w  Urzędzie Gminy Wiśniew 

Centrum Kształcenia 
 na Odległość 

tel. 25 641 70 54 

Urząd Gminy Wiśniew 
informuje, że posiada 

bezpańskie psy do adopcji. 
Informacji udzielają 

pracownicy oczyszczalni 
ścieków,  

tel. komórkowy: 609 516 799 

Kolejne sołectwo naszej gminy 
ma swoją stronę  WWW. 

Rok temu sołectwa Mroczki i Wólka 
Wiśniewska uruchomiły swoje strony in-
ternetowe. 8 listopada ruszyła strona www 
kolejnego sołectwa – Helenowa.  

Jeśli chcesz dokładniej poznać historię 
tego sołectwa i być na bieżąco z wydarze-
niami – koniecznie wejdź na  

 http://www.helenow.az.pl  
Serdecznie zapraszamy. 

 

,,Gminne Wieści” -  bezpłatny  Informator  Gminy  Wiśniew. Nakład 1000 egz. 
Adres redakcji: Urząd Gminy Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew. 

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

Druk: IWONEX; Ujrzanów 289, tel.025 644 62 67 

 

UWAGA!!! 
Uprzejmie informujemy, że w Wigilię Bożego Narodzenia  

tj. w poniedziałek  24 grudnia 2012,  
Urząd Gminy Wiśniew  będzie nieczynny. 

Za utrudnienia przepraszamy. 
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Konkurs „Dekoracja Bożonarodzeniowa  –  
gmina Wiśniew w świątecznym nastroju” 

 
Wójt Gminy Wiśniew ogłasza IV edycję konkursu „Dekoracja 

Bożonarodzeniowa – gmina Wiśniew w świątecznym nastroju”. 
Celem konkursu jest wyłonienie najładniej zagospodarowanych 

posesji w okresie bożonarodzeniowym. Wpłynie to na podniesienie 
walorów estetycznych gminy, poprawę ogólnego wyglądu. Konkurs 
dzięki współzawodnictwu, ma także na celu kształtowanie postawy 
współodpowiedzialności mieszkańców za wizerunek gminy. 

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

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

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

 
Termin zgłoszenia do 4 stycznia 2013 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 konkursie. 

WIRTUALNY SPACER  
PO GMINIE WIŚNIEW 

 
Internauci zarówno z kraju, jak i z za-

granicy mogą podziwiać uroki naszej 
gminy nie wychodząc z domu. To wszys-
tko za sprawą wirtualnego spaceru, który 
jest dostępny na naszej stronie interne-
towej. 

Aplikacja składa się z 14 panoram, które 
ukazują piękno naszej małej Ojczyzny. Jej 
twórcą jest firma E-kontakt Paweł Ja-
rzębiński. Wystarczy, że klikniecie Państwo 
na baner „Wirtualny kraj” znajdujący się 
na prawej belce naszej strony i od razu 
przeniesiecie się do naszej krainy. 

Zapraszamy do odbycia wirtualnego spa-
ceru po gminie Wiśniew. ■■■ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

W I A D O M O Ś C I   S P O R T O W E 
Liga LZS „Wiosna 2012” 

 
Dnia 30 września 2012 r. na boisku w Wiśniewie odbył 
się mecz pomiędzy UKS Wiśniew a LZS „Tęcza” Kor-
czew rozgrywany w ramach rozgrywek ligi LZS 
„Wiosna 2012”. 
 

Spotkanie rozpoczęło się dla nas pomyślnie, mieliśmy sporo 
sytuacji podbramkowych i jedną z nich zamieniliśmy na bramkę. 
Druga połowa niestety nie zaczęła się dla nas pomyślnie, gdyż już 
na samym jej początku goście strzelili gola wyrównującego. Graliśmy 
cały czas pod wiatr i było bardzo ciężko „coś ugrać”. Dopiero w 75 
minucie napastnik gminnej ekipy ulokował piłkę w siatce. To dało 
nam zasłużone zwycięstwo. Wygrana cieszy jeszcze bardziej, gdy 
wygrywa się z zespołem, który jest liderem w tabeli – do 30 września 
br. nie przegrał żadnego meczu, jedynie raz zremisował. 

Serdecznie gratulujemy postawy chłopakom z gminy Wiśniew 
i dziękujemy za godne reprezentowanie naszej społeczności. ■■■ 
 

PIŁKARSKIE SIÓDEMKI 
 
W piątek 12 października 2012r. na Orliku w Wiśniewie 
został rozegrany Gminny Turniej Piłki Nożnej z cyklu 
,,Piłkarskie Siódemki’’ dziewcząt i chłopców szkół 
gimnazjalnych. 

Na zawody nie dotarli ucz-
niowie gimnazjum ze Śmiar więc 
postanowiono, iż drużyna gos-
podarzy oraz zespół gimnazjum 
z Radomyśli rozegrają pomiędzy 
sobą mecz i rewanż. 

Wynik w dwumeczu w katego-
rii dziewcząt: UKS Wiśniew – 
ULKS Radomyśl– 3:1. 

Wynik w dwumeczu w katego-
rii chłopców: UKS Wiśniew – 
ULKS Radomyśl– 5:2. 

I tym razem podopieczni To-
masza Oknińskiego, dopingo-
wani przez licznie zgromadzonych 

kibiców, nie dali szans przeciwnikom wygrywając turniej zarówno 
wśród dziewcząt, jak i chłopców. Cieszy postawa młodych piłkarzy 
z Wiśniewa, u których widać „zadatki” na dobrych zawodników.  

Drużyny otrzymały puchary oraz nagrody rzeczowe. Zwycięzcom 
serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów. ■■■ 
 

WIŚNIEW PROWADZI 
 

14 października br. seniorska drużyna piłki nożnej UKS 
Wiśniew rozegrała 2 mecze na wyjeździe (w Kotuniu) z LZS 
„Jupiter” Koszewnica oraz LZS „Speed” Toki w ramach 
rozgrywek Ligi Regionalnej LZS w piłce nożnej „Jesień 2012”. 

  
Przypominamy, iż nasza gminna drużyna przed ostatnią kolejką 

zajmowała 2 miejsce (12 pkt) tuż za Korczewem. W zmaganiach 
z Koszewnicą i Tokami wyniki przedstawiały się odpowiednio 1:1, 5:0 – 
oczywiście dla przedstawicieli naszej gminy. Zarówno w jednym meczu, 
jak i w drugim, wyniki powinny być wyższe, zawiodła skuteczność 
naszego zespołu.  

Podsumowując: W 8 kolejkach zdobyliśmy 20 pkt.: 27 bramek 
strzelonych, 7 straconych. Z tym wynikiem UKS Wiśniew zajął pierwsze 
miejsce w lidze. ■■■ 
 

Złoty medal dla UKS Wiśniew 
 

Dobiegły końca rozgrywki Ligi Regionalnej LZS w piłce 
nożnej ,,Jesień2012’’. Po 8. kolejkach drużyna UKS 
Wiśniew zajęła pierwsze miejsce, zdobywając złoty medal. 

Bilans meczów to: 20 punktów, 27 strzelonych bramek, 7 straconych. 
Zostawiliśmy w tyle za sobą takie drużyny jak LZS ,,Tęcza’’ Korczew, 
LZS ,,Jupiter’’ Koszewnica, LZS Ruda Wolińska. 

14 października na boisku w Kotuniu został zorganizowany turniej 
finałowy dla 4. najlepszych drużyn ligi, gdzie w półfinale spotkaliśmy 
się z Rudą Wolińska pokonując ich 2: 0, a finale zmierzyliśmy się z Kor-
czewem zwyciężając 2:1. Tym samym udowodniliśmy, iż jesteśmy bez-
konkurencyjni w regionie, a nasze 1. miejsce w lidze nie jest przypad-
kowe.  

Za zajęcie najwyższego miejsca na podium otrzymaliśmy puchar, 
sprzęt sportowy a na szyi każdego z zawodników naszej, wspaniałej 
drużyny zawisł złoty krążek. Warto też podkreślić iż zespół UKS 
Wiśniew to połączenie młodości i doświadczonych już zawodników, 
które dało fantastyczny efekt. Piłkarze gminnego zespołu to waleczni, 
ambitni, z charakterem chłopcy, mężczyźni, którzy powoli, systema-
tycznie kształtują także charakter swojej drużyny, tworząc jedność. ■■ 

TURNIEJ O PUCHAR 
PRZEWODNICZĄCEGO 

 
W niedzielę 4 listopada 2012r. na boisku Orlik w Wiśniewie 

odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego 
Rady Gminy Wiśniew Józefa Orzyłowskiego. W zawodach 
wzięło udział 6 zespołów (reprezentacje poszczególnych 
miejscowości): Okniny Stare, Borki–Paduchy, Gostchorz 
i Kaczory, Wiśniew ul. Batalionów Chłopskich, Wiśniew ul. 
T. Kościuszki, Wólka Wiśniewska.  

 
Turniej uroczyście został otwarty przez gminnego animatora sportu 

Roberta Pieroga. Po prezentacji zespołów odbyło się losowanie do po-
szczególnych grup. 

Wyniki poszczególnych meczów wyłoniły pary półfinałowe: 
Wiśniew ul. T. Kościuszki – Stare Okniny 4:0 
Gostchorz-Kaczory – Wólka Wiśniewska 1:2 
Finał: Wiśniew ul. T. Kościuszki – Wólka Wiśniewska 4:2 
Mecz o III miejsce: Gostchorz-Kaczory – Stare Okniny 2:1 

Końcowa klasyfikacja: I miejsce: Wiśniew ul T. Kościuszki, 
II miejsce: Wólka Wiśniewska, III miejsce: Gostchorz-Kaczory, 
IV miejsce: Stare Okniny. 

Turniej dostarczył nie lada emocji zarówno zawodnikom, jak i gorąco 
dopingującym ich kibicom. Nagrody w imieniu przewodniczącego Rady 
Gminy – Józefa Orzyłowskiego wręczył Robert Pierog. Wszystkim 
zawodnikom dziękujemy za udział w zawodach, za wspaniałą atmosferę, 
którą stworzyli i mamy nadzieję, że w następnych turniejach weźmie 
udział większa ilość zespołów, wiosek z naszej gminy. ■■■ 

 Informacje i zdjęcia przygotował Robert Pierog. 
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Mieszkańcy gminy Wiśniew poznali sposoby pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, 
przy użyciu: wiatru, słońca i wody. 
 

III TARGI ENERGII ODNAWIALNEJ W WIŚNIEWIE 

Uroczystego otwarcia Targów dokonał Wójt Gminy 
Wiśniew Krzysztof Kryszczuk. – Szanowni Państwo, 
na co dzień każdy z nas korzysta z energii pozyskanej 
na wiele tradycyjnych sposobów – głównie ze spalania 
węgla. Są to źródła nieodnawialne i w dużej części 
odpowiadają za wzrost zanieczyszczeń m.in. powietrza, wód 
i gleby. My podczas tych Targów chcemy Państwu pokazać, 
w jaki sposób pozyskać energię zdecydowanie bardziej 
przyjazną środowisku. Chodzi tu oczywiście o energię 
z odnawialnych źródeł, tj. przetwarzania energii wiatrowej, 
promie-niowania słonecznego, energii geotermalnej, fal 
i pływów morskich, energii z biomasy oraz biogazu. 
Produkowanie i korzystanie z takiej energii nie powoduje 
wzrostu koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze 
i tym samym zwiększenia niepokojących zmian Klima-
tycznych, których ewentualnych skutków nie jesteśmy 
w stanie w pełni przewidzieć. 

Następnie wójt Krzysztof Kryszczuk powitał w imieniu 
organizatorów TEO wystawców oraz gości: Andrzeja 
Silnego – Kierownika Delegatury w Siedlcach 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, 
Jarosława Głowackiego – Wiceprezydenta Miasta Siedlce, 
Dariusza Jasińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady 
Powiatu Siedleckiego oraz Prezesa Międzygminnego 
Banku Spółdzielczego w Zbuczynie, Zbigniewa Woźniaka 
– Wójta Gminy Bielany, Dariusza Jaszczuka - Wójta 
Gminy Mrozy, Stanisława Ładziaka – Wójta Gminy 
Paprotnia, Mariusza Osiaka – Wójta Gminy Łuków, 
Tomasza Hapunowicza – Wójta Gminy Zbuczyn, radnych 
Rady Gminy Wiśniew na czele z Przewodniczącym 
Józefem Orzyłowskim oraz Henryka Świtowskiego – 
Konsultanta PRO ECO INVEST S.A., Adriana 
Piotrowskiego – przedstawiciela Firmy HEWALEX, 
Jakuba Kasperka – przedstawiciela Firmy EKOSED, 
Marka Zagumnego – przedstawiciela Firmy LUMEN 
TECHNIK, Magdalenę Łapińską – przedstawiciela Firmy  

W dniach 26 – 28 października 2012 r. w Zes-
pole Oświatowym w Wiśniewie odbyła się III 
edycja Targów Energii Odnawialnej pod ho-
norowym patronatem Wojewody Mazowiec-
kiego oraz Marszałka Województwa Mazowiec-
kiego. 
 

CONTINO POLSKA, Rafała Rozparę – LGD Równiny Wołomińskiej, 
Rafała Kończyka – Prezesa Zarządu Fundacji Woda i Energia, Annę 
Woźniak – Prezesa Zarządu Mazowieckiego Stowarzyszenia Eduka-
cyjnego, kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników 
Urzędu Gminy Wiśniew. 

Pierwszego dnia Targów Mazowieckie Stowarzyszenie Edukacyjne 
przeprowadziło test dla młodzieży gimnazjalnej w ramach konkursu 
„OPUS SOLIS”. Zaszczytne trzecie miejsce zajęli uczniowie z Zespołu 
Oświatowego w Śmiarach. Formą nagrody jest znaczące (ponad 70%) 
dofinansowanie kosztów tygodniowego wyjazdu do Hiszpanii. Serdecznie 
gratulujemy! 

Tego samego dnia mieliśmy również okazję obejrzeć spektakl 
przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Dąbrówce – Sta-
nach, gmina Skórzec oraz inscenizację fragmentów II cz. „Dziadów” 
Adama Mickiewicza pt. „Gusła” w wykonaniu TEATRU BAZA z War-
szawy. 

 
Przez kolejne dwa dni ekspozycja otwarta była dla publiczności. 

Uczestnicy Targów mieli okazję poszerzenia swojej wiedzy na temat 
wykorzystania energii odnawialnej podczas sobotnich seminariów: 

- „Instrumenty finansowe inwestycji w zakresie OZE” – przedstawił 
Rafał Kończyk, prezes Zarządu Fundacji Woda i Energia, 

- „Energia wiatru a środowisko” -  omówiła Agata Urbanek z Pracowni 
Badań Ekologicznych Natura, UPH w Siedlcach, 

- „Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej w budownictwie 
energooszczędnym – rozwiązania dla obszarów wiejskich” – przybliżył 
Henryk Świtowski, konsultant PRO ECO INVEST S.A., 

- „Prąd za darmo – z pespektywami rozwoju fotowoltaiki w Polsce” -  
zapoznał Andrzej Andrzejewski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota 
Nadbużańska”. 

Podczas Targów swoje stoiska miały: Firma PRO ECO INVEST S. A., 
HEWALEX, EKOSED, LUMEN TECHNIK, CONTINO POLSKA, 
Międzygminny Bank Spółdzielczy w Zbuczynie, Stowarzyszenie Kapitał 
–Praca–Rozwój, LGD Równiny Wołomińskiej, Fundacja Woda i Energia 
oraz Mazowieckie Stowarzyszenie Edukacyjne. Konsultanci 
poszczególnych firm w sposób profesjonalny i wyczerpujący udzielali 
informacji na wszelkie pytania dotyczące korzystania z odnawialnych 
źródeł energii. 

Organizatorami Targów byli: Gmina Wiśniew, Stowarzyszenie Kapitał 
– Praca – Rozwój, Zespół Oświatowy w Wiśniewie, Fundacja Woda 
i Energia oraz Mazowieckie Stowarzyszenie Edukacyjne.  ■■■ 
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Mieliśmy  możliwość poszerzenia wiedzy o OZE.  

Chętni mogli posłuchać seminariów. 


