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21 kwietnia, w niedzielne popołudnie, zostały uhonoro-

wane zaszczytnym tytułem „Kobiety Roku 2013 Gminy 

Wi�niew”. II Edycja konkursu wyłoniła laureatki, które za 

swoje zasługi zostały hojnie nagrodzone weekendowym 

wyjazdem do Holandii, podczas którego Panie wezm�

udział w Festiwalu Tulipanów, a tak�e zwiedz� słynn�

europejsk� stolic� – Amsterdam. Organizatorem konkur-

su był Gminny O�rodek Kultury w Wi�niewie, a głównym 

sponsorem Contino Ipsylon Sp. z o. o. 

Sam konkurs jak i idea pokazania, wyj�tkowych Kobiet, które robi�

naprawd� wyj�tkowe rzeczy, zyskuje coraz wi�kszy rozgłos i nabiera 

rozmachu. W tym roku do udziału zgłoszono 25 energicznych pa�

mieszkaj�cych lub pracuj�cych w gminie Wi�niew. Zwyci��czynie 

zostały wybrane w pi�ciu kategoriach: najlepsza gospodyni, sektor 

społeczny, sektor przedsi�biorczy, sektor o�wiaty i sektor publiczny. 

W ka�dym z wymienionych sektorów Kapituła, w której skład wcho-

dzili: Magdalena Łapi�ska z Contino Ipsylon Sp. z o. o. – przewodni-

cz�ca oraz członkowie: Janina Dołgich – dyrektor GOKultury, Justyna 

Pobo�y – przedstawicielka posła Krzysztofa Borkowskiego oraz Ja-

cek Grabi�ski - Wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 

Oddział w Siedlcach, wyró�niła: 

Sektor Społeczny: I miejsce  – Małgorzata Dymecka, II miejsce – Ane-

ta Pszkit, III miejsce – Katarzyna Wielgórska  

Sektor Przedsi�biorczy: I miejsce – Katarzyna Jastrz�bska, II miejsce – 

Hanna Pogonowska, III miejsce – Magdalena Mazurek 

Sektor O�wiatowy: I miejsce – Jadwiga Niedziółka,  II miejsce – Anna 

Cabaj, III miejsce – Anna Dziedzina  

Sektor Publiczny: I miejsce – Ewa Wi�niewska, II miejsce – Janina 

Denis, III miejsce – Aneta Karczmarska  

Sektor Gospodyni: I miejsce – El�bieta Okni�ska, II miejsce – 

Agnieszka Ługowsak, III miejsce – Halina Koszara 

Pami�tkowa fotografia finalistek „Kobiety Roku 2013” 

- Kapituła konkursowa miała bardzo trudne zadanie. Ka�da 

ze zgłoszonych kandydatur wyró�niała si� czym� wyj�tko-

wym, dlatego mieli�my problem z wyborem finałowej pi�t-

nastki. Ciesz� si�, �e mogłam bra� udział w tym wydarze-

niu, bo poznałam wiele aktywnych kobiet, które cały czas 

zmieniaj� �wiat wokół siebie. Kobieta Roku Gminy Wi�niew 

to wspaniała inicjatywa, mam nadziej�, �e konkurs b�dzie 

kontynuowany w przyszłych latach – powiedziała Magdale-

na Łapi�ska z Contino Ipsylon Sp. z o. o., przewodnicz�ca 

kapituły. 

Pani Dyrektor Janina Dołgich relacjonuje wypowiedzi 

kandydatek: – Zaszczytem dla Pa� była sama nominacja do 

tytułu, a przej�cie po czerwonym dywanie w towarzystwie 

zaproszonych na uroczysto�� �ołnierzy z siedleckiego Gar-

nizonu – pod dowództwem podpułkownika Krzysztof 

Krawczyka wystarczaj�c� nagrod�. 

Uroczysto�ci ukwiecił swoim wyst�pem pt. „Dla Ciebie 

Kochanie” Roman Brochocki – sokołowski artysta muzyk, 

jak równie� autor tekstów swoich piosenek. Rozbawiona 

publiczno�� zako�czyła wieczór słodkim pocz�stunkiem.  

Wszystkim zgromadzonym dzi�kujemy za przybycie, 

a Paniom gratulujemy aktywnej postawy, zaanga�owania 

w �ycie lokalnej społeczno�ci i   zach�camy innych do 

działania.

Wr�czenie dyplomów i kwiatów Odprowadzenie laureatek na scen� przez �ołnierzy 
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W podzi�kowaniu za prac� wy-

j�tkowym kobietom z terenu gmi-

ny Wi�niew, które z du�ym zaan-

ga�owaniem wypełniaj� swoje 
obowi�zki, ju� po raz drugi został 
zorganizowany konkurs Kobieta 
Roku. Czerwony dywan i mundu-
rowi wprowadzaj�cy wyró�nione 
kobiety na scen� nadały niepowta-
rzalny klimat uroczystej gali, któ-
ra odbyła si� 21 kwietnia br. 
w Gminnym O�rodku Kultury 
w Wi�niewie.
W tym roku do udziału zgłoszono 25 

pa� mieszkaj�cych lub pracuj�cych 

w gminie Wi�niew. Zwyci��czynie zo-

stały wybrane w pi�ciu kategoriach: 

najlepsza gospodyni, sektor społeczny, 

sektor przedsi�biorczy, sektor o�wiaty 

i sektor publiczny. Konkurs wyłonił 

laureatki, które za swoje zasługi zostały 

nagrodzone weekendowym wyjazdem 

do Holandii, podczas którego Panie 

wzi�ły udział w Festiwalu Tulipanów, 

a tak�e zwiedziły słynn� europejsk�

stolic� – Amsterdam.

- Zorganizowałam ten konkurs, aby 

podzi�kowa� za prac� kobietom z naszej 

gminy – mówi Janina Dołgich, dyrektor 

Gminnego O�rodka Kultury w Wi�nie-

wie. – Du�o współpracuj� z paniami 

z kół gospody� wiejskich i widz� ich 

wkład i prac�. Aby grono nagrodzonych 

nie zaw��ało si� tylko do tego kr�gu, 

postanowiłam rozszerzy� konkurs o inne 

sektory. Najwi�kszy jednak problem 
pojawił si� podczas nominacji kobiet do 

tytułu Kobiety Roku w sektorze przedsi�-
biorczym. Na terenie naszej gminy jest 

wiele kobiet biznesu. �ycie codzienne 

pokazuje, �e one zawsze bardzo aktywnie 

działaj�. Jednak je�li chodzi o ten sektor 
– przedsi�biorczy, to jest pewien pro-

blem, poniewa� kobieta sukcesu zawsze 

budzi u społecze�stwa zazdro��. Nawet 

kandydatki, które były zgłoszone do tego 

konkursu w tym wła�nie sektorze oba-
wiaj�c si� tego, �e ze strony społecze�-
stwa b�d� budziły niesmak, odwołały 

swoje kandydatury. W tym roku były trzy 

takie kandydatki. Zastanawiam si� teraz, 

czy w nast�pnym roku nadal aktualny 

b�dzie sektor przedsi�biorczy w tym 
konkursie. 

Panie, które otrzymały zaszczytny tytuł 

w poszczególnych sektorach to: Małgo-
rzata Dymecka– prezes Zarz�du Towa-

rzystwa Społeczno – Kulturalnego RAZ-

�

zgłoszona do tego konkursu, to zdziwiłam

si�, czemu ja, ale pomy�lałam za chwil�, �e 

dlaczego by nie spróbowa�. Potraktowałam 

konkurs jako rozrywk�, oderwanie od 

spraw codziennych. Nie spodziewałam si�, 
�e co� z tego wyjdzie. Do rozmowy doł�cza 

si� El�bieta Okni�ska - Byłam zgłoszona 

w sektorze gospodyni i nie miałam �adnych 

nadziei na to, �e mog� otrzyma� tytuł Ko-

biety Roku ze wzgl�du na to, i� w ubiegłym 

roku tytuł ten w tym samym sektorze otrzy-
mała kole�anka z tej samej miejscowo�ci, 

co ja. Byłam pewna, �e w tym roku mnie to 

nie spotka. Przecie� w naszej gminie jest 

tyle wiosek i tyle w nich aktywnych kobiet, 

�e komu� innemu tym razem przypadnie 

zaszczytny tytuł. Kiedy dowiedziałam si�, �e 
zaj�łam pierwsze miejsce w tym sektorze, to 

zaskoczenie było dla mnie bardzo du�e.

Jadwiga Niedziółka skromnie – Ja z kolei, 

przyjmuj�c ten zaszczytny tytuł czułam miły 

dreszczyk, rumieniec, mo�e troszk� zakło-

potania. Ciesz� si�, �e kto� widzi i w taki 
sposób docenia moje starania. – Gala była 

bardzo uroczysta – czerwony dywan, mun-

durowi, którzy wprowadzali nas na scen� – 

mówi Ewa Wi�niewska. – Nie traktuj�
tego wyró�nienia osobi�cie, lecz uwa�am za 

uhonorowanie wszystkich kobiet Gminy 
Wi�niew, pracuj�cych w sektorze publicz-

nym. Jeste�my wdzi�czne za uznanie kobiet 

i kobieco�ci w �yciu społecznym naszej 

Gminy, naszej wewn�trznej siły, inteligencji 

i empatii. – dodaje z u�miechem. Uroczy-

sto�ci ukwiecił swoim wyst�pem pt. „Dla 

Ciebie Kochanie” Roman Brochocki – 

sokołowski artysta muzyk, jak równie�

autor tekstów swoich piosenek. 

- W nagrod� za pierwsze miejsce pojecha-

ły�my na weekend do Amsterdamu na Fe-
stiwal Tulipanów – mówi M. Dymecka – 

Wyjechały�my na trzy dni, ale nie oszukuj-

my si�, były to ci��kie dni. Jechały�my 

autokarem 80-osobowym. Wycieczka, 

w której wzi�ły�my udział, była wycieczk�
ogólnopolsk�. W Holandii mieli�my brzyd-
k� pogod�: na przemian było sło�ce, potem 

deszcz. Były�my mokre i zmarzni�te, ale 

ci�gle u�miechni�te. 

- Ja ubrałam si� letnio. Pierwsze zakupy, 

które zrobiłam na wycieczce, to była para-

solka i szalik – wspomina K. Jastrz�bska.

-  Ale pomimo tych przeciwstawie�stw, to 

bardzo dobrze si� bawiły�my. Pomimo 

przeszkód, które napotykały�my po drodze 

– zm�czenia podró��, braku noclegu, to 

były�my u�miechni�te i zadowolone z wy-
cieczki. Mam nadziej�, �e te przyja�nie, 

które zawi�zały si� podczas wyjazdu, b�d�
kwitły i nie jest powiedziane, �e mo�e nie-

długo wspólnie czego� nie zrobimy. ���

�

Po�ród kwiatów - Festiwal Tulipanów 

EM oraz kierownik scholi parafialnej Serca-

Sercu, Katarzyna Jastrz�bska (sektor 

przedsi�biorczy) – wła�cicielka Kwiaciarni 

Julia w Wi�niewie, Jadwiga Niedziółka
(sektor o�wiatowy) – nauczyciel w Zespole 

O�wiatowym w Radomy�li, Ewa Wi�niew-
ska (sektor publiczny) – Sekretarz Gminy 

Wi�niew oraz El�bieta Okni�ska (sektor 

gospodyni) – członkini Koła Gospody� Wiej-

skich w Starych Okninach.

Małgorzata Dymecka wspomina nominacje 

– Wiedziałam, �e zostałam zgłoszona do kon-

kursu, poniewa� pytano mnie o zgod�, ale nie 

wiedziałam, jaki b�dzie finał tego zgłoszenia. 
Dla mnie sam fakt bycia zgłoszonym, bycia 

zauwa�onym przez kogo� za to, co si� robi, 

ma ju� swoje znaczenie. Udział w tym lebi-

scycie Katarzyna Jastrz�bska uznała jako 

zabaw� – Gdy dowie działam������������	�
�

��

�
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Rejs kanałami Amsterdamu 

Widoki, które cieszyły oczy Naszych Kobiet 



  

INWESTYCJE – INWESTYCJE – INWESTYCJE  

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj�ca w obszary wiejskie. 

Operacja maj�ca na celu popraw� warunków �ycia oraz rozwoju społecznego gospodarczy 

współfinansowana jest ze �rodków Unii Europejskiej 

w ramach działania 

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

W dniu12 marca 2013 r. zostały podpisane dwie umowy na realizacj� zada� z zakresu budowy wodoci�gów: 

- „Budowa sieci wodoci�gowej z przył�czami w   miejscowo�ciach Tworki - �miary”; 

- „Budowa sieci wodoci�gowej w miejscowo�ciach Mo�cibrody - Helenów”.

Budowa tych dwóch wodoci�gów stanowi element projektu „Budowa sieci wodoci�gowej na terenie Gminy Wi�niew”, 

realizowanego przez gmin� Wi�niew od 2012 r. Na realizacj� tego zadania pozyskali�my dotacj� w kwocie 3 344 474,00 zł. 

Umowa o dofinansowanie nr: 00133-6921-UM0700234/11 z dnia 21.11.2012 r. ���

MOST CIOSNY 
18 kwietnia 2013 r. została podpisana umowa na realizacj�

zadania pod nazw�: „Przebudowa mostu drogowego w ci�gu 

drogi gminnej Wi�niew - Ciosny”. Nowy most zostanie oddany 

do u�ytku jesieni� tego roku. ���
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PRZEBUDOWA DROGI 
MO�CIBRODY - ZBUCZYN 
Trwaj� prace przy przebudowie drogi powiatowej 

Nr 3636 Mo�cibrody – Zbuczyn. Na terenie Gminy 

Wi�niew na odcinku 4.800 m zostanie wykonana nowa 

nawierzchnia bitumiczna, w tym 800 m drogi wybudowane 

zostanie od podstaw. W Mo�cibrodach i Borkach-

Kosiorkach zostan� wykonane chodniki oraz na całej 

długo�ci rowy odwadniaj�ce. 

Inwestycja jest realizowana z Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych, tzw. „Schetynówka”. Gmina 

Wi�niew przyst�piła jako kluczowy partner do realizacji 

zadania podpisuj�c stosowne porozumienie z Powiatem 

Siedleckim i Gmin� Zbuczyn oraz przeznaczyła z bud�etu 

gminy na ww. zadanie 1.000.000 zł. Warto��  inwestycji na 

odcinku 10 km wynosi 10.000.000 zł. Przewidywanym 

terminem zako�czenia zadania jest listopad 2013 rok. ���



Człowiek słu��cy przez wiele 
lat naszej gminnej społeczno-
�ci. Człowiek wielkiej empatii, 
skromny, nios�cy pomoc 
wszystkim potrzebuj�cym. 
Człowiek o wielkiej chary-
zmie, �yczliwo�ci wobec pa-
cjentów i współpracowników, 
a tak�e o niezwykłym talencie 
organizatorskim. Odszedł od 
nas 2 maja 2013 r. po długiej 
i ci��kiej chorobie. Uroczysto-
�ci pogrzebowe odbyły si�
6 maja 2013 r. w ko�ciele pa-
rafialnym w Wi�niewie.  

Krzysztof Purzycki urodził si�

25 lipca 1960 roku w Lubawie. 

Był absolwentem Uniwersytetu 

Medycznego w Białymstoku. 

W Wi�niewie rozpocz�ł prac�

w 1989 roku w Gminnym O�rodku 

Zdrowia. 1 lipca 1999 roku otwo-

rzył tu Niepubliczny Zakład Opie-

ki Zdrowotnej, gdzie do ostatniej 

chwili pełnił funkcj� lekarza ro-

dzinnego.  

Z racji swojego zawodu spra-

wy zwi�zane z ochron� zdrowia 

były w centrum jego zaintereso-

wa�. W latach 2002 – 2006 był 

radnym Rady Gminy Wi�niew, 

w której pełnił funkcj� przewodni-

cz�cego Komisji ds. O�wiaty, Kul-

tury, Sportu i Turystyki, Zdrowia 

i Spraw Socjalnych. Od kilku lat 

mieszkał w Kaczorach. 

Nale�ał do pionierów medy-

cyny rodzinnej w kraju. Jako le-

karz pediatra dodatkow� specjali-

zacj� otworzył natychmiast po jej 

powstaniu i znalazł si� w grupie 

pierwszych 80. specjalistów medy-

cyny rodzinnej w kraju.  

W 1999 roku zorganizował 

własny niepubliczny zakład opieki 

zdrowotnej zajmuj�cy si� medycy-

n� rodzinn�. Była to jedna z pierw-

szych prywatnych przychodni 

w byłym województwie siedlec-

kim, która posiadała kontrakt 

z Kas� Chorych. 

Doktor Purzycki dał si� po-

zna� jako człowiek niespotykanie 

m�dry, dobry i szlachetny. Znał si�

na wszystkim, wszystko wiedział 

i zawsze znajdował wła�ciwe roz-

wi�zanie. Dla pracowników był 

wspaniałym szefem, przewodni-

kiem i mentorem, ale tak�e zwy-

kłym koleg� z pracy, z którym 

mo�na było wypi� kaw�, po�arto-

wa� i pospiera� si� na ró�ne tema-

ty. Współpracownicy zapami�taj�

go jako osob� zaanga�owan�

i oddan� swojej pracy. Ci�gle 

w biegu, aktywny, otwarty dla 

pacjentów, zawsze słu�ył pomoc�. 

Obdarzony niezwykł� intuicj�

lekarsk�. 

- Odej�cie doktora Purzyckie-

go jest dla nas szczególnie przykre, 

gdy� pracowali�my z nim na co 

dzie� przez bardzo wiele lat. Prze-

�ywali�my wspólne rado�ci, obawy 

i niepokoje. Obserwowali�my rów-

nie� przebieg jego choroby i de-

terminacj� z jak� walczył o �ycie 

i zdrowie. Z dnia na dzie� obser-

wowali�my jak z pełnego energii 

wysokiego, bardzo przystojnego 

m��czyzny z bujn� czupryn� i su-

miastymi w�sami zmienia si�

w wyniszczonego chorob� człowie-

ka. Dla nas, jego pracowników, był 

to bardzo przykry widok. Jednak 

mimo fatalnej diagnozy nie pod-

dawał si�, ka�dego dnia walczył, 

a� do samego ko�ca – wspomina 

doktor Zbigniew Grabek. 

- Wiedzieli�my, �e od kilku lat 

zmaga si� z chorob� nowotworo-

w�. Wszyscy za niego „trzymali-

�my kciuki”. Podziwiałem go, gdy 

po chemioterapii pojawiał si�

u�miechni�ty w swoim o�rodku 

zdrowia – nikomu nie dał pozna�, 

�e cierpi. Odszedł, pozostawiaj�c 

smutek i dozgonn� wdzi�czno��

pacjentów i współpracowników. 

Nazywali�my Go pieszczotliwie 

„Ojcem Dyrektorem”. I nie było 

w tym �adnej przesady, bo był dla 

swoich pacjentów oddany jak oj-

ciec – wspomina wójt gminy Wi-

�niew, Krzysztof Kryszczuk. 

Dla pacjentów był prawdziwym 

lekarzem rodzinnym, m�drym, 

ch�tnym do pomocy, �yczliwym 

i zwyczajnie ludzkim. Znał ich od 

lat, z nimi mieszkał i w�ród nich 

umarł. W�ród nich spocz�ł na 

miejscowym cmentarzu. 

�
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ZARZ�DZENIA 
Wójta Gminy Wi�niew 

 26 marca 2013 r. 
  10 czerwca 2013 r.

• Zarz�dzenie Nr 172/2013 Wójta Gminy 

Wi�niew z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie 

przedło�enia sprawozdania z wykonania 

bud�etu Gminy Wi�niew za 2012 rok oraz 

sprawozdania z wykonania planu finansowego 

instytucji kultury za 2012 r. 

• Zarz�dzenie Nr 173/2013 Wójta Gminy 

Wi�niew z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie 

ogłoszenia wykazu nieruchomo�ci mienia 

gminnego przeznaczonego do wydzier�awie-

nia. 

• Zarz�dzenie Nr 174/2013 z dnia 23 kwiet-

nia 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Polityki 

bezpiecze�stwa i instrukcji zarz�dzania sys-

temem informatycznym słu��cym do przetwa-

rzania danych osobowych w Urz�dzie Gminy 

Wi�niew. 

• Zarz�dzenie Nr 175/2013 z dnia 23 kwiet-

nia 2013 r. w sprawie organizacji i zasad 

działania Punktu Potwierdzaj�cego Profile 

Zaufania elektronicznej Platformy Usług 

Administracji Publicznej (ePUAP). 

• Zarz�dzenie Nr 176/2013 Wójta Gminy 

Wi�niew z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie 

powołania komisji do dokonania oceny 

i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej 

przeznaczonej do przekazania na makulatur�

lub zniszczenie. 

• Zarz�dzenie Nr 177/2013 Wójta Gminy 

Wi�niew z dnia 26 kwietnia 2013 r.  w sprawie 

przedło�enia sprawozdania finansowego 

z wykonania bud�etu  Gminy Wi�niew za 2012r  

• Zarz�dzenie Nr 178/2013 Wójta Gminy 

Wi�niew z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 

zmian w bud�ecie gminy na 2013 r. 

• Zarz�dzenie Nr 179/2013 Wójta Gminy 

Wi�niew z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie: 

ustalenia ceny nieruchomo�ci mienia gminne-

go przeznaczonej do sprzeda�y w drodze 

bezprzetargowej. 

• Zarz�dzenie Nr 180/2013 z dnia 20 maja 

2013 r. w sprawie powołania komisji przetar-

gowej do przeprowadzenia przetargu ustnego 

na dzier�aw� nieruchomo�ci mienia gminnego 

poło�onego w obr�bie wsi Borki-Kosiorki. 

• Zarz�dzenie Nr  181/2013 z dnia 27 maja 

2013 r. w sprawie zmian w bud�ecie gminy na 

2013 rok. 

• Zarz�dzenie Nr 182/2013 z dnia 27 maja 

2013 r. w sprawie wdro�enia procedury moni-

torowania jako�ci stanowionego prawa 

i wydawanych decyzji administracyjnych 

w Urz�dzie Gminy Wi�niew. 

• Zarz�dzenie Nr 183/2013 z dnia 7 czerwca 

2013 r. w sprawie powołania Komisji Egza-

minacyjnych do przeprowadzenia post�powa-

nia egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiega-

j�cych si� o awans na stopie� nauczyciela 

mianowanego. 

• Zarz�dzenie Nr 184/2013 z dnia 7 czerwca 

2013 r. w sprawie powołania komisji przetar-

gowej na „Odbieranie i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z terenu gminy Wi-

�niew z nieruchomo�ci zamieszkałych oraz 

z GP SZOK z wył�czeniem: zu�ytych baterii 

I akumulatorów, zu�ytego sprz�tu elektryczne-

go i elektronicznego, zu�ytych opon”.

PODCZAS XV SESJI 
26 marca  2013 r. 

RADA GMINY WI�NIEW 
PODJ�ŁA NAST�PUJ�CE UCHWAŁY 

• Uchwała Nr XXV/179/2013 Rady Gminy 

Wi�niew z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie 

odwołania Przewodnicz�cego Rady Gminy 

Wi�niew. 

• Uchwała Nr XXI/180/2013 Rady Gminy 

Wi�niew z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie 

powołania Przewodnicz�cego Rady Gminy 

Wi�niew. 

• Uchwała Nr XXV/181/2013 Rady Gminy 

Wi�niew z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie 

upowa�nienia Wójta Gminy do wyra�enia 

zgody na obci��enie słu�ebno�ci� przesyłu 

nieruchomo�ci mienia gminnego w obr�bie 

Wi�niewa.  

• Uchwała Nr XXV/182/2013 Rady Gminy 

Wi�niew z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie 

zarz�dzenia wyborów uzupełniaj�cych sołtysa 

sołectwa Wólka Wołyniecka.  

• Uchwała Nr XXV/183/2013 Rady Gminy 

Wi�niew z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie 

wyra�enia zgody na wyodr�bnienie w bud�e-

cie gminy �rodków stanowi�cych fundusz 

sołecki.  

• Uchwała Nr XXV/184/2013 Rady Gminy 

Wi�niew z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie 

zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie 

w wod� i zbiorowe odprowadzenie �cieków 

oraz opłat za niektóre usługi komunalne. 

• Uchwała Nr XXV/185/2013 Rady Gminy 

Wi�niew z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie 

ustalenia planu dofinansowania form doskona-

lenia zawodowego nauczycieli na 2013 rok. 

• Uchwała Nr XXV/186/2013 Rady Gminy 

Wi�niew z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie 

uchwalenia Programu „Bezpieczna Gmina 

Wi�niew na lata 2013-2015”. 

PODCZAS XXVI SESJI 
25 kwietnia  2013 r. 

RADA GMINY WI�NIEW 
PODJ�ŁA NAST�PUJ�CE UCHWAŁY 

• Uchwała Nr XXVI/191/2013 Rady Gminy 

Wi�niew z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie 

zmiany Uchwały Nr II/3/10 Rady Gminy 

Wi�niew z dnia 5 grudnia 2010 r. w sprawie 

powołania składów osobowych Stałych Komi-

sji Rady Gminy Wi�niew. 

• Uchwała Nr XXVI/192/2013 Rady Gminy 

Wi�niew z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie 

upowa�nienia Wójta Gminy do wyra�enia 

zgody na obci��enie słu�ebno�ci� przesyłu 

nieruchomo�ci mienia gminnego w miejsco-

wo�ci Łupiny. 

UCHWAŁY  
RADY GMINY  

WI�NIEW 

• Uchwała Nr XXVI/193/2013 Rady Gminy 

Wi�niew z dnia 25 kwietnia 2013 r. w spra-

wie przyj�cia programu opieki nad zwierz�-

tami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-

domno�ci zwierz�t. 

• Uchwała Nr XXVI/194/2013 Rady Gminy 

Wi�niew z dnia 25 kwietnia 2013 r. w spra-

wie zmiany uchwały w sprawie wzoru de-

klaracji o wysoko�ci opłaty za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi składanej 

przez wła�cicieli nieruchomo�ci zamieszka-

łych z terenu Gminy Wi�niew. 

• Uchwała Nr XXVI/195/2013 Rady Gminy 

Wi�niew z dnia 25 kwietnia 2013 r. w spra-

wie zaci�gni�cia po�yczki długoterminowej 

na wyprzedzaj�ce finansowanie zadania 

inwestycyjnego p.n „Budowa sieci wodoci�-

gowej w miejscowo�ciach Mo�cibrody – 

Helenów”. 

• Uchwała Nr XXVI/196/2013 Rady Gminy 

Wi�niew z dnia 25 kwietnia 2013 r. w spra-

wie zmiany w bud�ecie gminy Wi�niew na 

2013 rok. 

PODCZAS XXVII SESJI 
24 maja  2013 r. 

RADA GMINY WI�NIEW 
PODJ�ŁA NAST�PUJ�CE UCHWAŁY 

• Uchwała Nr XXVII/197/2013 w sprawie 

uchwalenia studium uwarunkowa� i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Wi�niew – została przesłana do 

Wydziału Prawnego Mazowieckiego Urz�du 

w Warszawie.   

• Uchwała Nr XXVII/198/2013 w sprawie 

w sprawie zarz�dzenia wyborów uzupełnia-

j�cych sołtysa sołectwa Lipniak. 

• Uchwała Nr XXVII/199/2013 w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XXV/182/2013 Rady 

Gminy Wi�niew z dnia 26 marca 2013 r. w 

sprawie zarz�dzania wyborów uzupełnia-

j�cych sołtysa sołectwa Wólka Wołyniecka. 

• Uchwała Nr XXVII/200/2013 w sprawie 

w sprawie wł�czenia Przedszkola Samorz�-

dowego w Wi�niewie do Zespołu O�wiato-

wego w Wi�niewie. 

• Uchwała Nr XXVII/201/2013 w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu �wiadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od wła�cicieli nieruchomo�ci i zagospodaro-

wania tych odpadów, w zamian za uiszczon�

przez wła�cicieli nieruchomo�ci opłat� za 

zagospodarowanie odpadami komunalnymi. 

• Uchwała Nr XXVII/202/2013 w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

Regulaminu utrzymania czysto�ci i porz�dku 

na terenie gminy w Wi�niewie. 

• Uchwała Nr XXVII/203/2013 w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XVI/123/2012 z dnia 

21 czerwca 2012 r. w sprawie okre�lenia 

przystanków komunikacyjnych oraz warun-

ków i zasad korzystania z przystanków 

komunikacyjnych, których wła�cicielem lub 

zarz�dc� jest Gmina Wi�niew, udost�pnio-

nych dla operatorów i przewo�ników pu-

blicznego transportu zbiorowego.  

• Uchwała Nr XXVII/204/2013 w sprawie 

w sprawie zmian w bud�ecie gminy Wi-

�niew na 2013 rok. ���

Tre�� aktów prawnych znajduje si�  
na stronie  www.e-bip.pl
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• Nr 185/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. 

w sprawie powołania S�du Konkursowego 

odpowiedzialnego za przeprowadzenie kon-

kursu na „Termomodernizacj� i przebudow�

budynku Urz�du Gminy Wi�niew”.

• Zarz�dzenie Nr 186/2013 z dnia 10 czerwca 

2013 r. w sprawie zmiany przepisów we-

wn�trznych reguluj�cych gospodark� finanso-

w� Urz�du Gminy Wi�niew. ���



PRZETARG �MIECIOWY ROZTRZYGNI�TY 
W dniu 25 czerwca 2013 roku Wójt Gminy Wi�niew podpisał umow�, która 

b�dzie obowi�zywała od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku, na zada-

nie pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu 
Gminy Wi�niew z nieruchomo�ci zamieszkałych oraz z GP SZOK z wył�-
czeniem: zu�ytych baterii i akumulatorów, zu�ytego sprz�tu elektryczne-
go i elektronicznego, zu�ytych opon” z Zakładem Utylizacji Odpadów 

w Siedlcach, który zło�ył najkorzystniejsz� ofert�. Wykonawca zobowi�zał 

si� wykona� przedmiot zamówienia za cen� 233.766,00 zł. 

           j

SZANOWNI MIESZKA�CY !!! 
  

Przypominamy i informujemy, �e od dnia 1 stycznia 2013 roku 
oficjalnie przestał działa� Posterunek Policji w Wi�niewie.  

Obecnie mieszka�cy gminy Wi�niew terytorialnie podlegaj� pod 

KOMISARIAT POLICJI W SKÓRCU

08-114 Skórzec, ul. Siedlecka 5; 

numer telefonu:   25 643 28 40   lub    25 643 28 41

Komendantem Komisariatu jest asp. szt.  Mirosław Michalczyk. 

Godziny pracy Komisariatu Policji w Skórcu: 

Dzie� tygodnia Godziny pracy 

poniedziałek, wtorek, �roda, 
czwartek 

od godz. 08.00
do godz. 03.00 w nocy

pi�tek, sobota, 
niedziela 

od godz. 08.00 
do godz. 04.00 w nocy

Jednocze�nie informujemy, �e DZIELNICOWYM dla gminy Wi�niew jest 
asp. Krzysztof PACIOREK, 

 który pełni dy�ur w dawnym budynku Posterunku Policji w Wi�niewie 
 w ka�dy czwartek w godz. 09.00 – 11.00.

Numer tel. kom. do DZIELNICOWEGO – 793 015 004. 
W tym samym terminie co dy�ur Dzielnicowego mo�liwy jest przyjazd 

funkcjonariusza dochodzeniowo – �ledczego, po uprzednim zgłoszeniu takiej 
potrzeby przez miesza�ców do asp.  Krzysztofa Paciorka.
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W zwi�zku ze �mierci� dotychcza-
sowego sołtysa wsi Lipniak - Jana 
Mieszczy�skiego, wójt gminy Wi�niew 
zwołał na 24 czerwca br. zebranie 
wiejskie w celu wyboru nowego sołty-
sa.  

W zebraniu uczestniczyły 24 osoby. 

Wol� kandydowania na stanowisko 

sołtysa wsi Lipniak wyraziły dwie osoby 

– Joanna Kadej oraz Paweł 
Mieszczy�ski. W tajnym głosowaniu 

pani Joanna uzyskała 7 głosów na „tak”, 

natomiast pan Paweł uzyskał 17głosów, 

i tym samym został nowym sołtysem 

sołectwa Lipniak. 

Skład  rady sołeckiej pozostał bez 

zmian. Nowemu panu sołtysowi �yczy-

my sukcesów w realizacji planów zwi�-

zanych z rozwojem sołectwa Lipniak. 

NOWY SOŁTYS 
 MIEJSCOWO�CI LIPNIAK 

Z gł�bokim smutkiem i �alem po�e-

gnali�my �p. Jana Mieszczy�skiego-
sołtysa sołectwa Lipniak. Nieoczekiwa-

nie odszedł od nas 29 kwietnia br.. 

Przez 15 lat z zaanga�owaniem pełnił 

funkcj� przedstawiciela lokalnej spo-

łeczno�ci, za co serdecznie dzi�kujemy. 

Składamy wyrazy gł�bokiego współ-

czucia Rodzinie oraz Bliskim.

ZMARŁ  
JAN MIESZCZY	SKI 
SOŁTYS SOŁECTWA 

LIPNIAK

„NAJAKTYWNIEJSZA SZKOŁA 
 W RADOMY�LI” 

Zespół O�wiatowy w Radomy�li  otrzymał tytuł "Najaktywniejszej szkoły" 

w projekcie „Otwarta firma 2012”. Szkoła brała udział w projekcie 

w pa�dzierniku 2012r. Wówczas odbyły si� lekcje wychowawcze na tematy 

projektowe, wycieczki do zakładów pracy (piekarnia, Urz�d  Gminy 

w Wi�niewie), spotkania z rodzicami, którzy opowiadali o swojej pracy itp. 

W projekcie wzi�ła udział cała szkoła, koordynatorami były: p. Jagoda Nie-

dziółka, p. Aneta Cholewka i p. Urszula M��y�ska. Na jesieni 2013r. odb�-

dzie si� uroczyste podsumowanie wraz z wr�czeniem statuetek i dyplomów 

wszystkim nagrodzonym szkołom. 



  

85 LAT OSP RADOMY�L

3. maja 2013 r. w Radomy�li swoje �wi�to obchodzili stra�acy z gminy Wi�niew. 
Okazj� do �wi�towania był jubileusz 85-lecia powstania jednostki poł�czony 
z Gminnym Dniem Stra�aka. Podczas obchodów jubileuszu druhny i druhowie 
otrzymali gratulacje i podzi�kowania od władz wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych. Najbardziej zasłu�onych uhonorowano odznaczeniami.�

Stra�ackie �wi�to rozpocz�ło si� Msz� �w. w ko�ciele para-

fialnym w Radomy�li sprawowan� przez ks. proboszcza Mie-
czysława Pociejuka. Po nabo�e�stwie stra�acy, delegacje 

i poczty sztandarowe, a tak�e zaproszeni go�cie przemaszero-

wali do ZO w Radomy�li, gdzie odbyła si� cz��� oficjalna 

uroczysto�ci. 

Cz��� oficjaln� rozpocz�ł druh Antoni Wiszniewski, po 

czym dowódca uroczysto�ci – druh Wojciech Grzegorczyk
zło�ył meldunek Wiceprezesowi ZOW ZOSP RP Wojewódz-

twa Mazowieckiego – druhowi Stefanowi Todorskiemu. 

Nast�pnie go�ci przywitał Wiceprezes Zarz�du OSP Rado-

my�l – druh Józef Orzyłowski, a kronikarz OSP Radomy�li 

przedstawił histori� jednostki – jubilatki. 

Uroczysto�� w Radomy�li zaszczycili m.in.: Wiceprezes 

Zarz�du Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa 

Mazowieckiego – druh Stefan Todorski, Prezes Zarz�du 

Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Siedlcach – druh Miro-
sław Bieniek, Prezes Zarz�du Oddziału Gminnego ZOSP RP 

w Wi�niewie – druh Krzysztof Kryszczuk, Zast�pca Ko-

mendanta Miejskiego Pa�stwowej Stra�y Po�arnej w Siedl-

cach – mł. bryg. Waldemar Rostek, Sekretarz Zarz�du 

Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Siedlcach – druh Rafał 
Dmowski, Wiceprzewodnicz�cy Komisji Rewizyjnej         

.�

Msza �w. sprawowana w intencji stra�aków. 

Uroczysty przemarsz do Zespołu O�wiatowego w Radomy�li

OW ZOSP RP Województwa Mazowieckiego – druh Józef 
Orzyłowski, Komendant Gminny ZOSP RP w Wi�niewie – 

druh Szczepan Jastrz�bski, Zast�pca Wójta Gminy Wi-

�niew – druh Jan Roma�czuk, Dyrektor ZO w Radomy�li – 

Beata Wiszniewska, prezesi i druhowie z jednostek OSP 

Wi�niew.  

Kolejnym punktem uroczysto�ci była ceremonia wr�czenia 

medali i odznacze� zasłu�onym druhom.  

Uchwał� Prezydium Zarz�du Głównego Zwi�zku Ochotni-

czych Stra�y Po�arnych Rzeczypospolitej Polskiej w War-

szawie z dnia 14 kwietnia 2013 roku druh Szymon Salamo�-
czyk został odznaczony Złotym Znakiem Zwi�zku OSP RP. 

Uchwał� Prezydium Zarz�du Oddziału Wojewódzkiego 

Zwi�zku Ochotniczych Stra�y Po�arnych Rzeczypospolitej 

Polskiej medale “Za Zasługi dla Po�arnictwa” otrzymali:

- Złoty Medal: Okni�ski Kazimierz, Radomyski Stanisław, 

Wiszniewski Antoni, Pogonowski Mieczysław, Chromi�-
ski Henryk, Krasuski Andrzej, 

- Srebrny Medal: Jastrz�bski Krzysztof, Olszewski Grze-
gorz, Bucek Marek, Jerzykowski Andrzej, K�dzierski 
Sławomir, 

- Br�zowy Medal: Foryszewski Kazimierz, Lipi�ski Ma-
riusz, Krasuski Radosław, Okni�ski Jerzy.

Uchwał� Prezydium Zarz�du Oddziału Powiatowego 

Zwi�zku Ochotniczych Stra�y Po�arnych Rzeczypospolitej 

Polskiej odznak� “Stra�ak Wzorowy” otrzymali:  Wi�niew-
ska Agata, Krasuski Piotr, Chromi�ski Kamil, Borkowski 
Artur, Koziesta�ski Daniel, Chromi�ski Tomasz, Ja-
strz�bski Jan.

Prezydium Zarz�du Oddziału Gminnego Zwi�zku Ochotni-

czych Stra�y Po�arnych Rzeczypospolitej w Wi�niewie przy-

znało:  

- odznak� „Za wysług� lat”, któr� otrzymali druhowie:
Radomyski Andrzej – 70 lat, Remiszewski Stanisław – 65 

lat, Nowi�ski Jan – 60 lat, Sawicki Stanisław– 55 lat, Wy-
czółkowski Stanisław– 50 lat, Krasuski Władysław – 50 

lat,(wszyscy z OSP Radomy�l), Kantowicz Andrzej – 30 lat 

(OSP Wi�niew), Jasi�ski Waldemar – 35 lat, Michałowski 

Bogdan – 25 lat, Bednarczyk Jan – 20 lat, Jastrz�bski 
Jacek – 15 lat, Prze�dziecki Karol – 10 lat, Bednarczyk 
Karol – 10 lat, Grzyb Szymon – 5 lat, Nowak Michał – 5, 

�urawski Paweł – 5 lat, Prze�dziecki Piotr – 5 lat, Ja-
strz�bski Tomasz – 5, Sobiczewski Adam – 5 lat, Wrona 
Adam – 5 lat (wszyscy z OSP Łupiny). 

- srebrn� odznak�; Młodzie�owa Dru�yna Po�arnicza
otrzymali: Nowi�ski Piotr, Izdebski Sławomir , Druh Ja-
strz�bski Kamil; br�zow� odznak�: Ostrowski, Borkowski 
Albert, Łukasik Piotr, Orzełowski Mariusz, Orzyłowski 
Dawid, Borek Łukasz, Doł�ga Radosław, Tchórzewski 
Patryk, Okni�ski Kamil, Borkowski Michał, Gryczka 
Artur, Okni�ski Mariusz, Okni�ski Adam, Jastrz�bski 
Szymon, Okni�ski Ireneusz.

�

�
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Krzy�a z dnia 18 marca 2013 roku za długoletnie oddawa-

nie krwi nadało odznak� zasłu�ony „Honorowy Dawca Krwi” 

druhom: Kordysowi Michałowi oraz Wo�niakowi Konra-
dowi – OSP Wi�niew. 

Po wr�czeniu medali i odznacze�, w imieniu wszystkich 

odznaczonych, głos zabrał druh Szymon Salamo�czyk, który 

podzi�kował za docenienie pracy jak� wykonuj� społecznie 

stra�acy ochotnicy. Nast�pnie głos zabrali: druh Stefan To-
dorski, druh Mirosław Bieniek, mł. bryg. Waldemar Ro-
stek, druh Krzysztof Kryszczuk oraz druh Szczepan Ja-
strz�bski. W swoich wyst�pieniach zaproszeni go�cie składa-

li gratulacje jubilatce – OSP Radomy�l. Zarz�dowi jednostki 

oraz wszystkim druhom �yczono sukcesów, szerokich per-

spektyw rozwoju, wytrwało�ci i takiej samej ilo�ci powrotów 

z akcji, co wyjazdów. 

Ponadto wójt gminy Wi�niew – Krzysztof Kryszczuk wr�-

czył prezesowi OSP Radomy�l – druhowi Arturowi Remi-
szewskiemu „talon” na desk� ortopedyczn�, pasy karabi�-

czykowe oraz stabilizator głowy, a druh Szczepan Jastrz�b-
ski – w imieniu OSP Stare Okniny – wr�czył druhowi Józe-
fowi Orzyłowskiemu pami�tkowy hełm stra�acki.

   Cz��� oficjaln� zamkn�ł druh Antoni Wiszniewski, który 

podzi�kował za uczestnictwo w uroczysto�ciach obchodów 

85-lecia OSP Radomy�l oraz Gminnych Obchodach Dnia 

Stra�aka gminy Wi�niew. W imieniu gospodarzy uroczysto�ci 

zaprosił wszystkich druhów i go�ci na piknik stra�acki.����

Zaproszonych go�ci powitał druh Józef Orzyłowski. 

Zasłu�onych stra�aków odznaczył min. prezes ZOG ZOSP RP 

Krzysztof Kryszczuk  

��
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CIUCHCIA 
Na naszym podwórku pojawiła si� nowa zabaw-

ka dla przedszkolaków. Jest to CIUCHCIA. Zosta-

ła zakupiona za pieni�dze pozyskane podczas 

aukcji bo�onarodzeniowej jak równie� za pieni�-

dze od naszych sponsorów. Ciuchcia kosztowała 

5.500 zł. Dzieciaki jak i personel przedszkola 

bardzo dzi�kuj� za pomoc i hojno�� naszym dar-

czy�com.  

�������������������������������������������������������������

�WI	TO  
RODZINY 

„Rodzina zawsze 

razem si� trzyma, 
bo wi��e j� miło-

�ci ni�, tej nici nie 

przerwie nikt” 

Najwa�niejszy dzie� dla ka�dego przedszkolaka. Rodzina jest najwa�niejsza! Tego dnia przedszkolaki bawiły si� z rodzicami 

na pikniku rodzinnym w Stoku Wi�niewskim. Dopisała nam pogoda i dobre humory. Dzieci pokazały mamusiom i tatusiom jak 

pi�knie ta�cz�, �piewaj�, recytuj� i za�piewały rodzicom tradycyjne 100 lat. Wszyscy – rodzice i dzieci, zostali obdarowani 

upominkiem. Dzieci dostały w prezencie zabawki, rodzice upominki wykonane przez ich pociechy. Wszyscy dobrze si� bawili, 

a dzieciom najbardziej podobała si� przeja�d�ka bryczk� i na kucyku. ���

�



  

ZO W RADOMY�LI 
DZIE� PATRONA 

Dnia 16 maja 2013 r. �wi�towali�my Dzie� Patro-

na Szkoły Podstawowej - Henryka Sienkiewicza. 

Sylwetka patrona oraz najwa�niejsze utwory pisarza 

zostały wszystkim przypomniane  przez uczniów kl. 

III szkoły podstawowej, którzy przygotowani zostali 

prze panie M. Kopryjaniuk i U. M��y�sk�. Podczas, 

gdy uczniowie opowiadali o patronie, na ekranie 

pojawiały si� slajdy, na których mogli�my zobaczy�
zdj�cia pisarza, obejrze� fragmenty ekranizacji jego 

utworów. Akademia pozwoliła wzbogaci� i ugrun-

towa� wiedz� o patronie szkoły.
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oraz znakomici go�cie z MEN i Parlamentu zasta-

nawiali si� wspólnie, jak wygl�da promocja zdro-

wego stylu �ycia, racjonalnego od�ywania si�
i aktywno�ci fizycznej w polskich szkołach.  

Nasza szkoła została wyró�niona - jednym 

z wyró�nie� był fakt, i� koordynatorka p. Jagoda 

Niedziółka zasiadła jako ekspert w panelu doty-

cz�cym zdrowego �ywienia, gdzie mogła opowie-

dzie� o działaniach naszej szkoły, zaprezentowa�
efekty tych działa� i wspólnie z innymi szuka�
rozwi�za� na przyszło��.

ZAKO�CZENIE PROJEKTU „MŁODZI ODWAGI”

Dnia 5 czerwca 2013r. koordynatorki projektu "Młodzi Odwagi" - p. Jagoda Niedziółka i p. Urszu-
la M��y�ska uczestniczyły w konferencji podsumowuj�cej projekt "Młodzi Odwagi".  Konferencja 
odbyła si� w Warszawie w siedzibie Gazety Wyborczej. Na spotkaniu, zebrani uczestnicy projektu    

FESTYN RODZINNY „W ZDROWYM IELE ZDROWY DUCH” 

Dnia 9 czerwca 2013 roku na terenie Zespołu O�wiatowego w Radomy�li odbył si� Festyn Ro-
dzinny pod hasłem "W zdrowym ciele, zdrowy duch". Festyn zorganizowany został przez Zespół 
O�wiatowy w Radomy�li i Ochotnicz� Stra� Po�arn� w Radomy�li. Podczas festynu odbyły si�
 pokazy, konkursy, wyst�py, zawody sportowe 
i degustacja. Zorganizowanie festynu wynikało 
z ch�ci: integracji społeczno�ci lokalnej, promo-
wania zdrowego stylu �ycia (zdrowe od�ywianie, 
�wiadome zakupy, dbało�� o sylwetk�, aktywno��
fizyczna) i aktywnego sp�dzania wolnego czasu. 
Impreza przeznaczona była dla wszystkich miesz-
ka�ców miejscowo�ci: Radomy�l, Zabłocia, Ok-
nin Starych i Nowych. Na festynie dopisała nam 
pogoda, ale przede wszystkim dopisali nam 
uczestnicy festynu, za co im serdecznie dzi�kuje-
my.

BAL GIMNAZJALNY 2013 

Dnia 13 czerwca 2013r. w Zespole O�wiatowym w Radomy�li odbył si� bal gimnazjum na zako�-
czenie. O godz. 18.00  na pi�knie udekorowanej sali gimnastycznej rozbrzmiały d�wi�ki poloneza, 

na sal� wkroczyli elegancko ubrani gimnazjali�ci. 
Zaprezentowali pi�kny taniec, do którego przygo-
towywała ich p. Jolanta Wo�niak. Punktem kul-
minacyjnym balu było widowiskowe puszczanie 
balonów. Nast�piło to o godzinie 22.00. Ta chi�-
ska tradycja ma przynie�� szcz��cie wszystkim 
tym, którzy go puszczaj�. 
	yczymy naszym Absolwentom dostania si� do 

wymarzonych szkół, szcz��cia na nowym etapie 
�ycia oraz mamy nadzieje, �e b�d� godnie repre-
zentowali nasz� szkoł�.

SUKCES NATALI ORZYŁOWSKIEJ 

Dnia 5 czerwca 2013 roku Natalia Orzyłowska zdobyła złoty medal w rzucie piłeczk� palantow� na 
Mi�dzynarodowych Zawodach Lekkoatletycznych dla szkół podstawowych. W zawodach brali 
udział uczniowie z Rosji, Białorusi, Litwy oraz województwa mazowieckiego, podlaskiego i lubel-
skiego. Serdecznie gratulujemy Natalii i �yczymy dalszych sukcesów!! 

WYCIECZKA DO FARMY ILUZJI 

10 czerwca 2013 roku klasa VI wraz z wy-
chowawczyni� udała si� na wycieczk� do Parku 
Edukacji i Rozrywki „Farma Iluzji”. Wyjazd 
nast�pił o godzinie 12.00, powrót o 18.30. 
Wycieczka przebiegła zgodnie z planem i bez 
zakłóce�. Na Farmie Iluzji m.in.: uczniowie 
zwiedzili Chat� Tajemnic, Muzeum Iluzji, 
rozegrali partyjk� Gigantycznych szachów. 
Wszystkich zadziwiał znajduj�cy si� tu� przy 
wej�ciu kran zawieszony w powietrzu, z które-
go leciała woda. Niesamowitych prze�y� do-
starczyła uczestnikom wizyta w „Grobowcu 
Faraona”. 

KONKURS „SMAK EKOLOGICZNEJ 
	YWNO�CI” 

 Uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej 
wzi�li udział w konkursie wiedzy w zakresie 
rolnictwa ekologicznego i produktu ekologicz-
nego „Smak ekologicznej �ywno�ci”. W szkole 
odbyły si� eliminacje szkolne konkursu. 
W szkole podstawowej wygrała Justyna Doł�ga 
uczennica klasy VI, a w gimnazjum Michał 
Jastrz�bski ucze� II klasy. 12 czerwca 2013 
roku odbył si� II etap konkursu w Urz�dzie 
Marszałkowskim Województwa Mazowieckie-
go w Warszawie, w którym wy�ej wymienieni 
uczniowie wzi�li udział. 

WARSZTATY Z FILCOWANIA 

  Dnia 14 czerwca 2013r. odbyły si� warsztaty 
z filcowania. Warsztaty przeznaczone były dla 
uczniów gimnazjum. Przeprowadziła je pani 
Renata Sta�czuk, nauczycielka plastyki i sztuki 
w gimnazjum w Mokobodach przy pomocy 
wolontariuszek z Wolontariatu Studenckiego. 
Serdecznie dzi�kujemy prowadz�cej za ciekawe 
przeprowadzenie warsztatów. Warsztaty zorga-
nizowała p. Aneta Cholewka. Uczestnicy po-
znali krótk� histori� filcowania, rodzaje filcu 
i nauczyli si� dwóch rodzajów filcowania - na 
sucho metod� szarpania specjaln� igł� oraz na 
mokro. 



Rok szkolny dobiega ko�ca. Ostatnie dni nauki to dla szkolnej 
społeczno�ci zawsze czas wyt��onej pracy. Uczniowie mobilizuj�
swe siły aby osi�gn�� jak najlepsze wyniki w nauce i jednocze�nie 
aktywnie anga�uj� si� w �ycie szkoły.  

**** Dzie� ziemi**** 

ZO W WI�NIEWIE 

Dzie� ten przypo-
mina nam, �e zielona 
planeta potrzebuje 
ochrony i opieki. 
W tym dniu powinni-
�my zastanowi� si� co 
mo�emy dla niej 
zrobi�. Chc�c uczci�
�wi�ta wa�ne dla na-
szej planety, Dzie�

Ziemi i Dzie� Wody

oraz przybli�y�  pro-
blemy zwi�zane z jej 
ochron�, dzieci ze 
szkoły podstawowej pod opiek� p. B. Star�gi i p. M. Jurzyk,

zaprezentowały krótki materiał słowno-muzyczny. Wspaniałe 
kostiumy aktorzy przygotowali we własnym zakresie. Wyst�p 
podobał si� wszystkim widzom, zarówno tym starszym jak i tym 
młodszym. 

****Warsztaty dla klas gimnazjalnych****

W kwietniu i  maju  w naszej szkole odbyły si�, w ramach 
wolontariatu, zaj�cia dla klas gimnazjalnych. Grupa studentów 
z Uniwersytetu Warszawskiego  pracowała z młodzie�� nad  
zwi�kszeniem skuteczno�ci uczenia si� i rozwi�zywaniem 
problemów szkolnych. W ramach tych spotka� poszczególne klasy 
realizowały nast�puj�ce  tematy: 1.Rozwi�zywanie konfliktów – 
rozwi�zywanie problemów metodami kreatywnymi (kl. I). 
2. Metody uczenia si� – zwi�kszenie efektywno�ci uczenia si�
poprzez wykorzystywanie nowoczesnych metod nauczania 
i zapami�tywania (kl. II). 3 Motywowanie – motywowanie zespołu, 
klasy,  automotywacja (kl. III).  

Zaj�cia te  cieszyły si� du�ym  zainteresowaniem uczniów,  którzy 
ch�tnie i aktywnie w nich uczestniczyli, wyci�gaj�c odpowiednie 
wnioski do pracy nad efektywnym przyswajaniem wiedzy. 

**** Konstytucja 3 maja**** 

Narodowe �wi�ta maj� na celu uwra�liwienie uczniów na losy 
własnego kraju i narodu. Taki te� cel przy�wiecał nauczycielkom 
historii, p. A. Kryszczuk i p. M. Przygodzie, które razem 
z uczniami  szkoły podstawowej i gimnazjum, przygotowały 
akademi� po�wi�con� Konstytucji 3 go Maja. Zebrani uczniowie 
mogli zapozna� si� z okoliczno�ciami jej uchwalenia, przypomnie�
sobie twórców Konstytucji i istot� tego najwa�niejszego dokumentu 
w pa�stwie, słuchaj�c słów piosenki w wykonaniu naszych 
dzieci�cych ,,raperów”. Uroczysto�� przyczyniła si� do wzmóc-
nienia postaw patriotycznych, wzbudziła poczucie dumy 
z przodków, a tak�e podkre�liła wag� symboli narodowych. Od�pie-
wano hymn pa�stwowy, a dekoracj� stanowił du�y emblemat Orła 
Białego na tle flagi narodowej. To wszystko sprawiło, 
�e uroczysto�� miała podniosły charakter.  

**** Zawsze b�dziemy o Tobie pami�ta�**** 

Pami�� ta dotyczy nasze-
go papie�a, Jana Pawła II. 
Jak co roku członkowie 
Szkolnego Koła Caritas, 
pod opiek�  p. Marzenny 
Kurek, przedstawili apel 
,,Pami�ci Jana Pawła II.’’
Hasłem przewodnim były 
zawsze aktualne słowa 
naszego Wielkiego Rodaka  

-,,Przyjaciel to ten, dzi�ki któremu stajemy si� lepsi”. Uczniowie Zespołu 
O�wiatowego  wysłuchali monta�u  słowno – muzycznego, na który zło�yły si�
wspomnienia i slajdy ukazuj�ce �ycie, a tak�e pontyfikat  Karola Wojtyły. Cała 
społeczno�� szkolna z zaanga�owaniem i wzruszeniem za�piewała ulubion�
pie�� naszego papie�a – „Bark�” , a nast�pnie mogła zapozna� si� z wa�nymi 
cytatami pochodz�cymi z homilii i publikacji tego niezwykłego człowieka.

**** Parafiada**** 
W sobot� 11 maja 2013 r. w Łukowie, w Szkole Podstawowej nr.5, odbyła si�

IV Diecezjalna Parafiada Szkół Podstawowych. Nasi uczniowie godnie 
reprezentowali  szkoł� z Wi�niewa, bior�c udział w wielu konkurencjach. 
Młodzi sportowcy, dziewcz�ta i chłopcy, okazali si� najlepsi w grze 
zespołowej, zdobywaj�c pierwsze miejsce w piłce no�nej. W klasyfikacji 
generalnej III miejsce zdobyli uczestnicy Parafiady z naszej parafii. Po 
zako�czeniu rywalizacji sportowej zwyci�zcy otrzymali pami�tkowe puchary, 
dyplomy i medale, które wr�czał burmistrz miasta Łuków p. D. Szustek. 

****Teatr TVP dla szkół**** 
21 maja 2013 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w nowatorskim 

projekcje Telewizji Polskiej,  ,,Internetowy Teatr TVP dla szkół”, w ramach 
którego  obejrzeli na �ywo spektakl  pt. ,, Królowa �niegu”. Współczesna 
interpretacja losów pary bohaterów, Gerdy i Kaja, w mro�nej krainie rz�dzonej 
przez tytułow� Królow� �niegu, adresowana była do widzów w ka�dym wieku, 
�yj�cych w �wiecie Internetu i najnowszych technologii. Ide� tej inicjatywy jest 
tworzenie jak najszerszego dost�pu do wydarze� kulturalnych na wysokim 
poziomie, a tak�e zaszczepienie w młodych odbiorcach zamiłowania do sztuki . 

**** Wycieczki****
9 maja 2013 r. uczniowie klas I-III uczestniczyli w wycieczce do Lublina. 

Młodym widzom przypadł do gustu spektakl ,,Królewna �nie�ka” w Teatrze 
Muzycznym. Barwne kostiumy, pi�kna muzyka i gra aktorów wzbudziły 
zachwyt publiczno�ci. Nast�pnie dzieci przeniosły si� w czasie. Pomógł im 
w tym pobyt w Muzeum Wsi Lubelskiej, gdzie mogły zapozna� si�
z codziennym �yciem przodków. Na zako�czenie podziwiały starówk�
i słuchały ciekawych opowie�ci przewodniczki. 

26 maja 2013 r. dzieci pierwszokomunijne wraz z opiekunami uczestniczyły 
w wycieczce do Loretto nad Liwcem. Modliły si� w tamtejszym sanktuarium, 
a w drodze powrotnej piły uzdrawiaj�c� wod� ze �ródełka Matki Bo�ej 
w Budziszynie. 

29 maja 2013 r. młodzie� gimnazjalna przekonała si� jak ciekawy mo�e by�
program kolejnej wycieczki do Warszawy, uczestnicz�c w warsztatach 
w „Domu Spotka� z Histori�”, zwiedzaj�c Stadion Narodowy, a tak�e ogl�daj�c 
spektakl w Teatrze Komedia pt. „ Prezent urodzinowy”. 

4 czerwca 2013 r. dzieci z klasy 0 oraz klas I – III pojechały z okazji dnia 
Dnia Dziecka na wycieczk� do Parku Iluzji w Mo�ciskach. Zachwycały si�
ró�nymi zjawiskami złudze� optycznych i „bł�dziły” z opiekunami 
w �ywopłotowym labiryncie. Atrakcj� pobytu było te� ognisko z kiełbaskami. 
Nast�pnie milusi�scy udali si� do dworku urodzenia naszego wielkiego 
polskiego powie�ciopisarza, Henryka Sienkiewicza, w Woli Okrzejskiej. 

Z okazji zbli�aj�cych si� wakacji, w imieniu pani dyrektor ZO wWi�niewie, 
Urszuli Sosnówki, nauczycieli, pracowników i uczniów, �yczymy 

Czytelnikom Gminnych Wie�ci słonecznych wakacji i wspaniałego 
wypoczynku. 

                                                            Informacje na stron� przygotowały 

 Marzena Kurek i Renata Godzi�ska 
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ZO W �MIARACH 

Za nami koniec roku szkolnego. Tak jak 
w ka�dym roku i w tym działo si� bardzo du�o. 
Przewa�nie uroczysto�ci szkolne zwi�zane ze 
�wi�tami pa�stwowymi i okoliczno�ciowymi, 
ale obchodzili�my te� i takie, które wynikały 
z potrzeby szkoły. Szczegółowo o ka�dej z nich 
mo�na przeczyta� na naszej stronie interne-
towej.  

Chciałabym wspomnie� te wydarzenia, które 
były dla nas najistotniejsze a zwi�zane min. 
 z patronem szkoły Janem Pawłem II, gdy�
warto po�wi�ci� im wi�cej miejsca. Od nie tak 
dawna uczniowie szkoły podstawowej bior�
udział w konkursie recytatorskim po�wi�conym 
Ojcu �wi�temu, który ma miejsce w Moko-
bodach. Podobnie i w tym roku najpierw wzi�li 
udział w etapie szkolnym, którego organiza-
torem była pani Małgorzata Jasi�ska. Finał III
Diece-zjalnego Konkursu Recytatorskiego
„Pami�ci Jana Pawła II’’ odbył si� ju�
5.04.13r. w Mokobodach. Nasz� szkoł� reper-
zentowali: w kategorii klas 0-I Michał Jastrz�-
bski i Dominika Okni�ska, w kat. klas II-III 
Paulina Izdebska i Wiktoria Jastrz�bska oraz 
w najstarszej grupie; Anna Krasuska i Grzegorz 
Grzyb z kl. V. Uczestnicy konkursu prezento-
wali jeden utwór autorstwa Jana Pawła II lub 
zwi�zany z postaci� Ojca �wi�tego dowolnego 
autora. Z wyró�nieniem wrócili z konkursu 
Michał Jastrz�bski i Dominika Okni�ska 
z kl.0.  

*** 
Du�� popularno�ci� w�ród uczniów naszej 

szkoły cieszy si� " Konkurs Wiedzy o Janie
Pawle II ", organizowany przez firm�
" Olimpus". W tym roku dn.05.04 odbyła si�  
jego IV edycja, w której wzi�ło udział 38 
uczniów, zarówno szkoły podstawowej, jak 
i gimnazjum. Do konkursu przygotowała ich 
p. Małgorzata Jasi�ska.  

*** 
W 8 rocznic� �mierci Jana Pawła II  hołd 

temu wybitnemu Polakowi  zło�yli uczniowie, 
którzy wyst�pili dn. 8.04.13r. w programie 
artystycznym pt.,, Spot-kanie z poezj�
po�wi�con� Janowi Pawłowi II’’. Arty�ci 
recytowali na tle muzyki wiersze po�wi�cone 
papie�owi, które przeplatane były pie�niami 
religijnymi. Było to niezwykłe wydarzenie, 
które u�wiadomiło nam jak wielkim 
człowiekiem był nasz patron, i jak powinni�my 
by� dumni, �e chodzimy do szkoły nosz�cej 
jego imi�. 

Sylwetk� Jana Pawła II przybli�ył nam te�
ks. dr Jarosław Kisieli�ski wykładowca na 
KUL-u oraz w Seminarium Duchownym 
w Siedlcach. Na spotkaniu z uczniami, które 
odbyło si� dn.15.04.13 r. w barwny i ciekawy 
sposób opowiedział o swoich wra�eniach ze 
spotkania z Ojcem �wi�tym, kiedy był jeszcze 
klerykiem. Słuchali�my, jakim uczniem 
 i dzieckiem był Jan Paweł II, jakie miał 
zainteresowania, a tak�e, jakich cudów 
zdrowotnych dokonał. Szczególn� rado�� spra-
wiła nam nauka piosenki pt. „Błogosławiony 
Janie Pawle II”. 

Kolejnym wydarzeniem zwi�zanym z patro-
nem szkoły a maj�cym miejsce równie�
w szkole były eliminacje do,, Diecezjalnego 
Dyktanda papieskiego’’, które odbyły si�
dn.19.04.13r. Wzi�ło w nich udział 15 uczniów 
zarówno ze szkoły podstawowej, jak i z gimna-
zjum. Dwóch z nich mogło reprezentowa�
szkoł� dn.30.04.13r. w Woli Uhruskiej, zabie-
gaj�c o tytuł „Asa ortografii ’’. 

Ostatnim ju� wydarzeniem po�wi�conym 
Ojcu �wi�temu był udział przedstawicieli 
szkoły wraz z opiekunami p. Katarzyn� Wiel-
górsk�, p. Romanem Jastrz�bskim, p. dyrektor  
Ann� Dziedzin� w V Diecezjalnym Zje�dzie 
Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, który 
odbył si� 08.05.13 r. w Zbuczynie pod 
hasłem „ Nie l�kajcie si�”. Poczet sztanda-
rowy uczestniczył w uroczysto�ciach 
w Zespole Szkół w Zbuczynie. 

     

Nast�pnie wszyscy obejrzeli pi�kny monta�
słowno – muzyczny na temat poszukiwania 
Boga i odnajdywania siebie we współczesnym 
�wiecie. Potem wraz z przedstawicielami 
innych szkół nosz�cych imi� Jana Pawła II 
delegacja naszej szkoły przeszła do Ko�cioła 
Parafialnego w Zbuczynie, gdzie uczestniczyła 
we Mszy �w. sprawowanej pod przewo-
dnictwem Ks. Biskupa Zbigniewa Kierniko-
wskiego, a nast�pnie go�ciła w parku parafia-
lnym na pikniku. 

Nasi uczniowie bior� udział w ró�nych 
konku-rsach, gdzie mog� pochwali� si� swoimi 
osi�gni�ciami. Jeste�my dumni, �e mamy 
dzieci, które s� wszechstronnie uzdolnione 
i zajmuj� pierwsze miejsca bior�c udział 
w ró�nych w ró�nych konkursach. Tak� uczen- 

nic� jest Anna Krakuska z kl. V, która 
zdobyła I miejsce zarówno w Konkursie 
Recytatorskim im. Kornela Makuszy�skiego 
w etapie gminnym, jak i równie� I miejsce 
w IV Mi�dzygminnym Konkursie Piosenki 
Mi�dzynarodowej w Wi�niewie. Ponadto 
w Konkursie Recytatorskim im Kornela 
Makuszy�skiego w etapie gminnym II miejsce 
zaj�ł Tomasz Okni�ski ucz. kl. II, a w Kon-
kursie Recytatorskim pt.,, Polscy autorzy 
dzieciom" organizowanym dla kl.0 nasi 
uczniowie okazali si� rewelacyjni. Spo�ród 5 
osób bior�cych udział w konkursie 3 osoby  
zaj�ły znacz�ce miejsca: I miejsce Dominika 
Okni�ska, II - Kaja Filipczuk, V- Michał 
Jastrz�bski.

Mo�emy pochwali� si� te� osi�gni�ciami 
uczniów w eliminacjach wojewódzkich XLI 
Ogólnopolskiego Młodzie�owego Turnieju 
Turystyczno-Krajoznawczego PTTK, które 
odbyły si� w dniach 11-12.V.2013r. w Kozie-
nicach. Nasza dru�yna w składzie:�Grzegorz 
Grzyb, Anna Krasuska, Anna Radzikowska 
zaj�ła IV miejsce.  

W szkole realizowane s� ró�ne, ciekawe 
projekty. Warto wspomnie� o projekcie eduka-
cyjnym prowadzonym w kl. V pt.,, Ro�liny 
i zwierz�ta �yj�ce na ł�ce”, który jest rea-
lizowany w ramach programie Twinning we 
współpracy ze szkoł� Collège Les Fougères 
z Francji. Koordynatorem jego jest p. dyr. 
A. Dziedzina, a ma on na celu wykonanie 
zdj��, opisanie i porównanie typowych ro�lin 
i gatunków zwierz�t �yj�cych na ł�ce we 
wschodniej Polsce oraz północnej Francji. 

   
  Podsumowuj�c ten rok szkolny mo�na 
powiedzie�, �e był wyj�tkowo udany. Wiele 
ciekawego wydarzyło si�, ale i b�dzie si�
działo, bo to przecie� jeszcze nie koniec. 
Dopiero, kiedy zabrzmi ostatni dzwonek 
udamy si� na zasłu�ony, wakacyjny  
odpoczynek. ���

             
Informacje na stron�  

oraz zdj�cia przygotowała Bo�ena 

Michalak 
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zaprezentowała utwór w j�zyku rosyjskim pt. „Papa kupił awtomobil” 
z repertuaru Ałly Pugaczowej. Ze Szkoły Podstawowej w Olszycu 
Szlacheckim usłyszeli�my kolejno: Weronik� Dziewulak w piosence „ 
Plama na �cianie”, popularnej grupy Bajm, nast�pnie Weronik�
Wasilewsk� w   utworze „Skinny Love”, angielskiej wokalistki Birdy oraz 
Wiktori� Sadowiak w piosence „�wiat muzyk� malowany”. Niepubliczne 
Gimnazjum w Dziewulach zapisze si� w pami�ci tegorocznego festiwalu 
pi�knym wykonaniem utworu znanego, kanadyjskiego piosenkarza i poety, 
Leonarda Cohena pt. „Hallelujah”. Piosenk� t� za�piewała Ania 
Dziewulska, a jej kole�anki Izabela Jerzykowsak i Ewelina 
Koziesta�ska wykonały utwór „Monday morning” z repertuaru Melanie 
Fiona. W dalszej cz��ci festiwalu swoje umiej�tno�ci wokalne 
zaprezentowały uczennice ze szkoły podstawowej w �miarach. Ania 
Krasuska wykonała utwór pt. „Twist again’ Chubby Chuckera, 
a nast�pnie ta sama uczennica w towarzystwie Weroniki Wysoki�skiej
za�piewała piosenk� z repertuaru Anny Jantar pt. „Dzie� bez happy endu”. 
Uczennice z  gimnazjum w Radomy�li zaprezentowały kolejno: piosenki 
„One way or another” ameryka�skiej grupy rockowej Blondie – Justyna  
Izdebska, „Stay” Rihanny – Dominika Borkowska, „Slow it down” 
szkockiej piosenkarki Amy Mc Donald – Agnieszka Skulimowska oraz 
„W kinie w Lublinie” znanej grupy Brathanki – Magda Skulimowska.
Zespół Szkół ze Zbuczyna przygotował piosenk� pt. „Self control”, 
ameryka�skiej piosenkarki Laury Braningan, któr� zaprezentowała 
uczennica gimnazjum Paulina Ługowska”. Nast�pnie usłyszeli�my 
Magdalen� Krzesk� w brawurowo wykonanym utworze Jamesa Browna 
„I feel good”, a uczennice ze szkoły podstawowej Aleksandra oraz           
.

Dzieci z klas IV i V za�piewały piosenki pozakonkursowe�

Achrycko i Weronika Chojecka za�piewały piosenk� rosyjsk�
pt. „Futorzanka”. Gospodarze festiwalu, młodzie� z Zespołu 
O�wiatowego w Wi�niewie wyst�pili w konkursie jako ostatni. 
Patrycja Cetnar zaprezentowała utwór w j�zyku rosyjskim 
pt. „Romeo i Julietta”. Kamila Duka wykonała piosenk� „ Ja �e jego 
lubiła” z repertuaru Sofii Radaru. Nast�pnie Paula Wyr�bek za�pie-�

Mi�dzygminny Bank Spółdzielczy w Zbuczynie oddział w Wi�niewie. 
Przyznano nagrody w dwóch kategoriach.�

W kategorii szkół podstawowych: I miejsce – Anna Krasuska, 
II – miejsce – �aneta Badełek, III – miejsce Weronika Dziewulak, 
wyró�nienie – duet Weronika Wysoki�ska i Anna Krasuska. 
W kategorii gimnazjów: I – miejsce – Anna Dziewulska, II miejsce 
– Paulina Ługowska, III – miejsce – Karolina Duk, wyró�nienie – 
Magdalena Krzeska, wyró�nienie – duet Izabela Jerzykowska 
i Ewelina Koziesta�ska. 

Po rozdaniu nagród i podzi�kowa� opiekunom oraz zabraniu głosu 
przez p. Urszul� Sosnówk�, dyrektor naszej szkoły, zaproszeni 
go�cie, członkowie jury oraz wszyscy uczestnicy konkursu udali si�
na pocz�stunek. Nad przygotowaniem i wła�ciwym przebiegiem 
festiwalu czuwali nauczyciele z ZO w Wi�niewie – Beata Zabłocka, 
Renata Godzi�ska, Katarzyna Dudziak, Hanna Dziewulska, 
Blanka Salomo�czyk, Sławomir Sołtyszewski. Dokumentacj�
w postaci zdj�� i nagrania DVD przygotowali ks. Konrad Poterek 
oraz p. Aleksander Samoluk. 

Zapraszamy na kolejn� edycj� konkursu ju� za rok! 
Do zobaczenia!                                         

      

 Informacje przygotowała  

Renata Godzi�ska  

 Zdj�cia – ks. Konrad Poterek 

�
�
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Dnia 22 maja 2013 roku w Zespole O�wiatowym 
w Wi�niewie utalentowane muzycznie dzieci oraz młodzie� ze 
szkół w Domanicach, Olszycu Szlacheckim, �miarach, 
Radomy�li, Dziewulach, Zbyczynie i Wi�niewie, wyst�pili na 
VI Festiwalu Piosenki Mi�dzynarodowej.  

Od trzech lat festiwal ten ma form� konkursu, dlatego jego uczestnicy 
prezentowali piosenki w j�zykach polskim, angielskim i rosyjskim przed 
jury, w składzie: p. Małgorzata Dymecka, prezes TSK „ Razem” – 
przewodnicz�ca, p. Aneta Kaczmarska, organistka w ko�ciele 
w Wi�niewie i dyrygent zespołów ludowych w Wi�niewie oraz 
Radomy�li, ks, Henryk Krupa, proboszcz parafii w Wi�niewie, 
p. vicewójt Józef Roma�czuk i p. Michał Skup, nauczyciel gitary 
w Pa�stwowej Szkole Muzycznej w Siedlcach.  

Festiwal prowadzili uczniowie, Paulina Prze�dziecka i Arkadiusz 
Bancyrek, którzy w ró�nych j�zykach przywitali zgromadzon�
publiczno��. Festiwal otworzyły dzieci z klas IV i V, �piewaj�c poza 
konkursem, zabawne piosenki angielskie. Nast�pnie, zaprezentował si�
duet Paula Wyr�bek i Raffaelle Sorrentino, równie� poza konkursem, 
w piosence „Felicita”, słynnej włoskiej pary Romina Power i Al Bano.  

Cz��� konkursow� rozpo-
cz�ła Patrycja Niedziółka ze 
szkoły Podstawowej w Doma-
nicach, która zaprezentowała 
piosenk� „Pomaluj mój �wiat”, 
popularnej w latach 70- tych 
grupy „2plus1”. Nast�pnie 
Marta Michalak, z tej samej 
szkoły, za�piewała utwór pt. 
„Szukaj mnie” Edyty Gepert. 
Marta Kruszewska za�pie-
wała piosenk� „Matka”, 
a Sylwi� Szczygielsk� usły-
szeli�my w piosence z repertu-
aru Anny Jantar pt. „Rado��
najpi�kniejszych lat”. Kolejna 
uczestniczka konkursu, tym 
razem uczennica gimnazjum 
w   Domanicach Milena Grzyb�

I miejsce - Anna Krasuska 

,kat. Szkoła Podstawowa 

II miejsce – Paulina, Ługowska 

kat. Gimnazjum 

III miejsce - Karolina Duk,  

kat. Gimnazjum 

wała piosenk� „Baby 
love” Nicole Scher-
zinger. List� wyko-
nawców zamkn�ł 
Emil Osi�ski, preze-
ntuj�c utwór Andrze-
ja Zauchy pt. „C'est 
la vie” 

Po burzliwych 
obradach, szanowne 
jury wyłoniło zwy-
ci�zców i wr�czyło 
dyplomy oraz nagro-
dy ufundowane przez 
sponsorów, którymi 
jak w poprzednich 
edycjach festiwalu 
byli: p. Krzysztof 



�

W niedziel�, 2 czerwca 2013 r. �wi�towali�my jedno z najwa�niejszych 
dni w roku – Dzie� Dziecka. Z okazji �wi�ta naszych milusi�skich, aby 
uczyni� ten dzie� jeszcze bardziej niezwykły, Gminny O�rodek Kultury 
w Wi�niewie zorganizował wyj�tkow�  imprez�. 

Ta wyj�tkowo�� polegała na tym, i� impreza zło�ona była z dwóch cz��ci. Pierwsza 
z nich to II FESTIWAL PIOSENKI “MOICH RODZICÓW”, który cieszył si�
ogromnym zainteresowaniem zarówno uczestników konkursu jak i publiczno�ci. Druga 
etap niedzielnej imprezy odbyło si� na placu przed Urz�dem Gminy w Wi�niewie gdzie 
czekały pozostałe atrakcje sponsorowane  przez firm� CONTINO Ipsylon Sp. z o.o. 

Uroczysto�� otworzyła Dyrektor GOK – Janina Dołgich, która powitała 
zgromadzonych go�ci, w szczególno�ci dzieci i młodzie� bior�c� udział w festiwalu, po 
czym przekazała mikrofon prowadz�cym. Honory te czyniły Karolina Duk i Julia 
Jastrz�bska z Publicznego Gimnazjum w Wi�niewie, które jak na swoj� mał� premier�
spisały si� na medal. 

 Scen� opanowały dzieci i młodzie� z: ZO w Strzale, ZO w �miarach, ZO w Nowych 
Iganiach, ZO w Wi�niewie, ZO w Gr�zówce, Szkoły Podstawowej Nr 11 w Siedlcach, 
Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej w Gr�zówce, Gimnazjum w Mordach, 
Gimnazjum Nr 1 w Siedlcach oraz młodzie� z GOK w Wi�niewie. Swoje talenty 
zaprezentowali przed publiczno�ci� oraz szanownym jury, w którym zasiadali:  Paweł 
Sulej – Przewodnicz�cy Komisji, muzyk i nauczyciel w Szkołach Muzycznych I i II 
stopnia w Łukowie oraz w Siedlcach, Bo�ena Wyr�bek – kierownik Referatu O�wiaty 
UG Wi�niew oraz Paweł Ksionek – radny Rady Gminy Wi�niew. 

DzieDzieDzieDzie���� dziecka poł dziecka poł dziecka poł dziecka poł����czonyczonyczonyczony    z II Festiwalem z II Festiwalem z II Festiwalem z II Festiwalem 
„Piosenki  moich rodziców”„Piosenki  moich rodziców”„Piosenki  moich rodziców”„Piosenki  moich rodziców”    

Zdobywczynie głównej nagrody – Klaudia Jukowska 

Gimnazjum w Gr�zówce. Zespół wokalny Bel Canto z�Gr�zówki 
w składzie: Monika St�pniewska, Wiktoria Wide�ska, Klaudia 
Peryt, Magda Peryt, Julia Jastrz�bska otrzymał wyró�nienie. 
Wszystkich wykonawców z Gr�zówki przygotował Tomasz Piros. 
Zwyci�zcom nagrody wr�czyli Wójt Gminy – Krzysztof Kryszczuk, 
dyrektor GOK w Wi�niewie – Janina Dołgich oraz szanowne jury. 
   Druga odsłona niedzielnej imprezy odbyła si� na placu przy 
Urz�dzie Gminny Wi�niew. Na dzieci czekały tam wspaniałe atrakcje, 
takie  jak zabawa w dmuchanym zamku, wesołe miasteczko, konkursy 
i zabawy  z nagrodami, zorganizowane przez klauna i Pani�
Magdalen� Ksi��ek – młodszego bibliotekarza Gminnego Biblioteki 
Publicznej w Wi�niewie. Jedn� z najciekawszych konkurencji dla 
najmłodszych okazał si� by� konkurs malowania kredami na placu 
przed Urz�dem Gminy. Tematyka zwi�zana z Gmin� Wi�niew 
pozwoliła  pokaza� dorosłym jak widziany jest oczami dziecka jego 
mała ojczyzna. 

Wa�nym i długo wyczekiwanym momentem tego dnia było 
rozstrzygni�cie konkursu plastycznego pt.: Wiatr – zielona energia” 
zorganizowanego przez Gminny O�rodek Kultury w Wi�niewie 
i firm� „Contino” głównego sponsora nagród oraz pomysłodawc�
konkursu. Powołana komisja w składzie: Magdalena Łapi�ska, 
przedstawiciel sponsora – przewodnicz�ca komisji, Bo�ena
Wyr�bek, kierownik Referatu O�wiaty w UG Wi�niew – sekretarz 
komisji oraz Janina Dołgich, dyrektor GOK – u, członek komisji, 
zapoznała si� z dwoma rodzajami prac: 19 rysunków, 10 makiet 
wiatraków i przyznała nast�puj�ce miejsca w kategoriach: 
Przedszkole samorz�dowe: I nagroda – Joanna Podsiadłowska
4 lata, z Radomy�li, I nagroda – Piotr Jasi�ski 5 lat, z Wi�niewa. 
Wyró�nienia otrzymały: Maja Harasim z Wi�niewa, Amelia 
Paciorek ze �miar, Klaudia Ławecka z Twork. SZKOŁA                      
.

PODSTAWOWA Klasy I – III: I nagroda – Klaudia Pawlak, klasa II (ZO 
w Wi�niewie), I nagroda – Tomasz Jurzyk, klasa III (ZO w Wi�niewie). 
Klasy IV – VI:  I nagroda – Julia Jurzyk, klasa VI (ZO w Wi�niewie). 
GIMNAZJUM: I nagroda – Aleksandra Jastrz�bska, klasa III (ZO 
w �miarach). Wyró�nienia otrzymały: Anita Izdebska, klasa II (ZO 
w �miarach), Ilona Jastrz�bska, klasa III (ZO w Wi�niewie) i Paulina
Izdebska, klasa III (ZO w �miarach).

Zdobywczyni nagrody głównej – laptopa - Aleksandra Jastrz�bska 

Mnóstwo u�miechu i dzieci�cej rado�ci tego dnia go�ciło na twarzach 
uczstników. Nie tylko �wi�tuj�cy swój dzie� do domu zabrali pozytywne 
emocje, ale i rodzice, których cieszył widok swoich rozbawionych 
szcz��liwych pociech.�!�!�!

Wyst�py trwały ponad dwie godziny, du�a konkurencja i wysoki 
poziom wprawiały w zachwyt słuchaczy. Soli�ci czy zespół, 
gimnazjum czy szkoła podstawowa, ilo�� ani wiek nie miały tu 
znaczenia. Arty�ci schodzili ze sceny nagradzani wielkimi brawami za 
swoje nietuzinkowe umiej�tno�ci wokalne. Festiwal zako�czyła 
piosenka „Boj� si�”. Wokalistka swoim aksamitnym głosem 
wprowadziła w i�cie magiczny nastrój i tym akcentem zako�czyła 
cz��� artystyczn�. Jury nie miało łatwego zadania. Długie obrady 
wyłoniły nast�puj�cych laureatów: Nagrody główne trafiły do r�k 
solistek z Gr�zówki: Moniki St�pniewskiej – uczennicy klasy VI b 
Szkoły Podstawowej w Gr�zówce oraz Klaudi Jukowskiej – 
uczennicy klasy III b 

Zespół Bel CANTO 

���
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W sobot� 6 kwietnia 2013 r. odbyły si� eliminacje rejonowe XXXI 
Ogólnopolskiego Młodzie�owego Turnieju Turystyczno -
Krajoznawczego PTTK „�miary 2013”. Uczestników Turnieju go�cił 
Zespół O�wiatowy w �miarach, w którym organizatorzy: Oddział PTTK 
„Podlasie” w Siedlcach, Gmina Siedlce, Miasto Siedlce, Kuratorium 
O�wiaty Delegatura w Siedlcach oraz Komisja Turystyki Kolarskiej O/ 
PTTK „Podlasie” w Siedlcach zlokalizowali baz� imprezy. Patronat 
honorowy nad Turniejem obj�ła Gmina Wi�niew.�

W ramach Turnieju do rywa-
lizacji przyst�piło 12 trzyoso-
bowych zespołów trzech typów 
szkół: podstawowych, gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych. 
Turniej składał si� z kilku kon-
kurencji, które sprawdzały 
w sposób wszechstronny wie-
dz� i umiej�tno�ci zawodników. 
Pierwsz� baz� rozpoczynaj�c�
zmagania uczestników była 
ocena kart do kroniki oraz zdo- Nagrodzenie zwyci�zców 

Krajoznawczym rozgrywanym indywidualnie, naj-
lepsze wyniki uzyskali: Monika Radzikowska 
z ZO w �miarach, Wiktoria Sadowiak ze Szkoły 
Podstawowej w Olszycu Szlacheckim, Anita Izdeb-
ska z Publicznego Gimnazjum w �miarach. 

Na podsumowaniu i zako�czeniu turnieju nie za-
brakło równie� władz lokalnych. Wr�czenia nagród 
dokonał wójt gminy Wi�niew, Krzysztof Krysz-
czuk oraz zast�pca wójta – Jan Józef Roma�czuk, 
który podczas turnieju czuwał nad poprawno�ci�
wykonywanych konkurencji. Warto równie� odno-
towa�, �e w�ród przybyłych do �miar byli: Woj-
ciech Chwedczuk – Prezes Zarz�du Oddziału 
PTTK, Anna Kirchner – s�dzia główny turnieju 
oraz Barbara Mileszczyk, prezes Polskiego Klubu 
Ekologicznego w Siedlcach. Zwyci�skie dru�yny 
w ka�dej kategorii szkół oraz zwyci�zcy poszcze-
gólnych konkurencji oprócz dyplomów otrzymali 
praktyczne nagrody przydatne w turystycznych 
w�drówkach. Zdobywcy pierwszych miejsca – 
w tym dwie z naszej gminy – b�d� reprezentowa�
rejon siedlecki na dalszych etapach.�!��!��!

I Sztafeta Niepodległo�ci �ladami ks. generała Stanisława Brzóski to wspólny 
bieg młodzie�y z Polski i Wile�szczyzny upami�tniaj�cy 150. rocznic� wybuchu 
Powstania Styczniowego oraz bohatera powstania ksi�dza generała Stanisława 
Brzósk�. Sztafet� zorganizowały wspólnie Zespół Szkół w Krynce, 15 Dru�yna 
Harcerska „Powsta�cze Orły”, Zwi�zek Harcerstwa Polskiego, Zwi�zek Harcer-
stwa Rzeczypospolitej Dru�yna „Młody Las” oraz harcerze z Wile�szczyzny. 

O godzinie 10.40 w Gostchorzy doł�czyli do Sztafety Niepodległo�ci reprezen-
tacji naszej gminy, asystuj�c go�ciom pod pomnik „legionowy”, gdzie powitała 
ich grupa naszych mieszka�ców wraz z wójtem – Krzysztofem Kryszczukiem
oraz ks. Henrykiem Krup� – proboszczem parafii Wi�niew��

Wójt gminy Wi�niew pogratulował pomysłu organizatorom i wspaniałej posta-
wy młodzie�y, która w tak licznym gronie, biegn�c wiele kilometrów, czci pa-
mi�� osób, które zgin�ły za Ojczyzn�. – Zorganizowana sztafeta jest okazj� do 

tego, aby kształtowa� w młodzie�y patriotyczny i religijny wymiar dojrzewania 
�wiadomo�ci narodowej. Bieg młodzie�y jest hołdem dla powsta�ców, bohaterów 

narodowych, którzy broni�c ojczyzny ofiar� krwi spełnili swój najwy�szy patrio-

tyczny obowi�zek – powiedział K. Kryszczuk.

Nast�pnie odmówiono modlitw� za dusze zmarłych, a delegacja Sztafety zapa-

liła znicze przy pami�tkowych tablicach. Na zako�czenie błogosławie�stwa 

wszystkim biegaczom udzielił ksi�dz proboszcz Henryk Krupa i sztafeta – z 

Komandorem Sztafety Niepodległo�ci, dyrektorem Zespołu Szkół w Krynce 

Wojciechem Sobolewskim, ksi�dzem harcmistrzem Dariuszem Sta�czykiem, 

komendantem Wile�skiego Hufca – ruszyła w dalsz� drog�. 
Do granic Wi�niewa, biegn�c �ladami ks. generała Stanisława Brzóski, odpro-

wadzili młodzie�: wójt gminy Wi�niew – Krzysztof Kryszczuk, zast�pca wójta – 

Jan Józef Roma�czuk oraz ks. proboszcz – Henryk Krupa.�!��!��!

�

Gospodarze przemierzaj� odcinek trasy �ladami ksi�dza  

gen. Stanisława Brzóski 

bytych uprawnie� oraz odznak turystycznych i krajoznawczych PTTK. Na-

st�pnie młodzie� zmierzła si� z testami krajoznawczymi (50 pyta�). 
Na ko�cu zostali poddani praktycznemu sprawdzianowi umiej�tno�ci przy-

datnych ka�demu tury�cie. Młodzie� startuj�ca w turnieju wykazała si� du��
wiedz� teoretyczn� i praktyczn�, co po kilku godzinach zmaga� turniejo-

wych zaowocowało wysokimi notami. �

I tak zostali wyłonieni zwyci�zcy poszczególnych kategorii: I miejsce  zdo-

była Szkoła Podstawowa w �miarach  w składzie: Grzegorz Grzyb, Anna 

Krasuska, Anna Radzikowska, Publiczne Gimnazjum Nr 6 w Siedlcach 

w składzie Natalia Cibor, Paweł Szyszkowski, Kamil Koziesta�ski oraz 

dru�yna „Absolwenci” z ZO w �miarach w składzie: Jastrz�bski, Monika 

Radzikowska, Faustyn� Orzełowsa. W konkurencjach cz�stkowych, w te�cie �

Organizatorzy turnieju 

�
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W sobot�, 25 maja, przez nasz� gmin�
przebiegli uczestnicy I Sztafety Niepodle-
gło�ci Łuków – Siedlce – Sokołów Podla-
ski. Na chwil� biegacze zatrzymali si�
przed Urz�dem Gminy Wi�niew, gdzie 
bardzo serdecznie powitali ich nasi 
mieszka�cy. Po krótkich okoliczno�cio-
wych przemówieniach go�cie w asy�cie 
naszych biegaczy (m.in. wójta i ks. pro-
boszcza) zostali odprowadzeni do granic 
Wi�niewa.�



���KONKURS RECYTATORSKIKONKURS RECYTATORSKIKONKURS RECYTATORSKIKONKURS RECYTATORSKI                
im.im.im.im.    Kornela MakuszyKornela MakuszyKornela MakuszyKornela Makuszy����skiegoskiegoskiegoskiego 

7 i 8 maja 2013 r. w Gminnym 
O�rodku Kultury  odbył si� konkurs 
recytatorski dla dzieci i młodzie�y 
z Gminy Wi�niew. Pierwszego dnia 
w Konkursie Recytatorskim im. Kor-
nela Makuszy�skiego wzi�ły udział 
szkoły podstawowe i gimnazjalne. Dru-
giego dnia dzieci klas „0”  recytowały 
wiersze pod hasłem „Polscy Autorzy 
Dzieciom”. 

 Pierwszego dnia na scenie zaprezento-

wały swoje umiej�tno�ci dzieci i młodzie�
ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, 

natomiast 8 maja dzieci klas „0” z przed-

szkola terenu gminy Wi�niew. Zmagania 

konkursowe oceniało jury: Zofia Czarnocka 

– Przewodnicz�ca, oraz Janina Dołgich 

i Barbara Chojecka. Oceniana była przede 

wszystkim interpretacja wierszy uczestni-

ków, ale nie mniej wa�ne było opanowanie 

pami�ciowe i wyraz artystyczny. Poziom 

wyst�pów był wysoki, a co za tym idzie 

wytypowanie laureatów I miejsc było trud-

ne. Komisja postanowiła przyzna� po trzy         

.

Tomasz Okni�ski z ZO w �miarach, 

III miejsce: Kuba Jastrz�bski z ZO w Wi�-
niewie. Wyró�nienie: Martyna Sobicze-
wska z ZO w Radomy�li. W kategorii klas 

IV - VI I miejsce: Anna Krasuska z ZO 

w �miarach, II miejsce: Kinga Krasuska
z ZO w Wi�niewie. III miejsce: Angelika 
Kłopotowska z ZO w Radomy�li. Wyró�-
nienie: Natalia Kiełczykowska z ZO 

w Wi�niewie. W kategorii klas „0” 

I miejsce:  Dominika Okni�ska, II miejsce: 

Kaja Filipczuk, III miejsce: Hubert Ok-
ni�ski, IV miejsce: Nikola Jastrz�bska, 

V miejsce: Michał Jastrz�bski. 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pa-

mi�tkowe dyplomy oraz nagrody, a la-

ureaci pierwszych miejsc szanse na wy-

kazanie si� na nast�pnym etapie konkur-

su powiatowego.  

W rejonowym etapie XXX konkursu 

recytatorskiego im. Kornela Makuszy�-
skiego, który odbył si� 17 maja 2013 

roku, w kategorii klas IV-VI Angelika 
Kłopotowska z ZO w Radomy�li otrzy-

mała wyró�nienie. W etapie gminnym 

w Wisniewie Angelika zdobyła III mie-

jsce.�
Gratulujemy zwyci�zcom i zapraszamy 

do brania udziału w kolejnych kon-

kursach.�!��!��!�

�

 Pami�tkowe zdj�cie laureatów konkursu z opiekunami i jury. 

Dnia 27 maja o godz. 9.15 Panie z biblioteki uroczy�cie 
wprowadziły najmłodszych w grono czytelników. Pasowa-
nie pierwszoklasistów weszło na stałe do kalendarza wyda-
rze� Gminnej Biblioteki. Tego dnia wychowankowie Pani 
Ewy Ługowskiej – pierwszoklasi�ci ze Szkoły Podstawowej 
w Wi�niewie – zostali oficjalnie pasowani na czytelnika.

Uroczysto�ci przygotowane przez Barbar� Chojeck� – kierowni-

ka GBP i Magdalen� Ksi��ek – bibliotekarza, poprowadzone zosta-

ły wzorem lat ubiegłych. Uczniowie w formie zabawy zapoznali si�
z regulaminem i ksi�gozbiorem biblioteki, zasadami wypo�yczania 

ksi��ek oraz pro�bami ksi��ek, aby mogły one słu�y� przez wiele lat. 

Cz��� artystyczn� poprowadziły uczennice Gimnazjum w Wi�nie-

wie: Julia Jastrz�bska, Klaudia Cabaj oraz Aneta Okni�ska.  

Dzieci odpowiadały bezbł�dnie na zagadki zwi�zane z literatur�
i funkcjonowaniem biblioteki. Najwi�kszym prze�yciem dla uczniów 

było �lubowanie oraz akt pasowania na czytelnika. Na pami�tk� tego 

wydarzenia wszyscy otrzymali dyplomy. Ka�de dziecko otrzymało 

tak�e kart� zapisu do biblioteki. Na zako�czenie panie bibliotekarki 

�yczyły uczniom wielu radosnych chwil sp�dzonych z bohatera-

mi ksi��ek.�!��!��!�

���

�
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Pasowanie udokumentowane pami�tkowym dyplomem 

miejsca w dwóch kate-

goriach i dwa wyró�-
nienia w grupie wie-

kowej starszej oraz 

sze�� pierwszych mie-

jsc w najmłodszej gru-

pie: W kategorii klas I 

– III I miejsce Karoli-
na Wróbel z ZO w 

Wi�niewie, II miejsce:

�

Oficjalna ceremonia pasowania na czytelnika 



Zapraszamy na imprezy organizowane na terenie Gminy Wi�niew, które odb�d� si� w najbli�szym czasie. 

�

�

�

     14 lipca

II Festyn Rodzinny 

„Z LIPCOW� NUTK�” 
(Łupiny) 

�

21 lipca

VII Festiwal Kuchni 

Regionalnej 

„Z WI�NIOWYM 

SMAKIEM” 

           (skwer przed Urz�dem Gminy Wi�niew) 
�

4 sierpnia

VII Mazowiecki Festiwal 

Kapel Ludowych 

„POD SIEDLCAMI W 

WI�NIEWIE…” 
(skwer przed Urz�dem Gminy Wi�niew) 

�

1 wrze�nia

Do�ynki 2012 Gminy 

  Wi�niew 
(boisko przy ZO w Radomy�li) 

�

Zapraszamy na imprezy organizowane na terenie Gminy Wi�niew

14 wrze�nia

VI �wi�to Chleba

(GOPTK w Wólce Wi�niewskiej)
�

22 wrze�nia

VI �wi�to Ziemniaka 

i Kukurydzy 
  (Mroczki) 

�

27 - 29 wrze�nia

Uroczysto�ci z okazji 595. 

rocznicy pierwszej wzmianki 

o Wi�niewie oraz 40– lecia 

Gminy Wi�niew. 
�

swoim ukochanym rodzicom. Kolejna odsłon� artystyczn� tego popo-

łudnia Teatrzyku �wietlicowego z ZO Wi�niewa pod kierunkiem Pani 

Anny Kryszczuk. Dzieci  przedstawiły bardzo �ywiołowy spektakl 

pt. „Pali si�”. Program sceniczny zamkn�ł Zespół Ludowy im. 
Zbigniewa Myrchy „Wi�niewiacy” – grupa wokalna i grupa taneczna.  

Ponadto na najmłodszych czekały inne atrakcje: malowanie twarzy, 

tatua�e, loteria, plac zabaw oraz liczne konkursy. Dla smakoszy stoiska 

grillowe serwowały kiełbaski, skrzydełka oraz inne smakołyki. 

W �wietlicy wiejskiej na go�ci czekał słodki pocz�stunek – wypieki 

gospody� z Twork. Podczas festynu koordynował scen�  i przygrywał 

zespół Paweł Ksionek.  

Organizatorzy festynu dzi�kuj� wszystkim za przybycie i kieruj�

słowa wdzi�czno�ci do sponsorów.����

�

�

16 czerwca 2013 r. odbył si� II Festyn Rodzinny 
w Tworkach zorganizowany przez Panie z KGW „Twórcze 
Kobiety” oraz druhów z OSP Tworki. Przygotowane 
atrakcje zapewniły mieszka�com Twork i mieszka�com 
ró�nych zak�tków gminy Wi�niew popołudnie pełne 
wra�e� i rodzinnej biesiady umo�liwiaj�c podziwianie 
talentów naszych miejscowych artystów. 

�

Pi�kna pogoda i atrakcyjny program przyci�gn�ł liczne grono 

lokalnych imprezowiczów. Festyn rozpocz�ł wyst�p dzieci z Twork – 

grupa teatralna “Talencik” oraz dzieci z Przedszkola Samorz�dowego
w Wi�niewie pod opiek� Pani Anety Karczmarskiej, które prezentowały 

swoje umiej�tno�ci, �piewały piosenki, mówiły wierszyki dedykuj�c je        

..�
���

�
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14 wrze�nia

VI Mi�dzygminne 

Zawody Sportowo-

Po�arnicze OSP 
�

����������	�
�����������������	��� Grupa taneczna ZL im. Z. Myrchy 

„Wi�niewiacy��

      21 wrze�nia

Nadanie herbu 

Gminie Wi�niew – 

Zawody Powiatowe



�

Harmonogram odbioru odpadów - Gmina Wi�niew 
01.07.2013 r. - do 31.12.2013 r. 
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Pi�� przemiłych szczeniaków czeka na opieku�czych 

wła�cicieli. Szukamy domu dla dwóch malutkich suczek 

i trzech psów – zostały znalezione na terenie gminy Wi-

�niew w Gostchorzy. Pieski maj� około półtora miesi�ca, 

s� niezwykle zabawne i radosne. 

Na wła�cicieli czekaj� tak�e inne czworonogi, dobrze 

utrzymane, starsze psy, które chc� znale�� opiekunów.  

Wszystkie bezpa�skie psy i szczeniaczki 
do adopcji mo�na ogl�da� na terenie oczyszczalni 

w Wi�niewie. Zainteresowane osoby prosimy 
o kontakt. Informacji udzielaj� pracownicy 

oczyszczalni �cieków 
tel. komórkowy: 609 516 799 

�
Gminne Wie�ci ���

�
Odpady zmieszane (czarny worek) 

opakowania po jogurtach, lodach, �mietanie, ma�le (nie trzeba 

my�), zatłuszczony papier po margarynie, ma�le, pampersy, 

art. higieny osobistej, waciki, sznurki, wst��ki, zu�yte ubrania, 

buty, worki z odkurzacza, niedopałki papierosów, zmiotki, 

styropian opakowaniowy, talerze, porcelana, fili�anki, spodki. 

Plastik (�ółty worek) 

opakowania po napojach, PET, po chemii gospodarczej, �rod-

kach pior�cych, kosmetykach, plastikowe opakowania po 

ketchupie, musztardzie, majonezie, dresingach, sosach, opa-

kowania po słodyczach, owocach, mro�onkach, opakowania 

wy�ciełane foli� aluminiow� po przyprawach, kartony po 

mleku i sokach, puszki metalowe po napojach, konserwach, 

zakr�tki metalowe od słoików, butelek i inny drobny metal 

(bez mycia, ale opró�nione).

Opakowania szklane (zielony worek) 

tylko na szkło opakowaniowe typu: butelki (bez wzgl�du na 

kolor i bez konieczno�ci szczególnego rozbrajania), słoiki – 

bez nakr�tek, słoiki po: d�emach, po kremach (bez konieczno-

�ci mycia ale opró�nione). 

Papier (niebieski worek) 
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O G Ł O S Z E N I A 

Telefony 
do Urz�du Gminy  

25 641 73 13 
25 641 73 23 

FAX  25 740 55 62 

Zapraszamy na stron�  
www.wisniew.pl

e-mail:ug@wisniew.pl 

WÓJT GMINY WI�NIEW 

PRZYJMUJE INTERESANTÓW  

W KA�DY CZWARTEK 
w godz. 10.00 – 17. 00 

PRZEWODNICZ�CY  
RADY GMINY WI�NIEW 

DY�URUJE  
W KA�DY WTOREK 
 w godz.  14.00 – 17.00 

w  Urz�dzie Gminy  
Wi�niew 

Centrum Kształcenia 
 na Odległo��

tel. 25 641 70 54 

UWAGA!!! 
Uprzejmie informujemy, 

�e zmianie uległy telefoniczne  
numery wewn�trzne  

Urz�du Gminy Wi�niew. 

101 – Sekretariat 

104 - Referat Gospodarki Komunalnej 

105 - Kancelaria, Zamówienia Publiczne, 

          Zarz�dzanie Kryzysowe i Obrona  

          Cywilna 

107 - Urz�d Stanu Cywilnego, Ewidencja 

          Ludno�ci, Promocja Gminy 

108 - Referat Bud�etu (podatki) 

111 - Referat Rozwoju i Inwestycji 

113 - Referat O�wiaty 

114 - Ewidencja Działalno�ci Gospodarczej, 

         Gospodarka Gruntami i Nieruchomo�ciami,  

         Kasa 

116 - Referat Gospodarki Komunalnej –  

         Gospodarka �mieciowa 

117 - Fax  

120 - GOPS 

122 - Doradca MODR 
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Gmina Wi�niew, podobnie jak w latach poprzednich, w celu podniesienia poziomu bezpiecze�stwa  

w okresie wakacyjnego wypoczynku realizuje program 

„Bezpieczne Wakacje” 
Wakacje to czas nowych wra�e� i zabawy. Nie zapominajmy jednak o zachowaniu bezpiecze�stwa swojego oraz 

bliskich podczas letniego wypoczynku. W zawi�zku z tym APELUJ� do mieszka�ców naszej gminy oraz go�ci o: 

• Otoczenie szczególn� trosk� dzieci podczas �niw i innych prac polowych, by nie doszło do nieszcz��liwych wypad-

ków; 

• Do zabawy wybieranie miejsc bezpiecznych, oddalonych od jezdni.  Pami�tajmy, jezdnia to nie plac zabaw! Za-

chowajmy na niej wyj�tkow� ostro�no��! 
• K�piel w zbiornikach wodnych oznaczonych i przeznaczonych do k�pieli wył�cznie pod opiek� i nadzorem doro-

słych, a w przypadku osób pełnoletnich – nie po spo�yciu alkoholu; 

• Bezwzgl�dne respektowanie przepisów przeciwpo�arowych, szczególnie podczas pobytu w lesie i prowadzenia 

prac polowych; 

• Przy poruszaniu si� po jezdni o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego; 

• Prowadz�c pojazdy mechaniczne o przestrzeganie ogranicze� pr�dko�ci, dostosowanie stylu jazdy do panuj�cych 

warunków drogowych i atmosferycznych; 

• Podczas korzystania z obiektów szkolnych o respektowanie regulaminów i instrukcji, poszanowanie znajduj�cego 

si� tam mienia oraz zachowanie czysto�ci i porz�dku. 
Apeluj� ju� teraz do rodziców i opiekunów dzieci - zawsze interesujcie si� czym wasze dziecko si� bawi, gdzie jest 

miejsce jego zabawy i czy to, co robi jest bezpieczne, szczególnie w okresie wakacyjnym. 

Gor�co licz� i prosz� o pomoc w realizacji programu „Bezpieczne Wakacje” Radnych Gminy Wi�niew, Sołtysów, 
Rady Sołeckie, Nauczycieli, Druhów OSP i wszystkie osoby, którym le�y na sercu zdrowie i bezpiecze�stwo mieszka�-
ców, a zwłaszcza dzieci i młodzie�y. 

�ycz� wszystkim spełnienia wakacyjnych planów, udanego wypoczynku, pi�knej pogody i mam nadziej�, �e za 2 

miesi�ce spotkamy si� w tym samym gronie, a przede wszystkim cali i zdrowi. 
Wójt Gminy Wi�niew 

        (-) Krzysztof Kryszczuk 

KOMUNIKAT 
Od 27 czerwca 2013 roku u sołtysa 

swojego sołectwa mo�na odebra�
blankiety wpłat za odbiór �mieci. 
Ka�dy mieszkaniec otrzyma 9 blan-
kietów tj.  9 wpłat do ko	ca 2014 r. 
Przypominamy, �e termin pierwszej 
wpłaty upływa 15 lipca 2013 roku, a 
kolejnych wpłat dokonujemy co dwa 
miesi
ce z góry.  Zach�camy do płat-
no�ci z wykorzystaniem ww. blankietu 
w MBS O/Wi�niew lub przelewem 
internetowym. 
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GH-P 
z zakresu  

j�zyka polskiego 
64,4 64,4 56,9 68,7 59,2 64,4 62 

GH-H 

z zakresu  

historii i wiedzy 

o społecze�stwie 
52,2 61,5 59,9 58,2 56,2 59,9 58 
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GM-M 
z zakresu  

matematyki 
42,8 57,5 40,9 52,1 45,7 50,9 48 

GM-P 
z zakresu przedmiotów 

przyrodniczych 
58,2 64,8 60,4 58,8 57,4 61,0 59 

C
z�
��

 j
�z

y
k

o
w

a
 

GA-P 
z j�zyka angielskiego 

– poziom podstawowy 
66,00 76,0 66,8 54,8 55,8 66,6 63 

GA-R 
z j�zyka angielskiego 

– poziom rozszerzony 
57,7 67,1 41,8 41,2 35,6 48,5 45 

GR-P 
z j�zyka rosyjskiego  

– poziom podstawowy 
73,8 69,7 76,3 - 68,8 64,0 64 

GR-R 
z j�zyka rosyjskiego 

– poziom rozszerzony 
80,0 81,5 42,1 - 40,5 40,1 43 

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2013 

********** 
WYNIKI SPRAWDZIANU 

SZÓSTOKLASISTÓW 
Oto wyniki osi�gni�ta przez uczniów  
poszczególnych szkół gminy Wi�niew 

� Szkoła Podstawowa w �miarach     23,83 
� Szkoła Podstawowa w Radomy�li    22,91 
� Szkoła Podstawowa w Wi�niewie    21,70 

� Klasa A – 23,93 
� Klasa B – 19,73 

Do sprawdzianu szóstoklasistów 

w szkołach gminy Wi�niew w 2013 r. 

przyst�piło 53 uczniów. Na 40 punktów, 

które mo�na było zdoby�, �rednia punktów 

uzyskanych przez uczniów gminy Wi�niew 

wyniosła 22,43. To znacznie mniej ni�: 

� �rednia krajowa -              24,03 pkt 

� �rednia woj. mazowieckiego -    25,22 pkt 

� �rednia powiatu siedleckiego -  22,97 pkt
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Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowadzony był po raz drugi 

na nowych zasadach. W cz��ci humanistycznej gimnazjali�ci 

rozwi�zywali odr�bne zestawy zada� z j�zyka polskiego oraz historii i 

wiedzy o społecze�stwie, a w cz��ci matematyczno-przyrodniczej – 

odr�bne zestawy zada� z matematyki oraz przedmiotów 

przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. W trzeciej cz��ci 

egzaminu uczniowie rozwi�zywali zestaw zada� z j�zyka obcego           

.  

nowo�ytnego albo na poziomie podstawowym, albo na poziomi 

podstawowym i rozszerzonym. W gminie Wi�niew do egzaminu 

gimnazjalnego przyst�piło 63 uczniów III klas gimnazjum.
W formie tabelarycznej przedstawiamy �rednie wyniki szkół, 

dla których organem prowadz�cym jest gmina Wi�niew. 

W tabeli umieszczono równie� wyniki dla powiatu siedleckiego, 

województwa mazowieckiego i wyniki dla kraju. ���

Koniec czerwca to czas podsumowa� i uroczystych spotka�
ko�cz�cych rok szkolny 2012/2013. We wszystkich placówkach 

o�wiatowych gminy Wi�niew ostatni dzwonek zwołuj�cy uczniów, 

grono pedagogiczne i rodziców na uroczystosto�� zako�czenia roku 

szkolnego zabrzmiał 28 czerwca 2013 r. Uczniowie którzy przez cały 

miniony rok szkolny solidnie pracowali otrzymali od swoich 

wychowawców  �wiadectwa z promocj� do nast�pnej klasy. 

Gratulacje, nagrody, wyró�nienia otrzymali od dyrektorów szkół 

uczniowie, którzy pilnie pracowali na swoje wysokie wyniki w nauce, 

jak równie� po�wi�cali swój wolny czas na codzienne „�ycie szkoły“ 

uczestnicz�c w organizacji uroczysto�ci szkolnych, anga�uj�c si�
w prac� samorz�du uczniowskiego, bior�c udział w olimpiadach, 

konkursach, wspomogaj�c kadr� nauczycielsk� w trudniej 

pedagogicznej pracy. 

W tegorocznych uroczysto�ciach zako�czenia roku szkolnego 

uczestniczył Wójt Gminy Wi�niew - Krzysztof Kryszczuk - który 

tradycyjnie, bo ju� po raz szósty, gratulował najlepszym uczniom - 

absolwentom szkoły podstawowej i gminazjum – wyników w nauce, 

wr�czaj�c nagrody Wójta Gminy oraz nadaj�c tytuł „Najlepszego 

Ucznia Gminy Wi�niew 2013“. W tym roku najlepszymi uczniami, 

którzy uzyskali najwy�sz� w gminie Wi�niew �redni� ocen 

z ostatnich trzech lat szkolnych, spo�ród grona absolwentów, zostali 

uczniowie Zespołu O�wiatowego w Radomy�li: 
� Justyna Doł�ga – absolwentka Szkoły Podstawowej im. Henryka 

Sienkiewicza w Radomy�li – ze �redni� ocen 5,51, 

� Justyna Izdebska – absolwentka Publicznego Gimnazjum 

w Radomy�li - ze �redni� ocen 5,34 

Wójt Gminy pogratulował uczennicom wysokich wyników 

w nauce, nadaj�c nagrodzonym absolwentkom tytuł 

„Najlepszego ucznia gminy Wi�niew – 2013“ oraz wr�czaj�c 

nagrody rzeczowe - tablet, telefon komórkowy. Gratulacje 

Wójt Gminy skierował równie� do rodziców nagrodzonych 

uczennic jak równie� Pani Dyrektor i grona pedagogicznego. 

Listy gratulacyjne Wójt Gminy Wi�niew przekazał 

równie�, za po�rednictwem dyrektorów szkół, wszytkim 

uczniom nomonowanym do nagrody oraz tytułu Najlepszego 

ucznia gminy Wi�niew 2013, a byli nimi: 

� Wioleta Okni�ska – absolwentka Szkoły Podstawowej im. 

Bolesława Chrobrego w Wi�niewie – ze �redni� ocen 5,41
� Klaudia Płatek - absolwentka Szkoły Podstawowej im. Jana 

Pawła II w 	miarach – która osi�gn�ła �rednia ocen 4,83
� Jolanta Ługowska - absolwentka Publicznego Gimnazjum 

w 	miarach – która osi�gn�ła �rednia ocen 5,19
� Patrycja Cetnar - absolwentka Publicznego Gimnazjum 

w Wi�niewie – ze �redni� ocen 5,18
Wójt Gminy Wi�niew zaprasza i zach�ca młodzie�, 

sp�dzaj�c� wakacje w miejscu zamieszkania, do korzystania 

z obiektów sportowych na terenie gminy Wi�niew, w tym 

równie� z kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 przy 

Zespole O�wiatowym w Wi�niewie. Harmonogram otwarcia 

boisk, zamieszono w Gminnych Wie�ciach, na stronie 

internetowej gminy www.wisniew.pl, jak równie� wywieszono 

przy wej�ciu na boiska. ���

OSTATNI DZWONEK W SZKOLE – NA UROCZYSTO�� ZAKO�CZENIA ROKU SZKOLNEGO
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Uczestnicy zaj��, które prowadzone s� w Wiejskim Domu 
Integracji w Borkach-Paduchach, w ramach projektu 
„�wietlica moim domem” finansowanym przez Polsk� Fun-
dacj� Dzieci i Młodzie�y oraz PZU, w sobot� 27 kwietnia 
2013 r. odwiedzili ciekawe i innowacyjne hodowle: �limaków 
– w miejscowo�ci Polaki, owiec – w miejscowo�ci �elków 
oraz upraw� kwiatów pod szklarniami – w  miejscowo�ci 
Białki.

Hodowla owiec w �elkowie 

14 kwietnia w Wiejskim Domu Integracji w Borkach-Paduchach odbył si�
kolejny ju� wieczorek poetycko-muzyczny pt. „Marzenia wiosn�”. Ze sceny 
płyn�ły utwory poezji �piewanej i utwory wypływaj�ce z ust prawdziwych 
sympatyków poezji.�

Po nich przyszedł czas na kabaret przygotowany przez mło-

dzie� – Ol� Zacharczuk, Ing� Szumaw�, Monik� Złoch 
i Łucj� Złoch, która swoim skeczem „Rocznica �lubu” sprawi-

ła, �e publiczno�� co chwil� biła brawo i �miała si� do łez. 

Tradycyjnie na zako�czenie mieszkanki miejscowo�ci Borki-

Paduchy i Borki-Sołdy zaprosiły uczestników na pocz�stunek, 

aby tym słodkim akcentem zako�czy� spotkanie. 

Wieczór „Marzenia wiosn�” obfitował wielk� dawk� emocji, 

cz� dzieci realizuje te cele. Przygotowuje w ten sposób do 
uczestnictwa w �yciu kulturalnym, edukacyjnym.  – mówi Pre-

zesem Stowarzyszenia Kulturalno-O�wiatowego „LOGOS” 

w Borkach-Kosach pani Barbara Rybaczewska. Przesłodkie 

małe owieczki, mnóstwo pi�knych kolorowych kwiatów 

i hodowla �limaków, która okazały si� by� najbardziej atrak-

cyjn� i odkrywcz�. Cho� �limaki nie nale�� do zbyt atrakcyj-

nych zwierz�t, dla dzieci były obiektem bacznych obserwacji. 

W ramach integracji w wycieczce wzi�li udział uczestnicy 

projektu z Bzowa gm. Zbuczyn, gdzie na zako�czenie odbyło 

si� wspólne ognisko wraz z innymi atrakcjami zorganizowa-

nymi na placu zabaw.  

Ponadto tydzie� wcze�niej dzieci razem z paniami z KGW 

zało�yły ogródek kwiatowy na placu wokół parkingu przy 

WDI. Efekty ju� prawie s� widoczne, kwiaty z „babcinego 

ogródka” pi�knie przyozdobi� miejsce integracji mieszka�-

ców. ���

Wieczór rozpocz�ł si� wyst�pami Moniki Złoch, Pauliny K�dziora i Łukasza 
Kowie�skiego i Łucji Złoch. Głos i temperament z jakim wokali�ci za�piewali na 

długo zapadnie publiczno�ci w pami�ci. Po nich na scenie pojawili si� kolejni 

arty�ci wieczoru, Panie: Agnieszka Dziewulska, Halina Koszara, Anna Bor-
kowska, Krystyna Złoch i Pan Franciszek Jurzyk w takich utworach jak „Pa-

mi�tnik słomianego wdowca” i „Masz dwa wyj�cia”. Wprowadzili słuchaczy 

w nastrój zadumy, głosz�c podniosłe monologi i wiersze przepojone ekspresj�.�

Arty�ci: Anna Borkowska, Halina Koszara, Monika Złoch, Inga Szulawa, Paulina K�dziora, Łukasz Kowieski i Franciszek Jurzyk 

Organizatorki wieczorków poetyckich 

które trafiaj�c do serc wzruszyły oczy. Ta wspaniała niecodzienna 

uroczysto�� w coraz szerszym gronie skupia miło�ników poezji 

płyn�cej słowem mówionym i �piewanym. - Był to naprawd�
mile sp�dzony chłodny, kwietniowy wieczór. Na pewno wielu 

widzów po spotkaniu, wyniosło ze sob� ciepł� atmosfer�
i wspaniały klimat niecodziennej poetyckiej tre�ci, a wraz z tymi 

marzeniami przyspieszymy nadej�cie wiosny – mówi Barbara 
Rybaczewska. !��!��!

Wspaniałym uczuciem dla mnie jest widok roziskrzonych i cieka-

wych oczu dzieci. Ich badawcze spojrzenia i dziesi�tki pyta�. Cieszy 

mnie ich zapał, to z jakim entuzjazmem uczestnicz� w zaj�ciach 
poznawczych i badawczych, które rozwijaj� ich zainteresowania, 

uzdolnienia. Program „�wietlica moim domem” w którym uczestni-�

Hodowla �limaków – Polaki i kwiaty pod szklarniami - Białki 

�
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MAMA, TATA I JA 

3 maja 2013 r. odbył si� II Festyn Rodzinny „Mama, 
Tata i Ja” zorganizowany przez KGW przy udziale 
druhów z OSP w Gostchorzy.�

Zaskakuj�ce tre�ci zmy�lnych skeczy kabaretowych, nieokiełznany, 
wielki atak �miechu i du�e ilo�ci pysznego jedzenia - takie majowe popo-
łudnie zaserwowały nam Panie z KGW w Starych Okninach. Po długim 
roku oczekiwania, 5 maja doczekali�my si� kolejnej “II Majówki     
Okni�skiej z humorem”. 

 pojawiły si� młodsze i starsze grupy dzieci 

z zespołu WI�NIEWIACY, dzieci z Przed-

szkola Samorz�dowego w Wi�niewie oraz 

schola „Serca sercu”. Nad opraw� mu-

zyczn� czuwał zespół muzyczny MA-

XIM, który ko�cz�c program festynu 

zaprosił wytrwalszych imprezowiczów na 

dyskotek�. Jednym z elementów, którego 

nie zabrakło na imprezie takiej jak festyn 

rodzinny były gry i zabawy, loteria fan-

towa a tak�e kiełbaski z grilla, pierogi 

z grzybami i kapust�, ciasta i inne potra-

wy tradycyjne, przygotowane przez miej-

scowe KGW.�!��!��!
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Te słowa, specjalnie napisane na uroczysto�ci obchodów “Majówki Okni�skiej 

z humorem”, rozpocz�ły cz��� kabaretow�. Kolejno na scenie swoje umiej�tno-

�ci prezentowało osiem grup kabaretowych. Komisja konkursowa w składzie: 

Krzysztof Kryszczuk, Wójt Gminy Wi�niew – przewodnicz�cy, Janina     
Dogich, Dyrektor GOK w Wi�niewie oraz Stanisław Jastrz�bski, redaktor 

Tygodnika Siedleckiego – bior�c pod uwag� decybele �miechu  wyłonili naj-

�mieszniejsze z najlepszych skeczy i przyznali: I miejsce – KGW w Starych 
Okninach za skecz “Spotkanie po latach”, II miejsce – Kamilowi Jó�wikowi
z Biard za skecz “Pali si�”, III miejsce – grupie kabaretowej utworzonej 

z członków KGW z Wólki Wi�niewskiej i członków kabaretu “Szału ni ma” za 

skecz “Klient nasz pan”.

 Ponadto komisja postanowiła wyró�ni� “Wi�niewiaków” za skecz “U leka-

rza”. Wszystkie zespoły otrzymały pami�tkowe dyplomy. Zdobywcy I, II i III 

miejsca otrzymali puchary i bilety na wyst�p Formacji Chatelet. Bilet, otrzymali 

równie� zdobywcy wyró�nienia. 

 Wszyscy uczestnicy imprezy zasłu�yli na szczególne pochwały, ale w szcze-

gólno�ci zwyci�ski skecz w wykonaniu KGW w Starych Okninach. Dlaczego 

uwiódł publiczno�� i jury? Przypomnijmy sobie fragmenty tego skeczu. 

“No, bo my to Gmina Wi�niew, to z wi�niami. Przyjechała Ci moja Ka�ka 
z imprezy i mówi, �e b�dzie kurczaka piekła. No to si� ucieszyłem, �e w ko�cu 

co� normalnego b�dzie, a Ona Ci do udek wi�nie sypie! No a� mn� za trz�sło! 

Krzycz�. Czy� Ty ju� całkiem zgłupiała! Z wi�ni to Ty mo�esz kompotu jedynie 

nagotowa�! A ona mi na to, �e ja głupi, bo ta potrawa pierwsze miejsce zdobyła! 

No mówi� Ci, �y� si� nie chce! To dobrze, �e nasza Gmina si� Grabianów nie 

nazywa, bo do zupy by łamali i kładli grabie, a tak to tylko wi�nie”! 
Wieczór zako�czył si� przy stołach wypełnionych wykwintnie przygotowa-

nymi potrawami, które zachwycały oryginalnym smakiem.  Majówka Okni�ska” 

w poł�czeniu z humorem z roku na rok z coraz wi�kszym kunsztem, wybornym 

humorem ł�czy widzów kabaretowych i kulinarnych smakoszy.�!��!��!

�

Było co zje��, było co wypi� i było co obejrze�. Cho� niebo 

przesłaniały chmury, to dzi�ki barwnym strojom ludowym oraz 

przepi�knym pie�niom i piosenkom, popołudnie nabrało kolorytu. 

Na sali zrobiło si� �wawo i dziarsko tak, �e nogi na widowni 

same rwały si� do ta�ca.  

Program artystyczny rozpocz�ł LZPiT im. Zbigniewa Myrchy 
WI�NIEWIACY i  Zespół Seniora z Radomy�li. Nast�pnie  

Loteria fantowa Zespół Ludowy „Wi�niewiacy” 

KGW Wólka Wi�niewska –“Klient nasz pan” 

KGW Stare Okniny –“Spotkanie po latach” 

Wi�niewiacy - ”U lekarza”

MAJÓWKA OKNI�SKA Z HUMOREM�

�
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W I A D O M O � C I   S P O R T O W E 

SEZON LIGI LZS 

„Wiosna 2013”  
Dnia 2 czerwca 2013 roku na boisku w Wi�niewie 

rozpocz�ły  si� rozgrywki ligi LZS „Wiosna 2013”.  
Pierwsze dwa mecze i pierwsze dwa zwyci�stwa naszej 
reprezentacji UKS Wi�niew. 

Rozgrywki ligi LZS „Wiosna 2013” rozpocz�ł mecz UKS Wi�niew 

kontra LZS Wilczonek (gmina Kotu�). Pierwsze starcie wiosennego 

sezonu piłkarskiego zako�czyło si� zwyci�stwem gospodarzy. Po 

bardzo zaci�tym boju i wielu podbramkowych sytuacjach piłkarze 

UKS Wi�niew zdobyli zwyci�skiego gola. Drugi mecz rozegrany tego 

samego dnia równie� zako�czył si� tryumfem naszych chłopaków. 

Pokonali Herkules Nowe Osiny z gminy Mi�sk Mazowiecki 2:0.

   Przybyłe dru�yny go�ci wróciły do domu z gorycz� pora�ki. 

Zaci�to��, nieust�pliwo�� zawodników reprezentacji Gminy Wi�niew, 

a  tak�e  ambitne  podej�cie  do  zawodów  pozwoliło osi�gn�� sukces, 

SEZON LIGI LZS 

 „Wiosna 2013” – odsłona trzecia 
Dnia 9 czerwca 2013 roku na boisku w Wi�niewie 

odbyły si� kolejne mecze w ramach rozgrywek ligi LZS 
„Wiosna 2013”.

Pierwszy mecz UKS Wi�niew zagrał z  LZS Polaki zwyci��aj�c 6:0. 

Od pierwszych minut  na boisku do ko�ca pojedynku nasi sportowcy 

prowadzili z niew�tpliw� łatwo�ci�. Natomiast w drugim meczu ju� nie 

było tak łatwo. W starciu z dru�yn� LZS Ruda Woli�ska, ponie�li�my 

kl�sk� jednym punktem. Nasza dru�yna uległa  go�ciom 1:2. 

Niestety drugi mecz, dla UKS Wi�niew zacz�ł si� bardzo 

niepomy�lnie, gdy� ju� w pi�tej minucie, jeden z czołowych  

zawodników UKS-u otrzymał czerwon� kartk� za zagranie r�k� w polu 

karnym,  tym samym grali�my w dziesi�tk�. Podyktowany został rzut 

karny, po wykonaniu którego było 1:0 dla go�ci. Mimo tego, i� grali�my 

w zmniejszonym składzie, stworzyli�my co najmniej 2 sytuacje ,,sam na 

sam” i kilka innych  dogodnych mo�liwo�ci posłania piłki do ,,siatki’’. 

Niestety nie udało si�, go�cie mieli 2 sytuacje i obydwie wykorzystali. 

Mimo i� plan nie został wykony w 100%, dzi�kujemy chłopakom za 

walk�, ambitne podej�cie, a tak�e litry potu wylane na boisku. 

Serdecznie gratulujemy postawy naszym chłopakom i dzi�kujemy za 

godne reprezentowanie naszej gminy.  ���

�

TURNIEJ SZACHOWY 

15 czerwca 2013 r. w sali Gminnego O�rodka Kultury 
w Wi�niewie odbył si� kolejny Turniej Szachowy o Puchar 
Dyrektora GOK.  

Obsada turnieju mo�e nie była zbyt liczna, ale za to była bardzo 

silna. Do Wi�niewa przyjechało 13 zawodników m.in. z Siedlec, 

Sokołowa Podlaskiego, Krynki Łukowskiej oraz Łukowa. W turnieju 

wzi�li udział równie� przedstawiciele gospodarzy na czele 

z Franciszkiem Jurzykiem – gminnym, społecznym koordynatorem 

turniejów tej królewskiej gry. Zawody s�dziował Józef Flazi�ski.  
Ko�cowe wyniki turnieju przedstawiaj� si� nast�puj�co: 

I miejsce – Jakub Szczygieł z Krynki Łukowskiej, II – Józef 
Flazinski z Sokołowa Podlaskiego,  III – Zdzisław Stefanoff 
z Siedlec.
Wr�czono tak�e 2 nagrody dla najmłodszego i najstarszego 

zawodnika, Mariusza Goławskiego z Łukowa i Bogusława 
Mojzycha równie� z tej samej miejscowo�ci. Zawodnicy otrzymali 

puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które w imieniu pani 

dyrektor GOK-u – Janiny Dołgich wr�czył Robert Pierog. 

Wszystkim zawodnikom bardzo serdecznie gratulujemy i �yczymy 

sukcesów. ���

Informacje i zdj�cia przygotował Robert Pierog. 
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SEZON LIGI LZS 

 „Wiosna 2013” - odsłona druga 
W niedziel�, 16 czerwca br., UKS Wi�niew rozegrał 

w �eliszewie 2 mecze w ramach Ligi Regionalnej LZS 
w piłce no�nej ,,Wiosna 2013’’. 

W pierwszym meczu UKS podejmował lidera rozgrywek LZS 

Koszewnic�, zwyci��aj�c 3:1.  Nasi piłkarze do tego meczu podeszli 

bardzo ostro�nie, maj�c na uwadze i� gramy z liderem. Od pierwszego 

gwizdka s�dziego, nasza dru�yna starała si� zdominowa� rywala 

i kontrolowa� gr�. Po kilku minutach udaje nam si� strzeli� bramk�, 
zdobył j� Andrzej Czapla i za kilka minut zdobywa nast�pn�. Na list�
strzelców wpisuje si� jeszcze, nowy nabytek, Mateusz Kacprzak. 
Sytuacji podbramkowych dla Wi�niewa było co niemiara, niestety 

udało si� tylko 3 razy. Na koniec meczu zawodnicy Koszewnicy 

wykorzystali nasze rozlu�nienie posyłaj�c piłk� w siatk� Przemka 
Piekarta.  

Trzeba nadmieni�, i� warunki rozgrywania meczu były bardzo 

trudne, gdy� termometr wskazywał 34 stopnie. Ten mecz kosztował 

du�o sił i zdrowia naszych chłopaków, co przeło�yło si� na drugie 

spotkanie z gospodarzami – 	eliszewem, z którym przegrali�my 0:2. 

Przynamniej jedna z bramek dla 	eliszewa padła po bł�dzie s�dziego. 

Warto nadmieni� i� ,,arbiter”’ zawodów nie podyktował ewidentnego 

karnego dla UKS-u, po faulu na Karolu Zieli�skim, pomocniku 

naszej gminnej ekipy. Ale w futbolu ju� tak jest, gdy rozgrywki 

,,gwi�d��’’ tzw. „przygodni s�dziowie”. W dziwny sposób na turniej 

nie dojechali s�dziowie oddelegowani przez OZPN Siedlce, twierdz�c 

i� dostali informacj� o odwołaniu zawodów. Warto postawi� sobie 

pytanie, komu na tym zale�ało.  ���

bez straty �adnej bramki. 

Niew�tpliwie cały zespół 

zasłu�ył na wyró�nienie za 

tak pi�kn� walk� i godne 

reprezentowanie naszej 

gminy. Nale�� si� im 

zasłu�one brawa. 

Dzi�ki hojno�ci Gminy 

Wi�niew dru�yna mo�e 

cieszy� si� nowymi strojami 

za które serdecznie dzi�kuje 

trener Robert Pierog oraz 

dru�yna. ���




