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„Niech nasza droga będzie wspólna. 
Niech nasza modlitwa będzie pokorna. 

Niech nasza miłość będzie potężna. 
Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, 

co się tej nadziei może sprzeciwiać.”

Jan Paweł II

Przeżywając pamiątkę Wielkiej Nocy życzymy
Wszystkim Mieszkańcom i Gościom Gminy Wiśniew,

radosnych Świąt wypełnionych słońcem 
i nadzieją budzącej się do życia wiosny.

Odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.
Blasku prawdy, który rozświetli wszelkie mroki codzienności.

Wiary w nowe życie, które napełni serca radością i pokojem.
Rodzinnych spotkań w ciepłej i przyjaznej atmosferze 

przy wielkanocnym stole.

Przewodniczący Rady  
Gminy Wiśniew

Wójt 
Gminy Wiśniew
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Informacja Wójta Gminy Wiśniew

Zarządzenia wydane w okresie od 27 listopada 
2013 r. do 28 marca 2014r.

•  Nr 230/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w spra-
wie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

•  Nr 231/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.  
w sprawie powołania komisji konkurso-
wej w celu zaopiniowania złożonych ofert  
w otwartych konkursach na realizację za-
dań publicznych przez organizacje poza-
rządowe w 2013 r. w Gminie Wiśniew.

•  Nr 232/2013 z dnia 12 grudnia 2013 w sprawie rozstrzygnięcia 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gmi-
ny Wiśniew w 2013.

•  Nr 233/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia 
otwartego konkursu ofert - zlecenie zadania publicznego gminy 
Wiśniew w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dzie-
dzictwa narodowego w 2013.

•  Nr 234/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w bu-
dżecie gminy na 2013.

•  Nr 235/2013 z dnia 16 grudnia 2013 w sprawie powołania ko-
misji na zadanie „Opracowanie projektów decyzji o ustaleniu 
warunków zabudowy oraz lokalizacji celu publicznego na tere-
nie gminy Wiśniew w 2014 roku”.

•  Nr 236/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komi-
sji do odbioru pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego 
i multimedialnego, dostarczonych w ramach zadania „Dostawa 
pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedial-
nego do Zespołów Oświatowych z terenu gminy Wiśniew, w ra-
mach projektu PO KL „Indywidualizacja procesu nauczania i wy-
chowania uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Wiśniew”.

•  Nr 237/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie powołania 
komisji przetargowej na zadanie „Dostawa oleju napędowego 
grzewczego w 2014 roku do Zespołu Oświatowego w Radomyśli 
i Zespołu Oświatowego w Śmiarach”.

•  Nr 238/2013 z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie powołania Komisji In-
wentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej 
kasy oraz zapasów materiałów i towarów na dzień 31 grudnia 2013 r.

•  Nr 239/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie powołania 
komisji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieru-
chomości mienia gminnego położonych w obrębie wsi Wiśniew.

•  Nr 240/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie Regulaminu 
pracy w Urzędzie Gminy Wiśniew.

•  Nr 241/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej na lata 2014-2020.

•  Nr 242/2014 z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie powołania ko-
misji przetargowej na „Termomodernizację, przebudowę dachu 
i budynku Zespołu Oświatowego w Wiśniewie”.

•  Nr 243/2014 z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia Regula-
minu okresowej oceny pracowników w Urzędzie Gminy Wiśniew.

•  Nr 244/2014 z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2014 rok.

•  Nr 245/2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie powołania ko-
misji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 
nieruchomości mienia gminnego w obrębie Twork.

W numerze m.in.:

Telefony
do Urzędu Gminy 

25 641 73 13 
25 641 73 23

fax 25 740 55 62

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

Centrum Kształcenia
na Odległość

tel. 25 641 70 54

WÓJT GMINY WIŚNIEW
przyjmuje interesantów w każdy czwartek

w godz. 10.00 – 17. 00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY WIŚNIEW
dyżuruje w każdy czwartek

 w godz.  14.00 – 17.00 w Urzędzie Gminy Wiśniew

Zapraszamy na stronę   www.wisniew.pl   e-mail:ug@wisniew.pl 
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•  Nr 246/2014 z dnia 6 marca 2014 w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2014 rok.

•  Nr 247/2014 z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania ko-
misji przetargowej na „Modernizację oraz wyposażenie budyn-
ku Wiejskiego Domu Kultury w Mroczkach”.

•  Nr 248/2014 z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ustalenia cen 
nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do sprzedaży 
w obrębie wsi Pluty i Borki – Kosiorki.

•  Nr 249/2014 z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia  
wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych 
do wydzierżawienia w obrębie Wiśniew-Kolonii.

•  Nr 250/2014 z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie powołania ko-
misji przetargowej na „Budowę drogi gminnej w Mościbrodach 
– odcinek I”.

•  Nr 251/2014 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia 
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiśniew za 2013 rok 
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji 
kultury za 2013 rok.

Uchwały podjęte przez Radę Gminy 
Podczas XXXVI Sesji 30 grudnia 2013 r. Rada Gminy podjęła 
następujące uchwały:

•  Uchwała Nr XXXVI/258/2013 w sprawie zmiany w budżecie 
gminy Wiśniew na 2013 rok.

•  Uchwała Rady Gminy Wiśniew Nr XXXVI/259/2013 w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Gminy Wiśniew na lata 2014-2020.

•  Uchwała Nr XXXVI/260/2013 w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy na 2014 rok

•  Uchwała Nr XXXVI/261/2013 w sprawie przyjęcia planu pracy 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wiśniew na 2014 rok.

•  Uchwała Nr XXXVI/262/2013 w sprawie przyjęcia planu pracy 
Rady Gminy Wiśniew na 2014 rok.

•  Uchwała Nr XXXVI/263/2013 w sprawie zatwierdzenia do 
realizacji przez Gminę Wiśniew projektu „Przygotowanie 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych gmi-
ny Wiśniew do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz 
dzieci w wieku przedszkolnym” dofinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Podczas XXXVII Sesji 30 stycznia 2014 r. Rada Gminy podjęła 
następujące uchwały:

•  Uchwała Nr XXXVII/264/2014 w sprawie wyrażenia zgody na 
zbycie nieruchomości mienia gminnego w miejscowości Borki-
-Kosiorki i Pluty.

•  Uchwała Nr XXXVII/265/2014 w sprawie upoważnienia Wójta 
Gminy Wiśniew do wyrażenia zgody na obciążenie służebnoś-
cią przesyłu nieruchomości mienia gminnego w miejscowości 
Borki-Sołdy.

•  Uchwała Nr XXXVII/266/2014 w sprawie zmiany uchwały  
Nr XXIX/152/09 Rady Gminy Wiśniew z dnia 19 marca 2009  
w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Proble-
mów Społecznych Gminy Wiśniew na lata 2009-2013 z perspek-
tywą na lata 2014-2020.

•  Uchwała Nr XXXVII/267/2014 w sprawie podwyższenia kry-
terium dochodowego uprawniającego do przyznania nieod-
płatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia 
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych 
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w za-
kresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na 
lata 2014-2020.

•  Uchwała Nr XXXVII/268/2014 w sprawie określenia zasad zwro-
tu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo 
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

•  Uchwała Nr XXXVII/269/2014 w sprawie ustanowienia wielo-
letniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc 
gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

•  Uchwała XXXVII/270/2014 w sprawie ustalenia planu dofinanso-
wania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2014 rok.

•  Uchwała Nr XXXVII/271/2014 w sprawie włączenia Przedszkola Sa-
morządowego w Wiśniewie do Zespołu Oświatowego w Wiśniewie

•  Uchwała Nr XXXVII/272/2014 w sprawie zmiany w budżecie 
gminy Wiśniew na 2014 rok

Podczas XXXVIII Sesji 27 lutego 2014 r. Rada Gminy podjęła 
następujące uchwały:

•  Uchwała Nr XXXVIII/273/2014 w sprawie upoważnienia Wójta 
Gminy do dzierżawy nieruchomości mienia gminnego.

•  Uchwała Nr XXXVIII/274/2014 zmieniająca uchwałę Nr XIX/146/2012 
Rady Gminy Wiśniew z dnia 25 października 2012 r. w sprawie po-
działu Gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy.

•  Uchwała Nr XXXVIII/275/2014 w sprawie zatwierdzania taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ście-
ków oraz opłat za niektóre usługi komunalne.

•  Uchwała Nr XXXVIII/276/2014 w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2014-2020.

•  Uchwała Nr XXXVIII/277/2014 w sprawie zmiany w budżecie 
gminy Wiśniew na 2014 rok.

Podczas XXXIX Sesji 27 marca 2014 r. Rada Gminy podjęła 
następujące uchwały:

•  Uchwała Nr XXXIX/278/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wy-
odrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz 
sołecki.

•  Uchwała Nr XXXIX/279/2014 w sprawie przyjęcia programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt.

•  Uchwała Nr XXXIX/280/2014 w sprawie zmiany uchwały w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla części miejscowości Wiśniew 
położonej na terenie gminy Wiśniew.

•  Uchwała Nr XXXIX/281/2014 w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej gminy Wiśniew na lata 2014-2020.

•  Uchwała Nr XXXIX/282/2014 w sprawie zmian w budżecie gmi-
ny Wiśniew na 2014 rok.

Treść aktów prawnych dostępna na stronie www.e-bip.pl
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WYJĄTKOWA SESJA RADY GMINY
Dnia 17 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Wiśniew odbyła się XXXV Sesja 
Rady Gminy Wiśniew podczas której radni pod-
jęli uchwałę o MPZP dla linii 400 kV, a Wojewoda 
Mazowiecki – Jacek Kozłowski wręczył przyznane 
przez Prezydenta RP brązowe krzyże zasługi za-
służonym samorządowcom gminy Wiśniew.

Gratulacje dla zasłużonych.

Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski dekoruje zasłużonych.

Głównym punktem roboczej części obrad było 
przyjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego pod linię 400 kV 
„Miłosna – Siedlce – Ujrzanów” dla części wsi Lip-
niak, Stok Wiśniewski, Myrcha, Wólka Wiśniewska, 
Mościbrody, Borki-Kosiorki, Borki-Sołdy, Helenów.

Po przyjęciu uchwały głos zabrał Wojewoda 
Mazowiecki - Jacek Kozłowski, który podziękował 
radnym za przyjęcie dokumentu. Wymienił atuty 
inwestycji i podkreślił znaczenie linii 400 kV, któ-
ra jest projektem o znaczeniu ogólnokrajowym, 
a nawet europejskim. Inwestycja wpisana jest  
w krajowy plan rozbudowy infrastruktury, której budowa jest 
priorytetem rządu. Kończąc część dotyczącą spraw ogólnopań-
stwowych, bieżącej polityki państwa przeszedł do głównego po-
wodu dla którego odwiedził Gminę Wiśniew na zaproszenie wój-
ta gminy Wiśniew - Krzysztofa Kryszczuka.

- Będę miał za chwilę ogromną przyjemność i zaszczyt 
wręczyć 6. osobom odznaczenia państwowe, krzyże zasługi. 
Powiedziałem, że będę miał przyjemność i zaszczyt. Przyjem-
ność, bo to na pewno najprzyjemniejszy obowiązek Wojewody 
wręczać odznaczenia państwowe, ale również zaszczyt. Za-
wsze mówię, że jest to zaszczyt podwójny: zaszczytem jest to, 
że mogę reprezentować Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
głowę Państwa, pana prezydenta Bronisława Komorowskie-
go. Zaszczytem jest także to, że wręczając odznaczenia mogę 
uścisnąć rękę wielu wspaniałych ludzi, którzy na bardzo róż-
nych polach, lokalnych i ogólnokrajowych, w poszczególnych 
branżach swojej działalności, czy to społecznej czy zawodowej, 
politycznej czy publicznej, budują niepodległość Polski. Może 
te słowa zabrzmią górnolotnie, ale za to przyznaje się odzna-
czenia państwowe. Za działalność 
która w ostatecznym rozrachun-
ku umacnia naszą niepodległość, 
umacnia cały nasz kraj i można ten 
kraj umacniać, tak jak powiedzia-
łem, poprzez wielkie działania na 
forum ogólnokrajowym, międzyna-
rodowym, ale i poprzez działalność 
na rzecz małej ojczyzny, lokalnej 
ojczyzny, mikro ojczyzny. Mówię 
to dlatego, że wśród dzisiaj odzna-
czonych są radni i sołtysi z gminy 
Wiśniew, którzy pracują w tej mi-
kroskali. To jest równie ważne jak 
pracowanie w tej makroskali, skali 
wielkiej. To tak jak z drogami – są 
ważne autostrady i drogi lokalne. 
Tak samo z działalnością publiczną, 
jest ważna i ta działalność na forum 
ogólnokrajowym i ta działalność na 
forum lokalnym, one się uzupełnia-
ją i wzmacniają i to jest ogromnie 
ważne. Z dużą radością wręczę od-

znaczenia, gratulując ludziom za takie działania w najbliższym 
sąsiedztwie, które budują pomyślność w Gminie Wiśniew, ca-
łego województwa mazowieckiego i w ten sposób całej Polski 
– powiedział wojewoda.

Następnie głos zabrał poseł Krzysztof Borkowski, który po-
dziękował radnym za podjętą uchwałę dotyczącą budowy linii 
400 kV, która daje szansę na rozwój naszego terenu. Pogratulował 
również odznaczonym.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego Wojewoda Mazowie-
cki – Jacek Kozłowski oraz Wójt Gminy Wiśniew – Krzysztof Krysz-
czuk wręczyli brązowe Krzyże Zasługi zasłużonym samorządow-
com gminy Wiśniew. Otrzymali je:

- BEATA PASZTOR - sołtys wsi Wiśniew, wiceprzewodnicząca 
Rady Gminy Wiśniew. Funkcję sołtysa pełni nieprzerwanie od 1990 
roku. W latach 1994-1998 była członkiem Zarządu Gminy Wiśniew. 
Radną Gminy jest już czwartą kadencję. Wzorowo wypełnia powie-
rzone funkcje, twórczo angażuje się w życie społeczne. Członkini 
Zespołu Ludowego im. Zbigniewa Myrchy „Wiśniewiacy”.
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OTWP – eliminacje gminne
Angelika Kłopotowska i Piotr Jastrzębski reprezentowali gminę 
Wiśniew  na eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

13 lutego 2014 r. odbył się etap gminny w ramach Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega 
Pożarom”.

Do turnieju przystąpili uczniowie z Zespołów Oświatowych z te-
renu gminy Wiśniew. Gminne eliminacje odbyły się w dwóch gru-
pach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Jury zakwalifikowało do eliminacji powiatowych Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej następujących uczestników:

-  kat. szkół podstawowych Angelika Kłopotowska – z Zespołu 
Oświatowego w Radomyśli,

-  kat. szkół gimnazjalnych Piotr Jastrzębski – z Zespołu Oświa-
towego w Śmiarach.

Zwycięzcom gratulujemy wiedzy i życzymy sukcesów podczas 
zmagań powiatowych.

- STANISŁAW PACIOREK - sołtys wsi Zabłocie. Funkcje spo-
łeczne pełni od prawie 30. lat aktywnie pracując na rzecz lokal-
nej społeczności. W latach 1990-1994 był radnym Rady Gminy 
Wiśniew. Natomiast w latach 1999-2002 był radnym Rady Po-
wiatu Siedleckiego. Od 1983 roku sołtys wsi Zabłocie. 
Jest inicjatorem wielu działań na rzecz społeczności 
lokalnej. Członek „Zespołu Seniora w Radomyśli”.

- ANTONI WISZNIEWSKI - radny Rady Gminy Wiś-
niew od 1998 r., Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultu-
ry, Sportu i Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Prezes 
Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie w parafii Rzymsko-
-Katolickiej w Radomyśli. Od 30. lat jest druhem Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Radomyśli. Aktywnie uczestniczy 
w życiu społecznym gminy. Jest członkiem „Zespołu Se-
niora w Radomyśli”.

- JAN ŁUGOWSKI - sołtys wsi Pluty. Funkcję tę pełni 
od 19. lat - tj. piątą kadencję, kontynuując pracę społecz-
ną ojca Leona, który był sołtysem Plut przez prawie 50 
lat. Koordynuje pracę we wsi, organizuje prace w ramach 
czynu społecznego. Jest wzorowym społecznikiem.

- WIESŁAW BAZAK - sołtys wsi Mościbrody. Funk-
cję tę pełni od 23 lat tj. szóstą kadencję. W latach 
1990-1994 pełnił funkcję członka Zarządu Gminy Wiśniew. Był 
radnym Rady Gminy Wiśniew dwie kadencje - 1990-1994 oraz 
2006-2010. Z dużym zaangażowaniem wykonuje zadania na 
rzecz lokalnej społeczności. Jego postawa społeczna wyróżnia 
go spośród innych mieszkańców.

- PIOTR ZIELONKA - mieszkaniec wsi Helenów, członek Towa-
rzystwa Przyjaciół Pszczół. Wyróżniający się społecznik i działacz 
gminy Wiśniew. W latach 1990 - 1994 pełnił funkcję sołtysa wsi 
Helenów, a w latach 1998 - 2010 radny Rady Gminy Wiśniew. 
Jest człowiekiem aktywnym, angażującym się w prace społeczne. 
Społecznik godny naśladowania.

W uroczystościach uczestniczyli m.in.: Poseł na Sejm – Krzysz-
tof Borkowski, Starosta Siedlecki – Zygmunt Wielogórski, Wójt 
Gminy Zbuczyn – Tomasz Hapunowicz oraz Przewodniczący Rady 
Gminy Zbuczyn – Stanisław Kondraciuk.

Drugą uroczystością tego dnia było uroczyste otwarcie 
i poświęcenie drogi powiatowej Zbuczyn – Mościbro-
dy. Uroczystość odbyła się na granicy gmin Wiśniew  
i Zbuczyn przy stacji PKP.

W uroczystości uczestniczyli goście biorący udział w sesji Rady 
Gminy Wiśniew, radni Rady Powiatu Siedleckiego, w tym radna  
z terenu naszej gminy – Barbara Rybaczewska, przedstawiciele 
Starostwa Powiatowego w Siedlcach oraz wykonawcy, sołtysi oko-
licznych wiosek, a także mieszkańcy gminy Wiśniew i Zbuczyn. Aktu po-
święcenia dokonał dziekan dekanatu Zbuczyn – ks. Stanisław Chodźko.

Zadanie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze 
środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dotacji ce-
lowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania rea-
lizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą 
„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II Bez-
pieczeństwo- Dostępność- Rozwój”. Łączna wartość inwestycji 
wyniosła 8.992.110,84 zł, w tym środki pozyskane z Minister-
stwa 3.000.000,00 zł, środki Gminy Zbuczyn 1.000.000,00 zł 
oraz Gminy Wiśniew 1 000 000,00 zł. Środki z budżetu Powiatu 
Siedleckiego  wyniosły 3.992.110,84 zł.

Otwarcie drogi powiatowej Mościbrody – Zbuczyn.
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Najważniejsze inwestycje 2014 roku
Początek roku to na ogół początek nowych zadań. Chcąc dalej 
rozwijać naszą gminę, podejmiemy nowe wyzwania, choć 
nie zabraknie też kontynuacji dotychczasowych działań. Oto 
krótki przegląd wybranych planów na najbliższy rok.

INWESTYCJE OŚWIATOWE

„Termodernizacja, przebudowa dachu i budynku Zespołu 
Oświatowego w Wiśniewie”.

Przedmiotem inwestycji będzie przebudowa, nadbudowa 
oraz termodernizacja części wschodniej i środkowej budynku Ze-
społu Oświatowego w Wiśniewie przy ul. Tadeusza Kościuszki 54. 
Projektuje się również dojścia i dojazdy pomiędzy istniejącymi 
obiektami znajdującymi się na terenie szkoły. Celem przebudowy 
i nadbudowy omawianej części budynku jest wydzielenie nowych 
pomieszczeń lekcyjnych. Dodatkowo projektuje się przystosowa-
nie Szkoły Podstawowej dla osób niepełnosprawnych a miano-
wicie chodzi o nowe wejście do budynku oraz windę wewnątrz 
budynku, która umożliwi osobom niepełnosprawnym dostęp do 
wyższych kondygnacji budynku. Planowana jest przebudowa kon-
strukcji dachu, nowe pokrycie oraz ocieplenie ścian budynku.

INWESTYCJE DROGOWE

„Budowa drogi gminnej w Mościbrodach”.
Zadanie zawiera budowę drogi o długości 333 m na odcinku od pęt-

li autobusowej (Zachojniak) wzdłuż zabudowań w kierunku zachodnim. 
Termin realizacji tej inwestycji wyznaczono na 24.09.2014 r.

„Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Zabłocie”.
Zadanie ma pokrywać budowę drogi dojazdowej do pól  

w miejscowości Zabłocie o długości 510 m.
Na dofinansowanie budowy drogi złożono wniosek o dota-

cje ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów 
rolnych w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych. Termin realizacji tej inwestycji wyznaczono na 
30 października 2014 r. 

„Budowa ciągu pieszo rowerowego przy drodze krajowej Nr 63 
na odcinku Wiśniew – Wiśniew-Kolonia – etap II” 

Inwestycja jest realizowana wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad w Warszawie. Jej tegoroczna kontynuacja  
zależy od zabezpieczenia środków finansowych przez ten podmiot.

INWESTYCJE W RAMACh PROW:
-  Modernizacja oraz wyposażenie budynku Wiejskiego Domu 

Kultury w Mroczkach,
- Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Łupinach.

WODOCIĄGI
„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości 
Wiśniew – Wiśniew - Kolonia-Borki - Paduchy”.

Przedsięwzięcie obejmuje wybudowanie 
sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanaliza-
cji sanitarnej w miejscowości Wiśniew, odcinek 
między ul. Sanitariuszek a ul. Batalionów Chłop-
skich oraz ul. Południowa w kierunku oczysz-

czalni ścieków. Zadanie obejmuję budowę sieci wodociągowej - ponad 
2,2 km wraz z budową przyłączy - 26 szt. oraz budowę sieci kanalizacji 
– 65 m. Planowany termin zakończenia inwestycji to czerwiec 2015 r.

Powyższe zadanie wchodzi w skład projektu „Budowa sieci wodo-
ciągowej na terenie gminy Wiśniew” dofinansowanego ze środków 
unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013, działanie: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej”. Z programu tego współfinansowane były również sieci wo-
dociągowe z przyłączami zrealizowane w roku ubiegłym.

OŚWIETLENIE DROGOWE
„Budowa oświetlenia ulicznego w Wiśniewie przy ul. Bankowej”. 

Projekt zakłada budowę oświetlenia ulicznego o długości oko-
ło 78 m oraz 2 słupy oświetleniowe. Linia przebiegać będzie od 
skrzyżowania ul. Bankowej z ul. Siedlecką.
„Projektowanie i budowa oświetlenia Mościbrody - Wólka 
Wiśniewska”.

Na wniosek mieszkańców gmina zaplanowała budowę 
oświetlenia ulicznego na odcinku drogi od skrzyżowania  
z drogą krajową nr 63 do miejscowości Wólka Wiśniewska.
„Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaczory”. 

Realizowany będzie z funduszu sołeckiego wsi Kaczory.
„Budowa placów zabaw przy oddziałach przedszkolnych”.

PONADTO
„Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka 
Zdrowia” 

PROJEKTOWANE

„Projekt przebudowy drogi w Wiśniewie - ul. Południowa”.
W zakres projektowanej drogi wchodzi część ul. Południowej od drogi 

Kaczorowskiej w kierunku drogi krajowej nr 63 o długości ok 400 m.
„Projekt przebudowy drogi w Wiśniewie - ul. Szkolna”.

Projekt będzie obejmował przebudowę ul. Szkolnej o łącznej 
długości ok 500 m na odcinku ul. Kościuszki- szkoła-ul. Kościuszki.
„Projektowanie przebudowy drogi w miejscowości Lipniak - 
Stok Wiśniewski”. 

Projekt ma objąć odcinek drogi od miejscowości Lipniak w kie-
runku drogi powiatowej Siedlce-Domanice o długości ok. 560 m.

„Projekt termomodernizacji i przebudowy budynku Urzędu Gminy”
„Projektowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wiśniewie”
„Projektowanie budowy boiska sportowego w Wiśniewie”
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Wnioski na zadania inwestycyjne złożone w 2014 roku
Efekty pracy urzędu najbardziej widać po zakończeniu konkretnej inwestycji. Wykonany wodociąg, droga, czy zmodernizowane 
oświetlenie uliczne to namacalny dowód, że „w gminie coś się dzieje”. 

Przygotowanie wniosku pod konkretne zadanie, a następnie jego 
prawidłowe rozliczenie jest czasochłonne i wymaga wytężonej pracy, 
której niestety nie widać na zewnątrz. Śledzenie kolejnych naborów, 

aplikowanie o fundusze zewnętrzne, prowadzenie inwestycji, a następ-
nie ich rozliczenie należy m.in. do pracowników Referatu Inwestycji.  
W 2014 roku gmina Wiśniew dotychczas złożyła wnioski na nw. zadania:

Lp. Nazwa zadania Wnioskowana kwota 
dofinansowania

Szacunkowa wartość 
zadania

Miejsce złożenia 
wniosku Uwagi

1

Budowa sieci wodociągowej  
z przyłączami i sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Wiśniew 
gm. Wiśniew

243.387,00 zł 399.647,50 zł
Samorząd 

Województwa 
Mazowieckiego

W trakcie oceny

2
Przebudowa drogi dojazdowej do 
pól w miejscowości Zabłocie” 50.000,00 zł 100.167,69 zł

Samorząd 
Województwa 

Mazowieckiego
W trakcie oceny

3
Termomodernizacja, przebudowa 
dachu i budynku Zespołu 
Oświatowego w Wiśniewie

294.794,00 zł 3.184.174,85 zł NFOŚiGW W trakcie oceny

4
Zakup sprzętu ratowniczego dla 
jednostek OSP z terenu gminy 
Wiśniew

12.436,00 zł 24,917,67 zł WFOŚiGW Rozpatrzony 
pozytywnie

5
Usuwanie i unieszkodliwianie 
azbestu na terenie gminy Wiśniew 
w 2014 r.

58.940,00 zł 69.342,12 zł WFOŚiGW W trakcie oceny

6
Wykonanie windy dla 
niepełnosprawnych w Zespole 
Oświatowym w Wiśniewie

56.650,00 141.634,43 zł PFRON W trakcie oceny

7
Zakup schodołazu z wózkiem 
standardowym do obiektu Zespołu 
Oświatowego w Radomyśli

6.000,00 zł 15.000,00 zł PFRON W trakcie oceny

Przedstawione ww. zamierzenia inwestycyjne mają duże szanse na realizację pod warunkiem uzyskania przez gminę spodziewanych dotacji.

Zmiana stawki za wodę i ścieki
Informujemy, że w związku z Uchwałą Nr XXXVIII/275/2014 
podjętą przez Radę Gminy Wiśniew z dnia 27 lutego 2014 
roku, zmianie ulegają taryfy dla zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na te-
renie Gminy Wiśniew. Nowe stawki obowiązują od dnia  
1 kwietnia 2014 r. 

Dotychczasowa cena za m3 wody dla gospodarstw domo-
wych oraz jednostek świadczących usługi niematerialne w za-
kresie: administracji publicznej, ochrony zdrowia i opieki spo-
łecznej, edukacji i kultury, kultury fizycznej i sportu, porządku 
i bezpieczeństwa wynosiła: 2,20 zł + VAT. Obecnie zmniejszo-
no tę cenę i wynosi ona 2,10 zł + VAT. Zwiększono zaś opłatę 
stałą za jeden rozliczany wodomierz lub punkt poboru wody 
miesięcznie z kwoty 1,50 zł + VAT na kwotę 2,50 zł +VAT. 
Zmianie uległa cena za m3 ścieków bytowo-gospodarczych 
liczonych jako 80% zużytej wody w gospodarstwach domo-
wych nierolniczych wg wskazań wodomierza lub wg normy 
zużycia dla osób przy braku wodomierza, w gospodarstwach 
rolniczych wg norm dla osób lub wg wskazań wodomierza  
(w przypadku oddzielnego opomiarowania gospodarstwa rol-
nego). Wcześniej wynosiła ona 2,86 zł +VAT, obecnie 3,00 zł + VAT.  

Również podwyższona została opłata za m3 ścieków bytowo-
-gospodarczych z placówek gospodarczych, kulturalnych  
i oświatowych z kwoty 2,80 zł +VAT na kwotę 3,00 zł + VAT. 
Pozostałe opłaty pozostają bez zmian. Zmiana cen zostanie 
uwzględniona na naliczeniach od miesiąca kwietnia 2014.
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Nowa droga w Radomyśli
28 listopada 2013 r. w Radomyśli odbyło się uroczyste otwar-
cie i poświęcenie, długo oczekiwanej przez mieszkańców, 
drogi gminnej prowadzącej do stacji PKP Radomyśl.

Inwestycja w całości została sfinansowana ze środków włas-
nych gminy Wiśniew i kosztowała prawie 630 tys. zł Wykonawcą 
inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne 
Drogi Podlaskie” Sp. z o. o. z Siedlec.

Uroczyste przecięcie wstęgi poprzedziła Msza św. w in-
tencji samorządu gminy Wiśniew oraz mieszkańców Rado-
myśli, odprawiona w kościele parafialnym pod wezwaniem  
św. Andrzeja z Awelinu w Radomyśli przez proboszcza parafii  
ks. Mieczysława Pociejuka.

- Patriotyzm to szacunek i umiłowanie ojczyzny, gotowość 
do poświęcenia się dla niej i narodu. To postawa wyrażająca 
się w wypełnianiu podstawowych konstytucyjnych obowiązków 
obywatelskich. Podczas powstania patrioci walczyli i przelewali 
krew za ojczyznę wolną, a jak my dzisiaj w naszej społeczno-
ści, jako samorządowiec, mieszkaniec wsi, obywatel wyrażamy 
swoją postawę patriotyczną? Budowa drogi, budowa mostu, 
kładzenie asfaltu, zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek, 
restaurowanie i odnawianie budynków świetlic wiejskich – 
wszystko to pozyskane staraniami i ciężką pracą. Starania te są 
czynem społecznym, działaniem w wierze lepszego jutra dla nas, 
naszych dzieci, przyszłych pokoleń, dla społeczności dla narodu. 
Dzisiaj świętujemy jedno z tych osiągnięć jakim jest otwarcie 
drogi w Radomyśli – mówił w swojej homilii ks. proboszcz.

Po Mszy św. odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi na nowej 
drodze. Ceremonii tej dokonali: Krzysztof Borkowski – Poseł na 

Sejm RP, Zygmunt Wielogórski – Starosta Siedlecki, Dariusz Jasiń-
ski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Siedleckiego, Krzysztof 
Kryszczuk - Wójt Gminy Wiśniew, Józef Orzyłowski - Przewodni-
czący Rady Gminy, Ewa Wiśniewska – Sekretarz Gminy Wiśniew, 
Antoni Wiszniewski – Przewodniczący Komisji OKSiTZiSS, Krzysz-
tof Jastrzębski - Sołtys wsi Radomyśl, dwóch najstarszych miesz-
kańców Radomyśli: Andrzej Radomyski i Stanisław Borkowski 
oraz przedstawiciel wykonawcy - Prezes Mieczysław Fedorowicz. 
Wstęgę trzymali wnukowie Szymona Salomończyka – Mikołaj  
i Aleksander Jankowscy, nożyczki – Kacper Pogonowski.

Po ceremonii sołtys Radomyśli zaprosił wszystkich do uroczy-
stego przejazdu po nowej nawierzchni, a następnie na poczęstu-
nek do Centrum Integracyjno – Edukacyjnego w Radomyśli.

W uroczystościach wzięli udział również: Mirosław Michal-
czyk - Komendant Komisariatu Policji w Skórcu, Kazimierz Re-
pliński – Wiceprezes Zarządu PRD „RDP” w Siedlcach, Dariusz 
Ostasz – Kierownik budowy, Arkadiusz Konasiuk – Inspektor 
budowy, Stanisław Przesmycki - Dyrektor Naczelny Zakładu 
Elektrotechnicznego „ZELTECH”, Beata Wiszniewska - Dyrek-
tor ZO w Radomyśli, Janina Dołgich – Dyrektor GOK Wiśniew. 
Dariusz Kierzkowski – Kierownik Referatu Inwestycji UG Wiś-
niew, Robert Jankowski – Kierownik Referatu Gospodarki Ko-
munalnej UG Wiśniew, Jan Krzysztof Adamczyk - Inspektor  
ds. drogowych UG Wiśniew. Obecni byli również Radni 
Rady Gminy Wiśniew: Beata Pasztor, Aneta Pszkit, Tadeusz  
Dąbrowski, Andrzej Okniński i Paweł Ksionek oraz sołtysi: 
Stanisław Paciorek i Stanisław Jastrzębski.

Wszystkim użytkownikom nowej inwestycji życzymy:  
Szerokiej drogi!

Otwarcie nowej drogi.
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KOBIETY ROKU 2014 GMINY WIŚNIEW
Pamiątkowa fotografia.

8 marca 2014 r. odbyło się rozstrzygnięcie III Edycji Konkursu 
„Kobieta Roku 2014 Gminy Wiśniew”. Do konkursu zgłoszono 
kandydatury 11 pań. Spośród nich kapituła konkursowa wy-
łoniła 5 finalistek, które w nagrodę za aktywne działanie na 
rzecz gminy Wiśniew wyjechały na wycieczkę do Sztokholmu.

Tegoroczna gala konkursowa odbyła się 8 marca - w dniu 
święta wszystkich kobiet. Tego dnia nie tylko laureatki konkursu 
świętowały ale i każda pani z osobna. Mężczyźni, przedstawiciele 
płci „brzydkiej" obsypywali płeć „piękną” kwiatami i komplemen-
tami wkupiając się w łaski całorocznej wyrozumiałości. Panowie 
się postarali. Czerwony dywan, silne męskie ramiona żołnierzy  
z Siedleckiego Garnizonu, kwiaty, uściski, całusy, tytuły wyjątko-
wej w połączeniu z hojnymi nagrodami sprawiły, że ten dzień był 
dniem o którym marzy każda kobieta.

Zwyciężczynie zostały wybrane w pięciu kategoriach: najlep-
sza gospodyni, sektor społeczny, sektor przedsiębiorczy, sektor 
oświatowy i sektor publiczny. W każdym z wymienionych sekto-
rów Kapituła - w której skład wchodzili: Krzysztof Wawrzyniec 
Borkowski – Poseł na Sejm RP, Krzysztof Kryszczuk – Wójt Gminy 
Wiśniew oraz patron honorowy konkursu „Kobieta Roku 2014”, 
Magdalena Łapińska - Contino Ipsylon Sp. z o. o., Małgorzata 
Borkowska - „Dwór Mościbrody”, Bożena Polak-Stojanova - re-
stauracja „Zaścianek Polski” w Siedlcach, Justyna Poboży – dy-
rektor biura posła Krzysztofa Borkowskiego oraz Krzysztof Kraw-
czyk – ppłk Garnizonu Siedleckiego - wyróżniła nagrodą główną:

• Monikę Ciołek z Wólki Wiśniewskiej - sektor społeczny,
• Agnieszkę Oknińską ze Starych Oknin - sektor przedsiębiorczy,
• Annę Dziedzinę, dyrektora ZO Śmiarach - sektor oświatowy,
•  Agnieszkę Krasuską z Mroczk i Joannę Przezdziecką  

z Twork – gospodyni.

Laureatki wygrały wycieczkę do Sztokholmu sponsorowaną 
przez firmę Contino Ipsylon Sp. z o. o. Z racji tak wyjątkowego 
dnia każda z kandydatek nie opuściła sceny z pustymi rękami. 
Zdobywczynie II miejsc: Pani Dorota Borkowska – sektor społecz-

ny oraz Pani Renata Nowosielska – sektor gospodyni, będą mogły 
skosztować, wraz z osobą towarzyszącą, wykwintnych dań w re-
stauracji „Zaścianek Polski” w Siedlcach. Panie, które zajęły miej-
sca III: Anna Krasuska – sektor gospodyni, Wiesława Kędzierska 
– sektor społeczny, Aneta Cholewka – sektor oświaty oraz Kata-
rzyna Paciorek – sektor publiczny, w nagrodę dostały talony na 
tort sponsorowany przez „Dwór Mościbrody”. Pan Poseł Krzysztof 
Wawrzyniec Borkowski, po swoim przemówieniu zawierającym 
wiele miłych słów uznania i życzeń zaprosił wszystkie uczestniczki 
konkursu na małą wycieczkę po Sejmie i Senacie.

Wyjątkową, acz oficjalną atmosferę spotkania zmieniła 
Marlena Uziębło. Piękna kobieta, wspaniała wokalistka, przy 
akompaniamencie fortepianu (grał Grzegorz Uziębło) wprawi-
ła słuchaczy w romantyczny nastrój. Recital Marleny Uziębło  
z piosenkami Hanki Ordonówny pt.: „A ja śpiewam piosenki”  
wywarł na publiczności wspaniałe wrażenia, które zostały do 
dziś, gdzieś w zakątku naszych serc. Wspaniały występ nie za-
kończył spotkania. Na gości czekała specjalnie przygotowana 
wystawa pt. „Cztery Pory Roku” (przygotowana pod opieką 
Krzysztofa Izdebskiego). Prace dzieci z kółka plastycznego opi-
sała jedna z ich autorek, Karolina Kowalczyk. Artystka udziela-
ła wyczerpujących odpowiedzi dotyczących technik i inspiracji, 
którymi kierowali się młodzi malarze. Ukwieceniem spotkania, 
który zakończył wieczór był słodki poczęstunek.

- Jesteśmy wdzięczni za Waszą pomoc – powiedziała Janina 
Dołgich, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie, orga-
nizator konkursu - To dzięki hojności naszych sponsorów możemy 
się dzisiaj spotkać i uhonorować wartościowe kobiety, ambitne 
kobiety naszej gminy. Proszę zwrócić uwagę na prezenty, którymi 
zostaliście obdarowani. Są to książki zatytułowane „Cuda Świa-
ta”. To nie jest przypadkowy wybór. Zostały one zakupione z zamy-
słem uświadomienia Wam - drodzy Państwo, że jesteście naszymi 
cudami, osobami, które swoją hojnością potrafią uszczęśliwiać. 

Sponsorami Konkursu byli: Firma Contino Ipsylon Sp. z o. o. 
– sponsor główny oraz „Zaścianek Polski ” w Siedlcach i „Dwór 
Mościbrody”.
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Debata publiczna w sprawie lokalizacji elektrowni wiatrowych

W czwartek 6 marca 2014 roku w WDI w Borkach –Padu-
chach, z inicjatywy wójta gminy Wiśniew, odbyła się debata 
publiczna z udziałem prawie 100 osób w sprawie planu zago-
spodarowania przestrzennego dla części miejscowości hele-
nów, Borki-Kosiorki, Borki-Paduchy, Borki-Sołdy z uwzględ-
nieniem lokalizacji turbin wiatrowych. 

W debacie wzięli udział pracownicy Urzędu Gminy Wiśniew 
oraz urbanistka przygotowująca miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego, przedstawiciele gminy Krzyżanów - na 
terenie której funkcjonuje kilkanaście turbin wiatrowych, przed-
stawiciele firmy CONTINO - zainteresowanej lokalizację turbin 
wiatrowych na terenie gminy oraz radni, sołtysi i mieszkańcy 
gmin Wiśniew i Zbuczyn.

W trakcie debaty kierownik Referatu Rozwoju i Inwestycji – 
Dariusz Kierzkowski zapoznał zebranych z przebiegiem procedury 
prac nad studium zagospodarowania przestrzennego gminy Wiś-
niew oraz miejscowym planem. Urbanistka przedstawiła wnioski 
złożone do miejscowego planu, w tym wniosek firmy CONTINO 
na lokalizację 3 turbin wiatrowych w obszarze wyznaczonym  
w przyjętym studium.

Krzysztof Szymański z Urzędu Gminy Krzyżanów przedsta-
wił proces lokalizacji kilkunastu wiatraków w gminie Krzyżanów  
k. Kutna oraz korzyści dla samorządu wynikające z płacenia po-
datków, wykonanej infrastruktury i dochodów dla rolników - 
dzierżawców terenu pod turbiny.

Przedstawiciele firmy CONTINO przedstawili plany inwesty-
cyjne dotyczące lokalizacji 3 turbin o mocy 3.5 KW i wysokości ok. 
150 m każda na terenie naszej gminy oraz 5 w sąsiedztwie - na 
terenie Gminy Zbuczyn.

W trakcie dyskusji zadawane pytania dotyczyły dokładnej 
lokalizacji turbin, stref oddziaływania, odległości od zabudowań 
oraz szkodliwości dla ludzi i upraw polowych w tym borówki ame-
rykańskiej, spadku wartości gruntów, czy ograniczenie terenów 
pod budownictwo.

Turbiny zlokalizowane będą w odległościach 600 – 1200 m 
od najbliższej zabudowy, a ich przybliżone umiejscowienie zo-
stało zebranym okazane na dokumentach planistycznych. Strefa 
oddziaływania winna mieścić się w granicach przyjętych w stu-
dium. Aktualnie brak jest przepisów o minimalnej odległości wia-
traków od budynków mieszkalnych. Ich lokalizacja odbywa się na 

podstawie odrębnych przepisów wynikających z ustaw: ochrony 
zdrowia, ochrony zwierząt, czy ochrony przyrody. Projekt planu 
podlega uzgodnieniu m.in. z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środo-
wiska oraz z Sanepidem.

Odnośnie spadku wartości gruntów to wg informacji przed-
stawicieli gminy Krzyżanów, średnia cena gruntów w gminie wy-
nosi 30 tys. za 1 ha i ma tendencje wzrostową. Lokalizacja wia-
traków nie ograniczy terenów pod budownictwo mieszkaniowe, 
gdyż te wyznaczone w studium mieszczą się poza obszarem od-
działywania wiatraków.

Dokładne umiejscowienie turbin zaznaczone będzie w pro-
jekcie planu opracowanego w skali 1:10 000, którego wyłożenie 
publiczne wraz z oceną oddziaływania na środowisko planowane 
jest w maju br.

Konsultacje w sprawie lokalizacji linii 400 KV

We wtorek 11 marca 2014 roku w świetlicy w Wiśniewie-Ko-
lonii, z inicjatywy wójta gminy Wiśniew, odbyło się zebranie 
mieszkańców wsi Wiśniew-Kolonia w sprawie planowanej 
budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Siedlce.

Zebranie zostało zorganizowane w związku z napływający-
mi do Urzędu Gminy sygnałami niezadowolenia mieszkańców 
Wiśniewa-Kolonii, dotyczącymi przebiegu projektowanej linii 
elektroenergetycznej - zwłaszcza przez tereny zabudowane. 
Celem spotkania było zapoznanie mieszkańców z otrzymanym 
od inwestora planem lokalizacji linii oraz uzyskanie na ten 
temat opinii mieszkańców. Zebranie nie miało rozstrzygnąć, 

którędy ostatecznie przebiegała będzie linia, a jedynie pomóc  
w podjęciu właściwej, optymalnej decyzji.

W zebraniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu Gminy Wiś-
niew: wójt gminy – Krzysztof Kryszczuk, z-ca wójta gminy – Józef 
Jan Romańczuk, kierownik referatu inwestycji – Dariusz Kierzkow-
ski, radny gminy – Grzegorz Jurzyk, sołtys wsi Wiśniew-Kolonia – 
Agnieszka Jadczak, przedstawiciele firmy Elfeko SA, przygotowu-
jącej inwestycję: Jacek Misiec, Michał Zagórski, Anita Najdyhor 
oraz około 40 mieszkańców wsi Wiśniew-Kolonia. 

Na początku zebrania wójt gminy – Krzysztof Kryszczuk po-
informował mieszkańców o planowanej budowie na terenie 
gminy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV „Kozienice 
– Siedlce”, która przebiegała będzie przez miejscowości: Mrocz-
ki, Śmiary, Tworki, Kaczory, Wiśniew, Wiśniew-Kolonia, Borki-
-Sołdy, Borki-Kosiorki, Helenów.  Aktualnie Wójt Gminy Wiśniew,  



Gminne Wieści 11

jako organ administracyjny, prowadzi procedurę zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Wiśniew w związku z planowaną lokalizacją przedmiotowej 
linii elektroenergetycznej. Do Urzędu Gminy Wiśniew wpłynął rów-
nież wniosek inwestora w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tę li-
nię. Wójt poinformował zebranych, że w związku z zaprojektowa-
niem linii w pobliżu zabudowań miejscowości Wiśniew-Kolonia, 
postanowił zasięgnąć opinii mieszkańców w sprawie inwestycji.

W dalszej części Michał Zagórski przedstawił cel projektowanej 
linii, którym jest stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego 
województwa mazowieckiego, lubelskiego i podlaskiego oraz moż-
liwość przyłączenia do sieci nowych odbiorców energii elektrycz-
nej i inwestorów. Zwrócił uwagę na korzyści dla regionu i gminy 
w związku z budową linii, którymi są: zwiększenie niezawodności 
dostaw energii elektrycznej, coroczne przychody z podatków od 
budowli. Scharakteryzował również inwestycję, jej podstawowe 
parametry techniczne oraz omówił oddziaływanie linii na środowi-
sko, w tym na ludzi z uwzględnieniem emisji hałasu, pola elektrycz-
nego oraz magnetycznego. Poinformował również mieszkańców, 
że każdy właściciel nieruchomości przez którą przebiegać będzie 
linia dostanie odszkodowanie. W pasie technologicznym o szeroko-

ści siedemdziesięciu metrów obowiązywał będzie zakaz budowy. 
Dyrektor - Jacek Misiec przedstawił trzy warianty przebiegu linii na 
terenie miejscowości Wiśniew-Kolonia.

Po wystąpieniach przedstawicieli firmy Elfeko mieszkańcy 
przedstawili swoje zastrzeżenia dotyczące lokalizacji linii, zgłosili 
wątpliwości do przedstawionego zasięgu oddziaływania linii na 
środowisko oraz wyrazili obawy dotyczące wpływu linii na zdro-
wie ludzi. Dyrektor Misiec wyjaśnił, że będzie jeszcze prowadzo-
ne oddzielne postępowanie w sprawie środowiskowych uwarun-
kowań realizacji inwestycji i w jego toku zostaną uwzględnione 
wszelkie oddziaływania na środowisko, w tym ludzi.

Na zakończenie zebrania – na wniosek mieszkańców - zostało 
przeprowadzone głosowanie, w którym wzięło udział dwudziestu 
ośmiu mieszkańców. Za pierwszym i drugim wariantem nie opo-
wiedział się żaden uczestnik głosowania, natomiast za wariantem 
trzecim opowiedziały się dwadzieścia cztery osoby. Cztery osoby 
wstrzymały się od głosu.

W związku z tym, że zebranie nie było reprezentatywne dla całej 
miejscowości, ponieważ nie wzięły w nim udziału osoby zamieszku-
jące wszystkie rejony, wójt gminy podjął decyzję o dalszym poszu-
kiwaniu optymalnego wariantu lokalizacji linii elektromagnetycznej  
i przedstawił swoje stanowisko przedstawicielom inwestora.

Debata Publiczna o Strategii Rozwoju Gminy Wiśniew
15 stycznia 2014 r. w Dworze Mościbrody odbyła się debata 
publiczna na temat kierunków rozwoju, potrzeb społecznych 
i warunków życia w gminie Wiśniew. Debata była końcowym 
etapem prac zespołu powołanego do opracowania Strategii 
Rozwoju Gminy Wiśniew na lata 2014-2025 pod kierunkiem 
konsultanta Grzegorza Dziarskiego w ramach realizacji pro-
jektu PROFESJONALNY URZĄD KOMPETENTNY URZĘDNIK. 
W spotkaniu uczestniczyli radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, 
urzędnicy oraz przedsiębiorcy z gminy Wiśniew. 

Gmina Wiśniew w partnerstwie z gminami sąsiednimi realizu-
je projekt Profesjonalny Urząd - Kompetentny Urzędnik. Projekt 
jest finansowany z programu operacyjnego Kapitał Ludzki priory-
tet V Dobre Zarządzanie, działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału 
administracji samorządowej.

Jednym z zadań realizowanego 
projektu jest opracowanie strate-
gii rozwoju gminy Wiśniew na lata 
2014-2025. Poprzednia strategia, 
obowiązująca obecnie, została 
opracowana i przyjęta do realizacji 
w 2004 roku. Ze względu na upływ 
czasu, który zawsze weryfikuje mi-
sję, wartości i wizję przystąpiliśmy 
do opracowania tego ważnego 
dla gminy dokumentu. Przyjęta 
uchwałą Rady Gminy strategia roz-
woju będzie ważnym dokumentem 
przy pozyskiwaniu funduszy struk-
turalnych Unii Europejskiej.

Celem realizacji opracowania 
strategii rozwoju gminy wójt gmi-
ny Wiśniew – Krzysztof Kryszczuk 
zarządzeniem Nr 194/2013 z dnia 
2.08.2013 r. powołał zespół ds. 
opracowania strategii. W skład 
zespołu, któremu przewodniczyła 

sekretarz gminy Wiśniew - Ewa Wiśniewska, weszli: Jan Józef 
Romańczuk – zastępca wójta, Barbara Rybaczewska – skarbnik 
gminy, Dariusz Kierzkowski – kierownik Referatu Rozwoju i Inwe-
stycji, Robert Jankowski – kierownik Referatu Gospodarki Komu-
nalnej, Anetta Roszkowska – kierownik Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej oraz inspektor Krystyna Michalak. Zespół przy 
wsparciu konsultanta Grzegorza Dziarskiego wypracował treść 
mapy strategii Gminy.

Prawie trzygodzinne spotkanie, w czasie którego uczestnicy 
debaty prezentowali nowe pomysły i koncepcje oraz zgłaszali 
uwagi do strategii, przede wszystkim umocniły przedstawioną 
przez komisję strategię. Potwierdziły także wyniki przeprowadzo-
nej wśród mieszkańców ankiety dotyczącej kierunków rozwoju, 
potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Wiśniew.
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NOWY hERB GMINY
Na łamach poprzedniego numeru ukazała się fotorelacja z wielkiego wydarzenia dla gminnej społeczności, które miało miej-
sce w dniach 26 i 27 października ubiegłego roku. Chodzi oczywiście o uroczyste nadanie herbu Gminie Wiśniew. Wydarzenie 
to świętowaliśmy podczas obchodów 595. rocznicy pierwszej pisemnej wzmianki o Wiśniewie oraz 40. rocznicy powołania 
ponownie gminy Wiśniew. 

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za obecność w tych hi-
storycznych dla naszej małej Ojczyzny dniach. W przygotowania 
do uroczystości włączyli się również nauczyciele i uczniowie ZO 
z terenu naszej gminy. Obecne były poczty sztandarowe Zespo-
łów Oświatowych, a reprezentanci każdej ze szkół: Klaudia Ga-
wron (ZO Wiśniew), Emilia Oknińska 
(ZO Śmiary) oraz Damian Lipiński (ZO 
Radomyśl), dostąpili zaszczytu wno-
szenia insygniów Gminy Wiśniew. 
Uroczystą niedzielną Mszę świętą 
koncelebrowali ks. henryk Krupa,  
ks. Konrad Poterek oraz pochodzący  
z naszej parafii ks. Tomasz Grzyb. Mszę 
uświetniły również poczty sztandarowe 
Ochotniczych Straży Pożarnych: z Wiś-
niewa, Radomyśli oraz Starych Oknin.

Nowy herb gminy przedstawia zie-
lone drzewo wiśni z czerwonymi owo-
cami w złotym polu.

herb wyraża dumę i tradycję
Herb gminy jest naturalnym symbo-

lem wyrażającym dumę i tradycję miesz-
kańców małej ojczyzny. Powinien posiadać 
czytelną symbolikę, nawiązującą do historii, 
tradycji, bądź też najważniejszych elementów 
współcześnie promujących gminę. Musi być zgodny 
z podstawowymi zasadami heraldyki polskiej. Flaga z kolei powin-
na kolorystycznie i graficznie nawiązywać do herbu.

Procedura nadawania gminie herbu i flagi wymaga pozytyw-
nej opinii Ministra Administracji i Cyfryzacji, po zasięgnięciu kon-
sultacji z Komisją Heraldyczną. Dopiero wtedy Rada Gminy może 
podjąć uchwałę o nadaniu gminie herbu i flagi.

Ważne są procedury
Procedura nadania herbu i/lub flagi dla jednostki samorządu 

terytorialnego (miasta, gminy, powiatu itd.) rozpoczyna się złoże-
niem wniosku do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Wniosek 
taki powinien zawierać nie tylko projekt symbolu, ale także uza-

sadnienie historyczno-heraldyczne, tj. 
wskazania przesłanek, na podstawie 
których opracowano herb. Przy Mini-
sterstwie działa Komisja Heraldyczna, 
która wydaje opinię dotyczącą zgod-
ności projektu symbolu z zasadami 
heraldyki, weksylologii i miejscową 
tradycją historyczną. Zamknięciem 
procedury jest uchwała Rady Gminy, 
przyjmująca symbol – i od tego mo-
mentu można go oficjalnie używać. 

Prace rozpoczęły się w kwietniu
Ponieważ nasze dotychczasowe 

logo – litera “W” w koronie - nie spot-
kało się z pozytywną opinią specjali-

stów, postanowiliśmy podjąć prace zwią-
zane z przygotowaniem nowego projektu 

herbu Gminy Wiśniew. Rozpoczęły się one  
w kwietniu 2013 roku z chwilą podpisania umo-

wy z przedstawicielem Instytututu Heraldyczno-
-Weksykologicznego na wykonanie projektów insygniów 

gminy. Następnie przygotowany projekt został przedstawiony 
do zaopiniowania Komisji Heraldycznej. Uchwałę w sprawie pro-
jektów herbu, flag, banneru i pieczęci gminy Wiśniew Komisja 
podjęła 24 maja 2013 roku. Ostatecznie radni Rady Gminy Wiś-
niew na uroczystej sesji w dniu 26 października 2013 roku podjęli 
uchwałę o nadaniu herbu i flagi Gminie Wiśniew.
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Dlaczego taki herb?
Uzasadnienie znaków Gminy Wiśniew podaje Alfred Znamie-

rowski z Instytutu Heraldyczno-Weksykologicznego:
Gmina wiejska Wiśniew znajduje się na wschodzie wojewódz-

twa mazowieckiego w powiecie siedleckim, przy granicy z woje-
wództwem lubelskim. Najstarszą wzmiankę o Wiśniewie znamy  
z 1418 roku. W okresie staropolskim Wiśniew był ośrodkiem jednej 
z największych królewszczyzn w ziemi łukowskiej. Dzierżawcy tenu-
ty często się zmieniali. Byli wśród nich między innymi Leszczyńscy, 
Jabłonowscy i Kosierscy. Nazwa miejscowości pochodzi od wiśni. 

Wiśniew jest gminą typowo rolniczą. Użytki rolne zajmują 
72% powierzchni. Powierzchnia gruntów ornych wynosi 5 512 ha, 
sadów 45 ha, pastwisk 444 ha, łąk 2 965 ha. Lasy zajmują 21% 
powierzchni gminy (2 705 ha). W Mościbrodach jest duży kom-
pleks stawów rybnych. 

Walory przyrodnicze gminy reprezentuje Łukowski i Sied-
lecko-Węgrowski Obszar Chronionego Krajobrazu oraz duży 
kompleks leśny Kryńszczak. W Siedlecko-Węgrowskim Obsza-
rze Chronionego Krajobrazu znajduje się kompleks leśny – uro-
czysko Stok Wiśniewski. Szczególne znaczenie przyrodnicze 
mają doliny rzek Muchawki i Myrchy. 

W gminie jest niewiele zabytków. Należy do nich zespół 
dworsko-parkowy w Mościbrodach, zespół dworsko-parkowy  
w Jastrzębiach Kątach i kościół w Radomyśli pod wezwaniem  
św. Andrzeja z Awelinu. 

Ponieważ historia gminy nie daje podstaw do znalezienia od-
powiedniego godła herbowego, najlepszym rozwiązaniem jest 
przyjęcie herbu tak zwanego „mówiącego”, czyli nawiązującego do 
nazwy gminy. Podobnego herbu nie ma żadna jednostka samorzą-
dowa w Polsce, a więc będzie to znak wyjątkowy i jednoznacznie 
kojarzony tylko z gminą Wiśniew. Opis heraldyczny herbu brzmi:  
W polu złotym drzewo wiśni zielone z owocami czerwonymi. 

Z tego herbu wywiedziono barwy weksyliów (flagi, flagi stoli-
kowej i banneru), na których w miejscu zaszczytnym umieszczono 
godło herbowe gminy. Również w polu pieczęci umieszczone zo-
stało samo godło herbowe.

Używanie herbu
Herb gminy stanowi własność Gminy Wiśniew i podlega 

ochronie jako dobro osobiste Gminy.
Herb gminy może być używany wyłącznie w sposób za-

pewniający mu należytą cześć i szacunek oraz prestiż i powagę 
przewidzianą prawem dla insygniów władzy. 

Wyciskanie w Borkach-Paduchach
W niedzielę, 23 marca br. w sali Wiejskiego Domu Integracji 
w Borkach – Paduchach zgromadzili się miłośnicy stalowych 
mięśni, gdzie odbyły się I Zawody Międzygminne w Wyci-
skaniu Sztangi. Do rywalizacji przystąpili panowie w różnych 
grupach wiekowych.

W zawodach wzięło udział 25 zawodników. Uczestnicy ry-
walizowali, który z nich podniesie jak największy ciężar przy 
trzech próbach. Rywalizacja odbywała się w czterech katego-
riach: junior młodszy – do 16 lat, junior – do 20 lat, senior – do 
29 lat, weteran – od 40 lat.

W kategorii junior młodszy najlepsi byli:

1. Patryk Włodarczyk, Żebraczka – 128,98 pkt,

2. Sebastian Stosio, Żebraczka – 126,20 pkt,

3. Bartosz Wiciński, Żebraczka – 95,34 pkt.

W kategorii Junior odpowiednio miejsca zajęli:

1. Krystian Komar, Dziewule – 163,10 pkt,

2. Michał Reda, Żebraczka – 141,04 pkt,

3. Damian Świątek, Żebraczka – 140,06 pkt.

W kategorii Senior medale zdobyli:

1. Maciej Grelik, Siedlce – 191,41 pkt,

2. Tomasz Mroczek, Stare Okniny – 190,44 pkt,

3. Marek Reszka, Siedlce – 182,16 pkt.

W kategorii Weteran najlepsi byli:

1.  Mirosław Borkowski, Borki - Paduchy  
– 193,13 pkt,

2. Andrzej Król, Borki - Paduchy – 139,04 pkt.

Zwycięzcom gratulujemy. Wszyscy zawodnicy do 
trzeciego miejsca otrzymali medale, puchary oraz kar-
nety do Parku Wodnego Siedlce. Puchary i medale ufun-
dowała Firma Contino, zaś karnety sponsorowane były 
przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych w Wiśniewie. Zawody zorganizowały Panie  
z Koła Gospodyń Wiejskich z miejscowości Borki - Padu-
chy oraz Siłownia & Fitness.

- To doskonała dyscyplina kształtująca i sprawdza-
jąca wytrzymałość siłową zawodników. Mamy nadzie-
ję, że takie zawody będziemy mogli jeszcze powtórzyć  
w przyszłości nie raz – mówił współorganizator zawodów  
M. Borkowski, który sam stanął na starcie oraz na podium.
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Borki – Paduchy JASEŁKA
W niedzielę 19 stycznia 2014 r. mieszkańcy wsi Borki-Paduchy i Borki-Sołdy spotkali się w Wiejskim Domu Integracji w no-
woroczno-świątecznym nastroju. Zebrani obejrzeli jasełka „Przedstawienie Wigilijne” w wykonaniu uczniów kl. II i III Szkoły 
Podstawowej w Borkach-Kosach pod kierownictwem pań: Barbary Stosio i Barbary Ździeborskiej.

Jasełka zachwyciły nie tylko pięknymi stro-
jami i wymowną treścią, ale i bardzo dobrym 
przygotowaniem dzieci - poza kwestiami mó-
wionymi były również grupowe śpiewy kolęd 
oraz wstępy solowe młodzieży z gimnazjum: 
Eweliny Staręga, Klaudii Wereda i Łucji Złoch.

W spotkaniu wzięli udział zaprosze-
ni goście: dyr. Zespołu Szkół w Borkach-
-Kosach - Agnieszka Dziewulska, ks. Paweł 
Bilski oraz proboszcz parafii św. Stanisława 
i Aniołów Stróżów w Zbuczynie - ks. Sta-
nisław Chodźko, który poświęcił opłatek 
i przekazał go mieszkańcom z najlepszymi 
życzenia na Nowy 2014 rok.

Pozostając w nastroju noworoczno-świą-
tecznym mieszkańcy podzielili się opłatkiem  
i złożyli sobie życzenia. Na zakończenie panie  
z KGW poczęstowały wszystkich kawą i cia-
stem. Szkoda, że czas magii Bożego Narodze-
nia tak szybko mija. Do zobaczenia za rok.Uczniowie kl. II i III Szkoły Podstawowej w Borkach-Kosach

Wólka Wiśniewska JASEŁKA
22.12.2013 roku w Wólce Wiśniewskiej odbyły się „Jasełka  

z humorem”, które zorganizowała przewodnicząca Koła Gospo-
dyń Wiejskich z Wólki Wiśniewskiej Pani Monika Ciołek. 

Przedsięwzięcie to było pierwszym w historii wsi Wólka 
Wiśniewska. Pani Monika swym niewiarygodnie ciepłym i en-
tuzjastycznym podejściem do dzieci 
rozpaliła w nich chęć uczestnictwa w 
przedstawieniu. Na pierwsze spot-
kanie organizacyjne przybyło dużo 
dzieci, które były bardzo chętne do 
współpracy. Młodzi artyści przychodzi-
li na kolejne próby z coraz to lepszym 
nastawieniem i większą gorliwością  
i zapałem. Do tego stanu rzeczy przy-
czynił się nasz sołtys Paweł Strzemiecz-
ny, który zapewniał oprawę muzyczną 
prób. Aby zachęcić dzieci do wystę-
pów i recytowania swoich ról organi-
zował krótkie przerwy poprzez wspól-
ne śpiewanie kolęd i innych utworów 
muzycznych. Relację z przygotowań do 
tego przedstawienia można zobaczyć 
na stronie internetowej Wólki Wiś-
niewskiej www.wolkawisniewska.cba.
pl w zakładce aktualności – jasełka.  
W dniu występów na salę przybyli licz-
ni goście, między innymi wójt Krzysz-
tof Kryszczuk z żoną, zastępca wójta pan 
Józef Romańczuk, pan Józef Orzyłowski 

– Przewodniczący Rady Gminy, oo. Franciszkanie, sponsorzy  
i liczni goście oraz mieszkańcy Wólki Wiśniewskiej.

Po zakończonym występie „aniołowie” rozdali wszyst-
kim obecnym opłatek, którym zebrani wspólnie się podzielili 
składając sobie życzenia. Przedstawienie to spowodowało, 
iż wieś Wólka Wiśniewska kolejny raz mogła się zintegrować  
i to w tak odświętny sposób. A wszystko dzięki niewielkiemu 
wkładowi życzliwości, chęci i szczypty humoru.

Artur Ciołek

Jasełka z humorem.
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„Tango o zmierzchu”
2 marca 2014 r. w Wiejskim Domu Integracji w Borkach-
-Paduchach odbył się kolejny już wieczorek poetycko-mu-
zyczny. Pani Urszula Tom w klimacie poezji swojego ko-
lejnego tomiku „Tanga o zmierzchu” uczciła nadchodzący 
Dzień Kobiet. To miłe niedzielne popołudnie zorganizowa-
ło dla Państwa Koło Gospodyń Wiejskich w Borkach-Padu-
chach wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wiśniewie. 

Spotkanie zatytułowane „Tango o zmierzchu” poprowadzo-
ne zostało przez Panią Urszulę Tom i osoby towarzyszące. Pani 
Urszula nie po raz pierwszy gości na scenach w gminie Wiśniew. 
Sama autorka, jak i jej poezja, jest u nas znana i lubiana. Poetka 
urodziła się w Siedlcach. Całe życie zawodowe przepracowa-
ła na uczelni siedleckiej, oddając się w międzyczasie swojemu 
hobby, którym jest poezja. Wydała około 11 tomików wierszy.

Wieczór przebiegał w atmosferze przepojonej ekspresją, dojrza-
łością poezji, w atmosferze tanga i wiążących się z nim emocji. Publicz-
ność miała przyjemność wysłuchać słów o szczęściu, nadziei, miłości, 
pożądaniu, tęsknotach, o tajemnicach ludzkiego serca. Wiersz… kolej-
ny i następny. Głos poetki brzmiał donośnie, czule, trafiając do serc, 
wzruszał i dostarczał potężny ładunek emocji. Kiedy skończyły się wier-
sze, nadszedł czas na kroki w rytmie tango. Pani Urszula porwała do 
tańca Panów, dając oczom widzów wizualną namiastkę swojej poezji. 

Tango, taniec wyrażający wiele emocji: smutek, zawód mi-
łosny, ale także wyzwolenie wspólnych emocji i forma rozmowy. 
Taniec Tango, synonimu ogromnej namiętność dopełnił tematy-
kę wieczoru poetyckiego. Po ostatnich dźwiękach muzyki nastała 
chwila refleksyjnej ciszy, a po nich rozbrzmiały gromkie brawa.

Po koncercie Panowie otrzymali drobne upominki a Panie  
z okazji Dnia Kobiet kwiaty. Goście po spotkaniu mieli okazję wy-
mienić się swoimi wrażeniami miedzy sobą, a także porozmawiać 
z poetą przy słodkim ciasteczku.

Konkurs dla przedszkolaków
PISANKA WIELKANOCNA

Malowanie pisanek to chyba najpopularniejsza tradycja wiel-
kanocna, gdzie ozdabiamy i kolorujemy skorupki jajek.

W celu przybliżenia oraz zainteresowania dzieci  tą tradycją,  
a także rozwijania zdolności plastycznych, kształtowania wyob-
raźni i inwencji twórczej, Gminna Biblioteka Publiczna w Wiśnie-
wie zaprosiła przedszkolaków do udziału w konkursie plastycz-
nym na pisankę wielkanocną. Udekorowane jaja należało złożyć 
w bibliotece do 4 kwietnia. Wpłynęło ponad 30 prac. Widać, że 
maluchy sporo pracy włożyły w udekorowanie pisanek. Komisja 
oceniająca miała bardzo trudne zadanie, ponieważ wszystkie pi-
sanki były oryginalne i starannie wykonane. Z tej racji wszystkie 
dzieci dostały pamiątkowe dyplomy.

W Urzędzie Gminy Wiśniew  
można potwierdzić 

PROFIL ZAUFANY
Profil zaufany to zestaw danych elektronicznych, które 

identyfikują osobę w systemie podmiotów wykorzystujących 
profil zaufany jako metodę uwierzytelnienia. Posiadając na-
zwę użytkownika (login), hasło oraz adres poczty elektronicz-
nej (na który przesłany jest jednorazowy kod autoryzacyjny), 
możesz załatwić wiele spraw urzędowych bez wychodzenia  
z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca. Jest to więc 
nieodpłatny podpis elektroniczny.

Z tym podpisem można załatwić drogą elektroniczną sprawy  
z zakresu:
1. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
2. Platformy Usług Elektronicznych ZUS;
3. Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców;
4. ePUAP – w urzędzie gminy.

Pierwszy profil zaufany urząd potwierdził dla Wójta Gminy 
Wiśniew – Krzysztofa Kryszczuka.

Zapraszamy mieszkańców i interesantów naszej i sąsiednich 
gmin do bezpłatnego korzystania z wymienionej usługi.

Profil zaufany został wprowadzony w ramach projektu „Profe-
sjonalny Urząd – Kompetentny Urzędnik”, który Gmina Wiśniew 
realizuje we współpracy z sąsiednimi samorządami.  
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PODSUMOWANIE KONKURSU  
NA NAJBARDZIEJ AKTYWNE I BEZPIECZNE SOŁECTWO
22 marca 2014r. został podsumowany Konkurs „O Wawrzyn 
– najbardziej aktywne i bezpieczne sołectwo z subregionu 
siedlecko – ostrołęckiego”. Gala Finałowa miała miejsce  
w Szkole Muzycznej w Siedlcach. Nagrodę otrzymało rów-
nież sołectwo z terenu naszej gminy.

Konkurs ogłoszony został 20 stycznia br. Zgłoszenia moż-
na było nadsyłać do 20 lutego. Napłynęło ponad 100 zgłoszeń,  
z których 7 marca Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców. 
Komisja oceniała m.in.: działalność na rzecz ochrony środowiska 
oraz  zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców; inwestycje na 
terenie sołectwa np. wykorzystanie funduszu sołeckiego; dzia-
łalność sołectwa w innych dziedzinach: np.  organizacja imprez 
kulturalnych, festynów, spotkań z ciekawymi osobami, promocja 
sołectwa np. posiadanie strony internetowej; istnienie i aktyw-

ność stowarzyszeń w sołectwie, współpraca z innymi instytucjami 
oraz dalsze plany związane z działalnością sołectwa.

W skład Komisji weszli organizatorzy, partnerzy, sponso-
rzy oraz patroni medialni. 22 marca podczas Gali ogłoszono 
wyniki obrad Komisji. Wśród wyróżnionych sołectw znalazło 
się również jedno z terenu naszej gminy – Borki – Paduchy. 
Nagrodę dla sołectwa, przyznaną przez Kasę Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego z Funduszu Składkowego Ubezpiecze-
nia Społecznego Rolników, odebrała Krystyna Złoch – sołtys tej 
miejscowości. Nagrodą jest zestaw bezpieczeństwa, w którym 
zawiera się gaśnica proszkowa GP 6 x ABC z wieszakiem, koc 
gaśniczy, gaśnica proszkowa GP 2x ABC, apteczka z wyposaże-
niem, oraz 2 czujniki dymu. Serdecznie gratulujemy i życzymy 
mieszkańcom kolejnych sukcesów.

Sukces Klaudii
20 marca 2014 roku w Zespo-
le Oświatowym w Żelkowie 
Kolonii (gm. Siedlce) odbył 
się finał powiatowy konkursu 
„Bezpieczna droga do szkoły”.  
Konkurs organizowany był  
z inicjatywy Adama Struzika – 
Marszałka Województwa Ma-
zowieckiego. 

Konkurs był współorganizowany przez: Starostwo Powia-
towe w Siedlcach, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 
w Siedlcach, Komendę Miejska Policji w Siedlcach, Komendę 
Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach, Zespół Me-
dycznych Szkół Policealnych w Siedlcach, Kuratorium Oświaty 
w Warszawie Delegatura w Siedlcach, Fundację Rozwoju Wo-
lontariatu „Projektor” oraz jako gospodarza konkursu Zespół 
Oświatowy w Żelkowie Kolonii. 

W finale udział wzięło 226 uczniów klas IV-VI szkół podstawo-
wych oraz klas I-II szkół gimnazjalnych z terenu powiatu siedleckiego.

Drugie miejsce w kategorii Gimnazjum zajęła uczennica 
Zespołu Oświatowego w Wiśniewie Klaudia Cabaj. Serdecznie 
gratulujemy.

Panie wykazały się wiedzą o gospodarstwie
W piątek 21 marca br. Panie z terenu 
gminy Wiśniew zmagały się z trudny-
mi zagadnieniami, których znajomość 
jest niezbędna w racjonalnym prowa-
dzeniu gospodarstwa domowego.

Punktualnie o godzinie 10.00 w sali 
Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśnie-
wie dwadzieścia Pań rozpoczęło Gminną 
Olimpiadę Wiedzy o Wiejskim Gospo-
darstwie Domowym, Przedsiębiorstwie 
i Ekologii. Pytania obejmowały szeroki 
zakres wiedzy m.in.: aktywizacji społecz-
ności wiejskiej w zakresie gospodarczym, 
społecznym, kulturalnym a także eko-
logii, agroturystyki oraz turystyki, bhp  
i produktów tradycyjnych. Test okazał się 
dość trudny, niemniej wszystkie Panie 
poradziły sobie bardzo dobrze i zostały 
pozytywnie ocenione przez Komisję.

Prace uczestniczek Olimpiady oceniała komisja w składzie: 
Przewodnicząca: Anna Matuszczak (MODR o/Siedlce) oraz 
członkowie: Janina Dołgich (GOK Wiśniew), Stanisław Ługowski  
(TZD Siedlce), henryka Borkowska (MODR o/Siedlce).

W wyniku oceny największą liczbę punktów uzyskały:  
1. Monika Borkowska z Radomyśli, 2. Agnieszka Wronka z Wiś-
niewa-Kolonii, 3. Dorota Borkowska z Radomyśli. Wszystkim 
uczestniczkom olimpiady gratulujemy i już dziś zapraszamy do 
udziału w przyszłorocznym konkursie.

Uczestniczki Olimpiady.
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Zespół Oświatowy w Wiśniewie

Sukces piłkarzy
W ferie zimowe uczniowie z ZO w Wiśniewie uczestniczyli 

w prestiżowych rozgrywkach w halowej piłce nożnej  "Sokolik 
2014" Dzięki ogromnemu zaangażowaniu woli walki i umie-
jętnościom nasi sportowcy w dwóch kategoriach wiekowych 
awansowali do finału rozgrywek. W końcowej klasyfikacji ucz-

niowie szkoły podstawowej zajęli II miejsce ustępując wy-
łącznie pola utytułowanej drużynie Pogoni Siedlce, zaś gim-
nazjaliści uplasowali się na IV pozycji. Wszyscy uczestniczyli 
w uroczystej gali i zostali uhonorowani nagrodami. O turnieju 
szeroko na swoich łamach  pisał Tygodnik Siedlecki nie szczę-
dząc komplementów naszej drużynie.

Tomasz Okniński

Wiosna puka do drzwi i uświada-
mia nam, ze pierwsze półrocze szkol-
nych zmagań mamy już dawno za sobą.  
W szkole nikt się nie nudzi. Nauka, wy-
cieczki, imprezy szczelnie wypełniają 
uczniom czas od poniedziałku do piątku,  
a często także w weekendy.

Wzorem lat ubiegłych, w październi-
ku odbyły się w naszej szkole Targi Ener-
gii Odnawialnej. Uczniowie skorzystali 
z Warsztatów Ekologicznych „Kopernik 
na kółkach”, na których pod okiem pra-
cowników Centrum Mikołaja Kopernika  
w Warszawie, mogli wykonywać ekspery-
menty chemiczne i fizyczne. 

W tym roku karnawał trwał długo, dla-
tego też nasza szkolna zabawa choinkowa 
miała miejsce przed feriami zimowymi, 
1.02. 14. Tematem tegorocznej zabawy 
był „Kosmos”. Uczniowie gimnazjum pod 
okiem Katarzyny Dziuby, Anety Grzesiewicz 
oraz p. Tomasza Oknińskiego udekorowali salę, która przypominała 
niebo pełne gwiazd i planet. Gimnazjaliści zaprezentowali pięknego 
poloneza, a uczniowie szkoły podstawowej taniec nowoczesny.

Musimy też wspomnieć o sukcesach naszych wychowanków  
w minionym półroczu. Maciej Olszewski z klasy IV zdobył wyróż-
nienie w konkursie „Alfik matematyczny” 2013, natomiast uczen-

nica I klasy gimnazjum, Julia Jurzyk zdobyła III miejsce w XI edycji 
konkursu o tematyce ekologicznej „Ekologia i ja”. Gratulujemy!!!

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy w imieniu  
p. dyrektor Urszuli Sosnówki, grona nauczycielskiego oraz 
uczniów życzymy wesołego Alleluja!!!

Informacje i zdjęcie przygotowały Renata Godzińska oraz Marzena Kurek

Szalona zabawa podczas zabawy choinkowej.

Zespół Oświatowy w Radomyśli

I Spartakiada Mikołajkowa
Dnia 6 grudnia 2013r. w zimowy dzień, kiedy to za oknem sypał 

śnieg, w naszej szkole odbyła się I Spartakiada Mikołajkowa. Spartakiada 
przeznaczona była dla wszystkich dzieci z klas „0” – 3 szkoły podstawo-
wej, a przygotowana została przez wolontariuszy ze Szkolnego Wolon-
tariatu ZO Radomyśl pod opieką p. Jagody Niedziółki i p. Uli Mężyńskiej. 
Podzieleni na grupy uczniowie wzięli udział w zawodach sportowych  
i wykonywali kolaże o zdrowym żywieniu. Na koniec wszyscy otrzymali 
upominki, dyplomy i owocowe szaszłyki wykonane przez wolontariuszy.

II etap Konkursu 
„Bezpieczeństwo  
w ruchu drogowym”

16 grudnia 2013r. odbył się na terenie Gminnego Ośrodka 
Kultury w Wiśniewie II etap gminnego konkursu międzyszkol-
nego "Prawo o  ruchu drogowym".

W konkursie wzięli udział uczniowie z Zespołu Oświa-
towego w Radomyśli: Justyna Dołęga - klasa I gimnazjum, 
Małgorzata Krasuska - klasa I gimnazjum, Paulina Ostro-
wska - klasa II gimnazjum, Mateusz Jastrzębski - klasa I 
gimnazjum pod opieka pani pedagog i koordynatora do 
spraw bezpieczeństwa Anety Cholewki. Nasi uczniowie 
wrócili z konkursu z dyplomem za zajęcie I miejsca i pu-
charem przechodnim.

Uczestnicy Spartakiady Mikołajkowej.
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GOK INFORMACJE

Zespół Oświatowy w Śmiarach

Ku pamięci Jana Pawła II
5 marca 2014 r. w naszej szkole miało miejsce rozstrzygnięcie 

szkolnego etapu IV Diecezjalnego Konkursu Recytatorskiego Pa-
mięci Jana Pawła II. Organizatorem etapu szkolnego i sponsorem 
nagród była pani Małgorzata Jasińska. Młodzi artyści rywalizowali 
ze sobą w trzech grupach wiekowych (kl.0-I, kl.II-III, kl.IV-VI). Oto 
laureaci, którzy reprezentowali szkołę  w finale konkursu 2 kwiet-
nia w Publicznej Szkole Podstawowej w Mokobodach: w katego-
rii  kl. 0-I Michał Jastrzębski i Kaja Filipczuk , w kategorii  kl. II-III 
Justyna Żurawska i Marta Żurawska oraz w kategorii kl. IV- VI 
Paulina Izdebska i Wiktoria Jastrzębska.

 Niezapomnianym dniem, który będą pamiętać zarówno te 
,,małe kobietki’’, jak i te duże był Dzień Kobiet. Chłopcy z podsta-
wówki oraz gimnazjum przygotowali specjalną akademię, a następ-
nie złożyli w swoim imieniu życzenia. Nie zabrakło tego dnia tulipana, 
którego otrzymały oczywiście panie. Był to miły i sympatyczny dzień, 
który obchodzony jest bardzo odświętnie, co roku w naszej szkole. 

Zbliżają się Święta Wielkanocne i z tej okazji wszystkim czy-
telnikom Gminnych Wieści, w imieniu p dyrektor Anny Dziedziny, 
swoim i pracowników szkoły składamy najserdeczniejsze życzenia 
- Wesołego Alleluja! Bożena Michalak

RODZINNY RAJD ROWEROWY
Dnia 30 marca 2014r. odbył się Rodzinny Rajd Rowerowy 
Gminy Wiśniew pod patronatem przewodniczącego Rady 
Gminy Wiśniew Józefa Orzyłowskiego. Na starcie stawiło się 
42 cyklistów, którzy pokonali trasę 38 km.

Trasa rajdu przebiegała przez miejscowości: Wiśniew (GOK) 
- Śmiary - Mroczki - Daćbogi - Pluty - Tworki - Kaczory - Stok Wiś-
niewski - Wiśniew (plebania).

Lekko wyczerpani, ale w doskonałych humorach, uczestnicy do-
tarli do Wiśniewa na plebanię (pod wiatę zwaną „Wiśniewianka”), 
gdzie czekały na każdego przygotowane ciepłe kiełbaski i napoje.

Na zakończenie rajdu zostały wręczone wyróżnienia najstar-
szemu i najmłodszemu uczestnikowi rajdu. Spośród rowerzystów 
najstarszym był Jan Jastrzębski (80 lat) – sołtys miejscowości Bor-
ki – Kosiorki, a najmłodsza - Maja Woźniak (7 lat) z Wiśniewa.

***
2 kwietnia 2014 roku w Sali widowiskowej Gminne-

go Ośrodka Kultury w Wiśniewie odbyło się dla uczniów ZO  
w Wiśniewie i ZO w Śmiarach spotkanie z ornitologiem i przy-
rodnikiem Eugeniuszem Kaługą zatytułowane „Krym – Kraina 
Marzeń”. W spotkaniu wzięło udział 100 uczniów.

***
15 kwietnia br. o godz. 10.00 w sali widowiskowej Gminne-

go Ośrodka Kultury w Wiśniewie odbyło się spotkanie muzycz-
no – śpiewacze pt: „Oczy tej małej” poświęconej twórczości 
Agnieszki Osieckiej. Wystąpiła grupa wokalna z gimnazjum 
Domanice Kolonia pod kierownictwem Agnieszki Zdanowskiej. 

***
Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Wiśniewiacy” – grupa tanecz-

na starsza – weźmie udział w XV Przeglądzie Amatorskich Zespo-
łów Tanecznych, który odbędzie się w dniach 29-30 kwietnia br.  
w Borkach-Wyrkach.  Trzymamy kciuki za naszych tancerzy i ży-
czymy sukcesów.

***
3 maja br. w Mroczkach odbędzie się Festyn z okazji Święta 

Konstytucji 3 Maja. Na scenie zaprezentuje się Zespół Wokalno-
-Teatralny TALENCIK z Twork. Zapraszamy.

***
W świetlicy plastycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśnie-

wie można oglądać wystawę zatytułowaną „Cztery Pory Roku”. 
Prace zostały przygotowane przez członków kółka plastycznego. 
Wystawę można oglądać do 21 kwietnia br.  Pod koniec kwietnia 
w tej samej sali zostaną wystawione prace pochodzące z między-
narodowej wystawy ze zbiorów Domu Pracy Twórczej Reymon-
tówka w Chlewiskach. Zapraszamy do oglądania.



Gminne Wieści 19

Obecnie na nowego pana i ciepły dom oczekuje  
10 PIESKÓW. Można je oglądać na terenie przytuliska na 
oczyszczalni w Wiśniewie. Wszystkie zwierzęta przezna-
czone do adopcji są pod opieką weterynaryjną. Czworono-
gi są zadbane, zdrowe i przyjazne. Zainteresowane osoby 
prosimy o kontakt z pracownikami oczyszczalni pod nr tel.  

609-516-799.

Jeśli nie możecie 
ich adoptować 
sami, polećcie je 
znajomym!

„Dziś w przedszkolu śmiech i tańce, tańczą różne przebierańce.  Każdy przebrał 
się inaczej, ten obraca się ten skacze…” – jednym słowem KARNAWAŁ.

Bal karnawałowy w przedszkolu
W tym roku Bal Karnawałowy w naszym przedszkolu od-

był się z udziałem rodziców w sali widowiskowej GOK. Na balu 
było wielu znakomitych gości. Było kilku Batmanów, Spider-
menów, księżniczek, Wróżki, Motylki, straszni Piraci a nawet 
Biedroneczki. Porządku pilnował Policjant… goście tańczyli 
Makarence , walca i „Kaczuchy” a także brali udział w licznych 
konkursach organizowanych przez artystów Studia Artystycz-
nego Karuzela z Białegostoku. Zabawa była przednia aktorzy ze 
studia rozbawiali nie tylko dzieci ale również rodziców. Dzieci 
nie chciały, by bal się kończył, ale zmęczenie okazało się sil-
niejsze niż chęć zabawy. Pozostały miłe wspomnienia.

ZBIÓRKA – ELEKTRYCZNE ŚMIECI      08 MAJA 2014 r. / piątek godzina 900/

Wójt Gminy Wiśniew informuje o bezpłatnej zbiórce zuży-
tego, ale kompletnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
Prosimy mieszkańców o dostarczenie zużytego sprzętu w wyzna-
czone miejsca które będą wskazane na odrębnych plakatach, do 
godziny 900 - termin zbiórki: 08  maja 2014 r./piątek/.
Odbierane będą:
1. chłodziarki, zamrażarki, pralki, zmywarki, mikrofalówki itp.
2.  odkurzacze, żelazka, tostery, frytkownice, młynki do kawy, 

suszarki do włosów itp.
3.  komputery, monitory, kamery, drukarki, kopiarki, kalkulatory, 

telefony itp.

4.  sprzęt hi fi, radia, telewizory ale z wyłączeniem samych 
kineskopów 

5.  baterie, świetlówki, żarówki energooszczędne z wyłączeniem 
zwykłych żarówek (to do czarnego worka - zmieszane)

6.  narzędzia elektryczne i elektroniczne, zabawki elektroniczne  
i inne rządzenia zawierające elementy elektroniczno-elektryczne. 

Odpady wystawione po podanym wyżej terminie i czasie nie 
będą odbierane.

Prosimy nie wystawiać starych mebli, szyb w ramach i eterni-
tu. Prosimy dostarczany sprzęt ustawiać w sposób nie powodują-
cy zakłóceń w ruchu pieszym i kołowym. 

PSY DO ADOPCJI
Jeśli właśnie zastanawiasz się nad nowym domownikiem  
i nie jest Ci obojętny los porzuconych zwierząt zapraszamy do 
adopcji naszych czworonogów.

Drodzy czytelnicy zwracamy się z apelem  
o udzielenie pomocy rodzinie poszkodowanej 

w wyniku pożaru.  

Prosimy o pomoc dla pogorzelców
Ich dom uległ spaleniu dnia 3 lutego. Pięcioosobowa rodzi-
na ze Starych Oknin straciła dach nad głową, a ich majątek  
w jednej chwili stracił na wartości.

Rodzina tymczasowo zamieszkuje u sąsiadów. Do 
odbudowy zniszczonego budynku potrzebne są znaczne 
środki finansowe. Rodzina nie jest w stanie samodzielnie 
udźwignąć tego ciężaru. Pomagają sąsiedzi, mieszkańcy 
parafii Radomyśl i gminy Wiśniew; w miarę możliwości 
prawnych pomaga GOPS - ale niestety to wciąż za mało. 
Dlatego gorąco apelujemy do wszystkich ludzi dobrej 
woli, którzy mogą i chcą pomóc zarówno w formie pie-
niężnej, jak i rzeczowej (głównie materiały budowlane).

Środki pieniężne można wpłacać na konto:  
69 9198 0003 2602 8802 3000 0010  
z dopiskiem „Pomoc pogorzelcom”.
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Gospodarka odpadami
Wsparcie rodzin wielodzietnych

W styczniu i lutym 2014 r., 137 rodzin z terenu gminy Wiśniew 
złożyło wniosek o dofinansowanie na trzecie i kolejne dziecko   
w rodzinie w opłacie śmieciowej. Z wniosków tych, objętych dofi-
nansowaniem zostało 215 osób (dzieci i młodzieży).

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących  dzia-
łalność  gospodarczą  na  terenie  Gminy  Wiśniew oraz 
podmiotów gospodarczych, firm, przedsiębiorstw, 
obiektów użyteczności publicznej.

MUSISZ MIEĆ UMOWĘ NA WYWÓZ 
ODPADÓW

Wójt Gminy Wiśniew  apeluje i przypomina, o konieczności  
posiadania aktualnej umowy na wywóz odpadów komunalnych  
z dowolną firmą wywozową wpisaną do Rejestru Działalności Re-
gulowanej Gminy Wiśniew. Wykaz firm dostępny jest na stronie in-
ternetowej www.wisniew.pl  zakładka „nasze śmieci, nasza sprawa”. 

Chodzi o to aby śmieci z biznesów  nie trafiały do strumienia 
odpadów systemu składkowego, którym objęte są nieruchomości 
zamieszkałe. Pozostali mieszkańcy nie będą fundowali przedsię-
biorcom ich  kosztów czyli opłat za śmieci które powinni   ponosić.

Jednocześnie informuję, że są to opłaty niewielkie, przystęp-
ne i z całą pewnością nie będą stanowiły obciążenia dla firm, da-
jąc satysfakcję wszystkim, bo porządek być musi.

Nie zanieczyszczaj środowiska

PRZYPOMINA SIĘ O ZAKAZIE 
WPROWADZANIA ŚCIEKÓW  
Z PRZYDOMOWYCh SZAMB  
DO ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Firmy posiadające zezwolenie Wójta Gminy Wiśniew w zakre-
sie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczy-
stości ciekłych na terenie gminy Wiśniew.  

• Jacek Wysokiński, „BEKAS”, Nowe Okniny 7,  tel. 607 399 110

• Bożena Orzyłowska, PUH „ Rolnik”, Radomyśl 2B, tel. 501 670 560

• PUK Sp. z o.o. Siedlce ul. Brzeska 110, tel. 25 632 46 26

• PUK  Serwis Sp. z o.o.  Siedlce, ul. Brzeska 110, tel. 25 632 46 26

Kiedy zmieniamy Deklarację 
śmieciową lub składamy nową?

W przypadku  zmiany stanu ilości osób zamieszkujących 
daną nieruchomość (nie mylić z osobami zameldowanymi) na-
leży, wypełnić i złożyć „nową„ DEKLARACJĘ o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Wójta Gminy 
Wiśniew, w terminie 14 dni.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmie-
nionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej 
nieruchomości, w terminie 14 dni, właściciel nieruchomości jest 
zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Wiśniew deklarację o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jak pozyskać nowe worki na odpady
1.  Podczas wykonywania czynności odbierania odpadów groma-

dzonych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych, Wykonawca, czyli  ZUO Siedlce, ma obowiązek 
dostarczania worków w ilości i kolorystyce zgodnej z ilością 
worków odebranych z nieruchomości.

2.  W przypadku gdy dostarczona ilość worków okaże się niewy-
starczająca w danym okresie czasu, właściciel nieruchomości 
ma możliwość bezpłatnego dobrania worków u sołtysów oraz 
w Urzędzie Gminy w Wiśniewie, pokój 16.

Nie będzie kar dla Gminy Wiśniew
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają-

cych biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku 
do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku, w roku roz-
liczeniowym 2013, nie mógł przekroczyć 50 %. Gmina Wiśniew 
osiągnęła  ten wskaźnik na poziomie 26,3%. 

Inna kwestia to poziom recyklingu, przygotowania do po-
nownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji 
odpadów komunalnych ( papier, tworzywa sztuczne, szkło)-tutaj 
należało osiągnąć poziom minimum 12%, mieszkańcy Gminy 
Wiśniew poziom ten osiągnęli na poziomie 16,1%.

Gminy, które nie osiągną zamierzonych poziomów mogą być 
ukarane finansowo nawet do 50 tysięcy zł. Z tego miejsca należą 
się słowa uznania dla mieszkańców Gminy Wiśniew. Jedyna rzecz, 
która  martwi, to bardzo małe ilości zebranego papieru i tektu-
ry (2,5 tony w 2013 r.), gdzie inne, dużo mniejsze gminy zbierają  
4 do 5 razy więcej. Ponieważ poziomy o których mówimy, z roku 
na rok są coraz wyższe i trudniej będzie w przyszłych latach speł-
nić oczekiwania unijne - nie możemy spocząć na laurach.

GMINA 
WIŚNIEW

Analiza odbioru odpadów 
wybranych frakcji w Mg

2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.

odpady zmieszane 109 136 142 200,28

opakowania  ze szkła 21,2 35,7 16,2 65,8

opakowania  z plastiku 12 15,3 16,2 27,3

opakowania  z papieru 0 0 0 2,5
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Budżet Gminy Wiśniew na rok 2014 
W 2014 roku dochody ogółem zaplanowane zostały na kwo-
tę 15.328.818 zł, w tym dochody bieżące - 14.862.276 zł,  
dochody majątkowe - 466.542 zł        

Struktura dochodów budżetu Gminy Wiśniew przedstawia 
się następująco:

I. DOChODY WŁASNE    – 2.976.163 zł
a/  wpływ podatków pobieranych przez gminę 1.699.650 zł, 

w tym:  podatek od nieruchomości 789.550 zł, podatek rol-
ny 481.700 zł, podatek leśny 82.700 zł, podatek od środków 
transportowych 300.000 zł, podatek dochodowy od osób 
fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 1.500 zł, po-
datek od czynności cywilnoprawnych 42.200 zł, podatek od 
spadków i darowizn 2.000 zł.

b/  wpływy z opłat 1.054.135zł, w tym: opłata skarbowa 17.000 zł,  
opłata eksploatacyjna 10.300 zł, opłata za przedszkole i wyży-
wienie w przedszkolu i stołówkach 192.755 zł, opłata za po-
bór wody 370.000 zł, opłata za ścieki 41.200 zł, wpływ z opłat  
z tytułu rozliczenia podatku VAT i wpłat związanych z przyłą-
czeniem do sieci wodociągowej 48.000 zł, opłata za wydawa-
nie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 41.200 zł, 
opłata za zajęcie pasa drogowego 17.000 zł, opłaty i kary za ko-
rzystanie ze środowiska 10.500 zł, opłaty za śmieci 300.000 zł,  
wpływy z różnych dochodów 6.180 zł.

c/  wpływy z najmu i dzierżawy 202.678 zł, w tym: czynsze za 
lokale mieszkalne i użytkowe 200.000 zł, dzierżawa kół łowie-
ckich 2.678 zł.

d/  pozostałe dochody 19.700 zł, w tym: odsetki od środków na 
rachunkach bankowych 16.000 zł, dochody związane z realizacją 
zadań zleconych 3.500 zł.

II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA 
8.100.626 zł, w tym: część oświatowa 4.552.968 zł, część wyrów-
nawcza 3.487.603 zł, część równoważąca 60.055 zł.

III. UDZIAŁY W PODATKACh STANOWIĄCYCh DOChÓD 
BUDŻETU PAŃSTWA 1.896.093 zł, w tym: udziały we wpły-
wach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.891.093 zł, 
podatek dochodowy od osób prawnych 5.000 zł.

IV. DOTACJE CELOWE 2.355.936 zł, w tym: dotacje na zadania  
z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 1.649.245 zł,  
dotacje na realizację własnych zdań bieżących 229.800 zł, dotacje 
na zadania przejęte do realizacji na mocy porozumień między jed-
nostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bie-
żących 10.349 zł, dotacje na finansowanie zadań z udziałem środ-
ków europejskich na zadania inwestycyjne 466.542 zł.

W strukturze dochodów największy udział mają: subwencje - 
52,85 %, dotacje z budżetu państwa – 15,37 %, dochody własne 
(podatki, opłaty, najem lokali użytkowych) - 19,42 %, udział w po-
datkach dochodowych budżetu państwa – 12,36%.

W dochodach zaplanowano środki wynikające z ustaw odrębnych 
tj.: opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, opłaty za wyda-
wanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na realizację zadań  
w zakresie wynikającym z w/w ustaw.

W 2014 roku wydatki budżetu Gminy Wiśniew zaplanowano na 
kwotę 19.279.291  zł, w tym:
 - wydatki bieżące 13.900.210 zł, stanowią 72,1 % budżetu 
 - wydatki majątkowe 5.379.081 zł, stanowią 29,9 % budżetu.
 
W strukturze wydatków największy udział mają wydatki w działach:
801  Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

– 45,53 %

010 Rolnictwo i łowiectwo - 0,91 %, 

852 Pomoc społeczna i ochrona zdrowia – 11,81 %

750 Administracja publiczna – 13,55 %

600 Transport i łączność – 3,5 %

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 14,26 % 

900  Gospodarka komunalna i ochrony środowiska – 3,88  %

400  Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną,  
gaz i wodę – 1,28 %

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -0,88 %

700 Gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa – 1,15 %

757 Obsługa długu – 0,47 %

851 Ochrona zdrowia – 0,21 %

926 Kultura fizyczna i sport -0,31 %

Pozostałe – 2,27 %

W budżecie gminy na 2014 rok wyodrębniono środki na Fundusz 
Sołecki w kwocie 254.935,73 zł. Na zadnia inwestycyjne sołectwa 
przeznaczyły 50.226,96 zł. Na remonty dróg, świetlic, strażnic, za-
gospodarowanie placów  -204.708,77 zł. 
Utworzona została rezerwa ogólna na wydatki bieżące w kwocie 
120.000 zł i rezerwa celowa w kwocie 150.000 zł na wydatki bieżą-
ce w oświacie oraz zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r.  
o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym została utworzona 
rezerwa na ten cel  w kwocie 45.000 zł

Plan na wydatki majątkowe w projekcie budżetu 2014 r. wynosi 
5.379.081 zł.
Najwięcej inwestycji zaplanowano w dziale 921 Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego na :
•	  Modernizację oraz wyposażenie budynku Wiejskiego Domu 

Kultury w Mroczkach – 1.168.727 zł (został złożony wniosek na 
dofinansowanie ze środków z programu PROW na lata 2007-
2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”, maksymalna kwota do-
finansowania - 500.000 zł)

•	  Przebudowę Wiejskiego Domu Kultury w Łupinach – 1.153.960 zł 
(został złożony wniosek na dofinansowanie ze środków z progra-
mu PROW na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi). 

Zadania zostaną w 2014 r. sfinansowane pożyczką na wyprzedza-
jące finansowanie z BGK w kwocie 1.000.000 zł oraz kredytem 
komercyjnym.
W dziale 801 Oświata i wychowanie planuje się realizację ostat-
niego i najważniejszego etapu Termomodernizacji, przebudowy 
dachu i budynku Zespołu Oświatowego w Wiśniewie na kwotę 
2.132.053 zł  w 2014 r. i 1.000.000 zł w 2015 r. Zadanie zostanie 
częściowo sfinansowane planowanym do zaciągnięcia kredytem.
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W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo realizowany będzie kolejny 
etap Budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości 
Wiśniew- Wiśniew-Kolonia  - Borki-Paduchy na kwotę 150.000 zł, 
częściowo sfinansowany pożyczką z WFOŚ i GW.

Na realizację „Regionalnego Projektu Turystycznego Wschodnie-
go Mazowsza” gmina Wiśniew wniesie wkład własny w budowę 
stanicy rowerowej w miejscowości Myrcha – 53.000 zł.

Na podstawie podpisanej umowy partnerskiej z Samorządem 
Województwa Mazowieckiego na działanie Promocja Gospodar-
cza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego 2007-2013 planuje się przekazać dotację 
jako wkład własny na zadnia inwestycyjne w kwocie 7.573 zł oraz 
na działanie Rozwój  e - usług – dotację w wysokości  14.841 zł.

„Budowa drogi gminnej w Mościbrodach” - zadanie zawiera bu-
dowę drogi o długości 333 m na odcinku od pętli autobusowej 
(Zachojniak) wzdłuż zabudowań w kierunku zachodnim. Termin 
realizacji tej inwestycji wyznaczono na 24.09.2014 r.

Pozostałe zadania inwestycyjne dotyczą głównie prac projek-
towych w zakresie przebudowy dróg, rozbudowy oczyszczalni 
ścieków, budowy oświetlenia ulicznego, przebudowy budynku 
Urzędu Gminy.

Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2014 r. przed-
stawiają się następująco: środki własne  - 1.428.608 zł, po-
życzki z WFOŚ i GW  i BGK – 1.080.000 zł,  kredyt komercyjny  
-2.870.473 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami w kwocie 15.328.818 zł  
a planowanymi wydatkami w kwocie 19.279.291 zł stanowi de-
ficyt budżetu w wysokości 3.950.473 zł, który zostanie pokryty 
przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.870.473 zł,  
zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.080.000 zł.

Po stronie przychodów budżetu zaplanowano kwotę 4.450.000 zł, 
w tym kredyty - 2.940.000 zł, pożyczki - 1.080.000 zł, wolne środki 
– 430.000 zł.

Po stronie rozchodów budżetu zaplanowano kwotę 499.527 zł na 
spłatę otrzymanych pożyczek w WFOŚ i GW oraz BGK. 

Na dzień 31.12.2013 r. kwota długu Gminy Wiśniew wynosi 
1.479.026,83 zł, w tym:

•	 1.373.499,87 tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim 
Fundusz Ochrony Środowiska na budowę sieci wodociągowych 
objętych wnioskiem o dofinansowanie z PROW na lata  2007-
2013, działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej. Wniosek o płatność został złożony w styczniu 2014 r. 
Spłata zadłużenia nastąpi w I półroczu 2014 r.

•	 105.526,96 zł tytułu wyprzedzającego finansowania /Bank Go-
spodarstwa Krajowego/ inwestycji „Budowa sieci wodociągo-
wej Mościbrody-Helenów”. Pożyczka zostanie spłacona jedno-
razowo z dotacji w I kwartale 2014 r./

Skarbnik Gminy - Barbara Rybaczewska

PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W AKCJI   
„ŚWIĄTECZNA PACZKA”

Uśmiechy i radość dziecięcych serc to najlepsze podzięko-
wanie dla ludzi dobrej woli, dzięki którym najmłodsi z gminy 
Wiśniew otrzymali paczki Bożonarodzeniowe. 

Także i w tym roku prośba Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wiśniewie o ufundowanie paczek dla dzie-
ci z najuboższych rodzin, nie pozostała bez echa. Kilkana-
ście osób prywatnych, a także firm odpowiedziało na nią 
życzliwie, przekazując artykuły spożywcze - słodycze oraz 
zabawki na ten cel. 

To już dziewiąta akcja „Świąteczna paczka” zorganizowa-
na przez GOPS w Wiśniewie. Oznaczone kosze do których 
można było złożyć produkty żywnościowe i zabawki były wy-
stawione we wszystkich sklepach na terenie gminy. I jak co 
roku okazało się, że w gminie Wiśniew nie brakuje hojnych  
i wrażliwych na los, często niezbyt łaskawy, ludzi. 

Z otrzymanych produktów spożywczych - słodyczy oraz za-
bawek udało się zrobić ponad 68 paczek świątecznych dla 
milusińskich.

Tak niewiele czasem trzeba, by odmienić czyjeś święta…. 

W IMIENIU OBDAROWANYCh SERDECZ-
NIE DZIĘKUJEMY ZA OKAZANE SERCE: Panu 
Witoldowi Borkowskiemu, zam. Borki Paduchy, Panu Maria-
nowi Celińskiemu-Spodar, zam. Wiśniew, Panu Antoniemu 
Jastrzębskiemu zam. Daćbogi, Pani Renacie Jastrzębskiej 
zam. Wiśniew Kol,  Panu Tadeuszowi Jastrzębskiemu zam. 
Daćbogi,  Pani Helenie Kowalczyk, zam. Wiśniew,  Pani Bo-
żenie Orzyłowskiej, zam. Radomyśl,  Pani Marlenie Salach 
zam. Siedlce,  Panu Adamowi Soszyńskiemu, zam. Wiśniew,  
Niepublicznemu Przedszkolu Integracyjnemu w Łukowie,  
Firmie „CONTINO” Warszawa oraz właścicielom sklepów:  
Pani Maryli Borkowskiej – sklep spożywczo-przemysłowy  
w Radomyśli,  Pani Agnieszce Bożek – sklep spożywczo-prze-
mysłowy w Wiśniewie,  Pani Jolancie Ostrowskiej – sklep 
spożywczo-przemysłowy w Łupinach,  GS Zbuczyn „Samo-
pomoc Chłopska” – sklep w Borkach- Paduchach.

SPOTKANIE ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM
Podobnie jak w latach ubiegłych także i w tym roku odbyło 
się spotkanie ze Świętym Mikołajem. 18 lutego  2014  roku 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury oraz Gminną Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych zorganizowali zabawę choinko-
wą dla 100 dzieci z terenu Gminy Wiśniew. Zorganizowano 
gry i zabawy dla najmłodszych, a także wspólny poczęstu-
nek dla dzieci i ich rodziców. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie  
zaprasza do odwiedzania  naszej strony  internetowej  

www.wisniew.ops.pl  
oraz  

www.bip.wisniew.ops.pl

GOPS informuje
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„KOLĘDNICZE SERCE POLSKIE”
Dnia 26 stycznia 2014 r. w Zespole Oświatowym w Śmiarach  odbył się V Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek  
„KOLĘDNICZE SERCE POLSKIE”.  W tym roku w festiwalu udział wzięły zespoły z Polski i Ukrainy.

Pamiątkowa fotografia.

Festiwal rozpoczęła Msza św. sprawowana w kościele para-
fialnym w Śmiarach przez ks. proboszcza Sławomira Groszka. 
Oprawę muzyczną zapewniły grupy śpiewacze, które prezento-
wały swe umiejętności w Festiwalu.

- Festiwal Kolęd i Pastorałek to jedna z imprez w naszej gmi-
nie, gdzie inauguracja Mszą świętą jest jej ważną częścią. Za ini-
cjatywę zorganizowania festiwalu w naszej gminie i kontynuowa-
nie tego wartościowego przedsięwzięcia jesteśmy wdzięczni prze-
de wszystkim pani Janinie Dołgich – dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury - Polce, która wróciła z dawnych Kresów do Macierzy – 
tymi słowami gospodarz gminy Wiśniew – Krzysztof Kryszczuk 
otworzył V Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek  „KOLĘD-
NICZE SERCE POLSKIE”.

W tym roku obchodziliśmy mały jubileusz. Do tej pory na sce-
nach festiwalu wystąpiło ponad 40 zespołów i grup kolędniczych 
z Polski, Ukrainy, Czech, Litwy i Białorusi. W tegorocznych zma-
ganiach z kolędą i pastorałką wzięło udział ponad 160 artystów. 
„Betlejemskie Pole” – tą kolędą otworzyli festiwal gospodarze 
festiwalu – połączone zespoły Zespół Seniora z Radomyśli i Ze-
spół Ludowy im. Zb. Myrchy WIŚNIEWIACY. Następnie na scenie 
występowały: Chór „Echo”, działający przy parafii św. Trójcy w Ra-
dzyniu Podlaskim, kierownikiem zespołu jest pan Tomasz Szczygiel-
ski; Chór Miasta Garwolin, kierownikiem zespołu jest Radosław Mi-
tura; Zespół „Młynarzyki” z gminy Wodynie, kierownikiem zespołu 
jest Marianna Śledź; Zespół Śpiewaczy „Aura” z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Sarnakach, kierownikiem zespołu jest Tadeusz Goś; Chór 
„Cante Domino”, działający przy parafii rzymskokatolickiej pod 
wezwaniem św. Małgorzaty w Ulanie, kierownikiem zespołu jest 
Robert Chilimoniuk; Zespół „Melodia” z Domaszewnicy, kierowni-
kiem zespołu jest Władysława Skwara; Zespół „Modry Len” z Kape-
lą z Adamowa, kierownikiem zespołu jest Alina Górczyńska; Zespół 
„Bandurystek”  z miasta Równe na Ukrainie.

Podczas obrad Jury, panie z Sarnak, działając również jako 
kabaret „Łzy sołtysa”, wystawiły widowisko „Herody”. Ludowe, 
bożonarodzeniowe przedstawienie, oparte na fragmencie Ewan-
gelii opisującym rzeź niewiniątek i śmierć króla Heroda, które  
w poszczególnych regionach Polski różni się scenariuszem, ale za-
wsze pozostawia to samo przesłanie - dobro zwycięży nad złem. 
Scenariusz obfitował w dowcipnie, ironicznie i wplątane w satyrę 
polityczną widowisko, które bardzo spodobało się publiczności. 
Na scenie  wystąpiły również inni chętni uczestnicy konkursu umi-
lając oczekiwanie na werdykt.

Po długiej naradzie Jury w składzie: Michał hołownia – prze-
wodniczący –  dyrektor  Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach, 
Małgorzata Borkowska – prezes Stowarzyszenia „Tradycja – Roz-
wój – Przyszłość”, Bożena Wyrębek – kierownik referatu Oświa-
ty, Kultury, Sportu i Zdrowia UG Wiśniew, postanowiło przyznać 
następujące nagrody: I miejsce – Chórowi Miasta Garwolin pod 
dyr. Radosława Mitury, II miejsce – Bandurzystkom z Równego 
(Ukraina), III miejsce – Zespołowi Śpiewaczemu „Aura” z Sarnak. 
oraz wyróżnienia: Zespołowi „Młynarzanki” z gminy Wodynie  
i „Modry Len z Kapelą z Adamowa.

- Wysoki poziom wykonawczy zespołów, ogromne zaangażo-
wanie, wrażliwość muzyczna, świąteczna atmosfera oraz danie 
publiczności możliwości poznania kolęd mniej znanych lub zapo-
mnianych - tak jury komentowało tegoroczny festiwal.

V Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek „KOLĘDNI-
CZE SERCE POLSKIE” współfinansowany został z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Eu-
ropa inwestująca w obszary wiejskie, ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Obszarów wiej-
skich na lata  2007 – 2013 Instytucja zarządzająca Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 – Minister 
Rolnictwa i Rozwoju wsi.
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Na początku grudnia 2013 r. w gminie Wiśniew, pomiędzy miejsco-
wościami Łupiny i Kaczory, doszło do wypadku. Bohaterska posta-
wa druha Adama Ługowskiego ze Śmiar uratowała ludzkie życie.

01.12.2013 r. koło godz. 19.30 na drodze pomiędzy Łupinami 
i Kaczorami doszło do groźnego wypadku. Kierowca samochodu 
marki Daewoo Matiz najprawdopodobniej stracił panowanie nad 
pojazdem i auto uderzyło w drzewo, a następnie odbiło się od 
niego i blokując jezdnię zaczęło się palić. Na wypadek najechał 
Adam Ługowski ze Śmiar a także dwaj inni mężczyźni. Ewakuo-
wali z samochodu półprzytomnego kierowcę ratując mu życie, bo 
jak się zaraz okazało cały samochód stanął w płomieniach. Po-
szkodowany prawdopodobnie nie wydostał by się w porę o włas-
nych siłach ponieważ pasy bezpieczeństwa oraz złamana noga 
uniemożliwiała szybką ewakuację.

Na miejsce przejechali strażacy z jednostek OSP z terenu Gminy 
Wiśniew, JRG nr 2 z Siedlec oraz policjanci z komisariatu w Skórcu. 
Strażacy ugasili pożar. Po kilkunastu minutach kierowcę z obraże-
niami ciała karetka pogotowia zabrała do siedleckiego szpitala.

Dnia 3 stycznia 2014 roku podczas walnego zebrania sprawozdaw-
czego OSP w Śmiarach Wójt Gminy Wiśniew – Krzysztof Kryszczuk  
w dowód uznania za odwagę i poświęcenie z narażeniem własnego ży-
cia i zdrowia złożył podziękowania na ręce druha Adama Ługowskiego.

Jak sam druh Adam Ługowski pamięta i opisuje zdarzenie. Poniższy 
wywiad pozwoli nam przybliżyć Państwu sytuację w której się znalazł.
-  Ile lat służy Pan w Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiarach? 
- Od kiedy pamiętam zawsze chciałem pomagać innym. Stało się 
to możliwe gdy ukończyłem 18 lat. Od 15 lat należę do ochotni-
czej straży pożarnej w mojej miejscowości i cieszę się, że to co 
robię jest pożyteczne i ważne.
- Czy doświadczenie wyniesione ze służby strażackiej miało duży 
wpływ na przebieg sytuacji? Momenty gdy podjął Pan decyzję  
o przystąpieniu do akcji ratowniczej? Czy zdawał Pan sobie spra-
wę z zagrożenia?

- Po części zdawałem sobie sprawę z zagrożenia, ale miałem 
nadzieję, że uda mi się uniknąć niebezpieczeństwa, że żaden wy-
buch nie nastąpi. Myślę, że to kilkunastoletnie doświadczenie, 
które wyniosłem z różnego rodzaju akcji ratowniczych pozwoliło 
mi na większe opanowanie, szybkie i skuteczne działanie, a prze-
de wszystkim na możliwie racjonalną ocenę sytuacji.

- Jak z perspektywy czasu widzi Pan to zdarzenie? Czy wszystko 
Pan pamięta?

- Tak, pamiętam wszystko. Byłem opanowany, akcja ratowni-
cza przebiegła szybko i sprawnie. Zdołaliśmy pomóc poszkodowa-
nemu i to jest najważniejsze.
- Co było impulsem, że ruszył Pan ratować ludzkie życie? Czy to 
był odruch bezwarunkowy? Czy dziś postąpił by Pan tak samo?

- Wszystko działo się bardzo szybko. Zobaczyłem zaczynający się 
palić samochód, trudno było na początku określić przypuszczalny za-
sięg wybuchu więc cofnąłem swój samochód a następnie wezwałem 
straż pożarną. Wraz z dwoma innymi świadkami zdarzenia ewakuo-
waliśmy poszkodowanego kierowcę. Dużym utrudnieniem był zacię-
ty pas bezpieczeństwa i stan oszołomienia a nawet półprzytomności 
w jakim znajdowała się ofiara wypadku. Myślę, że przede wszystkim 
sam fakt zagrożenia ludzkiego życia był impulsem do działania. Waż-
ną rolę odgrywał czas. Człowiek wtedy nie myśli, nie skupia się tak 
bardzo na swoim bezpieczeństwie tylko biegnie by pomóc. Dzisiaj, 
bez wahania, jak najbardziej postąpiłbym tak samo.
- Czy czuje się Pan bohaterem? Czy ma Pan jakąś satysfakcję? 
- Każdy na moim miejscu postąpił by tak samo. Bohaterem, może 
to za duże słowo, ale na pewno mam satysfakcję z tego, że mo-
głem pomóc. Ratowałem ludzkie życie. Co prawda nie sam, ale 
między innymi dzięki mnie ten człowiek żyje.
- Wie Pan coś o losie tego chłopaka? Może widział się Pan z nim, 
podziękował?

- Był poturbowany, ale nie odniósł obrażeń zagrażających ży-
ciu, bądź grożących kalectwem. Widziałem się z jego rodzicami, 
pochodzimy z tej samej parafii, po Mszy Świętej w Śmiarach po-
deszli do mnie i podziękowali.
- Czy chce Pan coś przekazać, czymś podzielić się z naszymi czy-
telnikami? Ma Pan jakieś przesłanie?

- Przede wszystkim zachęcam do wstąpienia w szeregi ochot-
niczej straży pożarnej. Nie każdy ma świadomość tego jak dużo 
człowiek się uczy biorąc udział w akcjach ratowniczych. Nabywa 
umiejętności opanowania, bezpiecznych zachowań, właściwego 
postępowania w sytuacjach niecodziennych, niebezpiecznych  
i stresowych. Podkreślam to, ponieważ – niestety - niektórzy lu-
dzie, młodzież bagatelizuje znaczenie pojęcia „bycia strażakiem 
w ochotniczej straży”. Jeszcze raz gorąco zachęcam. Zamiast spę-
dzać bezużytecznie swój wolny czas możesz się dużo nauczyć, mo-
żesz pomagać, a dzięki temu mieć większe możliwości w sytuacji, 
gdy trzeba będzie  podjąć walkę o ratowanie ludzkiego życia.

Rozmawiała Ewa Wyrzykowska

Wzorowy strażak
Bohaterskiego czynu dh A. Ługowskiemu gratulują dh K. Kryszczuk, J. Orzyłowski i T. Dąbrowski
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Na terenie Gminy Wiśniew działa 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: typu „S” - 6, typu „M” – 4.  
Jedna jednostka - OSP Wiśniew działa w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Wszystkie jednostki zarejestro-
wane są w Krajowym Rejestrze Sądowniczym, posiadają NIP i Regon. Na wyposażeniu mamy 9 samochodów pożar-
niczych, w tym: 1 - lekki, 6 - średnich, 2 - ciężkie oraz niezbędny sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych i sprzęt 
ratownictwa technicznego i medycznego. 

W roku 2013 odnotowano 79 wyjazdów.

Imprezy, uroczystości, zawody: Obchody 85-tej rocznicy powstania OSP Radomyśl, Gminny Dzień Strażaka w Radomyśli,  
VI Międzygminne Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP gmin Wiśniew i Wodynie w Wiśniewie, VII Powiatowe Zawody Sporto-
wo-Pożarnicze OSP w Wiśniewie, Udział delegacji z gminy Wiśniew – 3 członków ZOG i drużyny OSP Radomyśl – w zawodach 
pożarniczych w Hubošowcach (Słowacja), Zabezpieczenie rajdów, biegów, imprez i uroczystości, Udział drużyny męskiej  
i żeńskiej z OSP Radomyśl w Mazowieckich Zawodach Sikawek Konnych w Garwolinie.

Walne Zebrania Sprawozdawcze odbyły się w 8. jednostkach, w których z ramienia ZOG wzięli udział: prezes Krzysz-
tof Kryszczuk, wiceprezes Tadeusz Dąbrowski, wiceprezes Józef Orzyłowski, sekretarz Karol Woźniak. Z ramienia Komendy 
Miejskiej PSP w Siedlcach komendanci byli w: Radomyśli, Starych Okninach i Wiśniewie. Wiceprezes ZOW ZOSP RP – Stefan 
Todorski uczestniczył w WZS w Radomyśli. 

Walne Zebrania Sprawozdawcze nie odbyły się w dwóch jednostkach: OSP Tworki i OSP Borki – Paduchy.

Zmiany we władzach jednostek:

- OSP Gostchorz - z funkcji prezesa jednostki i członka ZOG ZOSP RP w Wiśniewie zrezygnował druh Andrzej Wróbel. 
Nowym prezesem został druh Piotr Dołęga, a delegatem do ZOG ZOSP RP w Wiśniewie– druh Krzysztof Szczygieł.

- OSP Łupiny – z funkcji naczelnika jednostki zrezygnował Waldemar Jasiński. Nowego naczelnika nie wybrano.

Walne Zebrania Sprawozdawcze jednostek OSP

25 maja 2014 roku odbędą sie wybory do Parlamentu 
Eurpoejskiego. W Rzeczpospolitej Polskiej wybiera się 
51 posłów do Parlamentu Europejskiego. Dni, w któ-
rych upływa termin wykonywania czynności wybor-
czych, określa kalendarz wyborczy. 

Poniżej istotne informacje z kalendarza wybroczego dla 
wyborców, wpisanych do rejestru wyborców Gmniy Wiśniew:

−	  do dnia 4 maja 2014 r.- sporządzenie spisów wyborców 
(ujęci będą w nich pełnoletni, niepozbawieni prawa do 
głosowania wyborcy zameldowani na pobyt stały na tere-
nie Gminy Wiśniew oraz wyborcy, którzy złożyli wniosek  
o dopisanie ich do rejestru wyborców)

−	  do dnia 15 maja 2014 r.- składanie wniosków o sporządze-
nie aktu pełnomocnictwa do głosowania

−	  do dnia 20 maja 2014 r.- składanie wniosków wybor-
ców czasowo przebywających na obszarze gminy lub 
wyborców nigdzie nie zamieszkałych o dopisanie do 
spiu wyborców

−	  do dnia 23 maja 2014 r.- wydawanie zaświadczeń o pra-
wie do głosowania poza miejscem zameldowania na po-
byt stały (po wydaniu ww. zaświadczenia wyborca zosta-
nie skreślony ze spisu wyborców).

−	  w dniu 25 maja 2014 r. godz. 7.00- 21.00- głosowanie.

WYBORY DO PARLAMENTU  
EUROPEJSKIEGO

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie 
może zatrzymać dowodu osobistego, chyba że możliwość 
taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w prze-
pisach prawa. Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy nie mają 
podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozosta-
wienia dowodu osobistego ,,pod zastaw”. Działanie takie 
wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania da-
nych zawartych w dowodzie osobistym (lub innym doku-
mencie tożsamości) klienta przez nieuczciwego przedsię-
biorcę do działania na szkodę osoby.

W przypadku utraty dowodu osobistego, fakt ten powi-
nien być niezwłocznie zgłoszony w dowolnym urzędzie mia-
sta lub gminy, a w przypadku utraty dowodu osobistego poza 
granicami kraju, w urzędzie konsularnym. Dokument taki 
zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycz-
nym, co daje gwarancję bezpieczeństwa posiadaczowi do-
kumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami  
w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentami 
przez nieuczciwego znalazcę.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraci-
ła dowód osobisty, fakt ten należy zgłosić do  dowolnego 
banku. Powyższe zostanie odnotowane w systemie infor-
matycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki, co 
skutkować będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowią-
zania przez przestępcę z wykorzystaniem danych osobo-
wych poszkodowanej osoby.

ChROŃ SWOJE 
DANE OSOBOWE!
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Realizujemy projekt 
"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III 

szkół podstawowych gminy Wiśniew"

W okresie od 01.10.2013 r. do 
30.06.2014 r. Gmina Wiśniew zrealizu-
je projekt systemowy dofinansowany  
z Europejskiego Funduszu Społeczne-
go, pt. „Indywidualizacja procesu nau-
czania i wychowania uczniów klas I-III 
szkół podstawowych gminy Wiśniew” 
w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wy-
kształcenia i kompetencji w regionach, 
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 
jakości usług edukacyjnych świadczo-
nych w systemie oświaty, Poddziałanie 
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyj-
nych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie 
różnic w jakości usług edukacyjnych.

Wartość projektu 93 823,00 zł.  
W projekcie uczestniczy grupa 
dzieci z klas I-III trzech szkół pod-
stawowych gminy Wiśniew: Szkoły 
Podstawowej w Wiśniewie, Szkoły 
Podstawowej w Radomyśli, Szkoły 
Podstawowej w Śmiarach.

W ramach projektu w szkołach re-
alizowane są zajęcia dodatkowe będą-
ce kontynuacją indywidualizacji pracy 
z uczniem w ramach zajęć edukacyj-
nych, wspierające indywidualizację 
procesu dydaktycznego, w zależności 
od rozpoznanych potrzeb uczniów 
klas I–III szkół podstawowych. Zajęcia 
realizowane są przez nauczycieli na podsta-
wie art. 42 ustawy Karta Nauczyciela.

W Szkole Podstawowej w Wiśniewie 
w ramach projektu uczniowie uczestni-
czą w: zajęciach dla dzieci ze specyficz-
nymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,  
w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji  
- 30 godzin; zajęciach dla dzieci z trud-
nościami w zdobywaniu umiejętności 
matematycznych – 30 godzin; gimna-
styce korekcyjnej dla dzieci z wadami 
postawy- 30 godzin; zajęciach rozwijają-
cych zainteresowania uczniów szczególnie 
uzdolnionych matematycznie – 30 godzin.

W Szkole Podstawowej w Radomyśli 
prowadzone są: zajęcia dla dzieci ze spe-
cyficznymi trudnościami w czytaniu i pi-
saniu, w tym także zagrożonych ryzykiem 
dysleksji  - 30 godzin; zajęcia dla dzieci  
z trudnościami w zdobywaniu umiejętności 

matematycznych - 30 godzin; gim-
nastyka korekcyjna dla dzieci z wa-
dami postawy- 30 godzin; zajęcia 
logopedyczne dla dzieci z zaburze-
niami rozwoju mowy – 30 godzin.

W Szkole Podstawowej w Śmia-
rach prowadzone są: zajęcia dla 
dzieci ze specyficznymi trudnościa-
mi w czytaniu i pisaniu, w tym także 
zagrożonych ryzykiem dysleksji - 30 
godzin; zajęcia dla dzieci z trudnoś-
ciami w zdobywaniu umiejętności 
matematycznych - 30 godzin; za-
jęcia rozwijające zainteresowania 
plastyczne - 30 godzin; zajęcia 
rozwijające zainteresowania tea-
tralne - 30 godzin.

W poszczególnych zajęciach 
specjalistycznych udział biorą te 
dzieci, u których zdiagnozowano 
określone problemy. W zajęciach 
rozwijających zdolności i zaintereso-
wania uczestniczą uczniowie uzdol-
nieni i zainteresowani rozwijaniem 
swoich uzdolnień i zainteresowań. 
Rekrutacja uczestników odbyła się  
w oparciu o diagnozę przeprowadzo-
ną przez pedagogów i nauczycieli.

Celem projektu jest stwo-
rzenie w szkołach podstawowych 
naszej gminy warunków wspoma-

gających indywidualną pracę nauczycieli z ucz-
niami poprzez doposażenie bazy dydaktycznej  
w niezbędne materiały dydaktyczne oraz za-
pewnienie dzieciom w klasach I – III oferty 
edukacyjno–wychowawczo–profilaktycznej 
zgodnej z ich indywidualnymi potrzebami  
i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi.

W ramach projektu trzy szkoły pod-
stawowe doposażone zostały w pomoce 
dydaktyczne i sprzęt, a wśród nich: sprzęt 
komputerowy, oprogramowanie, gry, za-
bawki, książki, karty pracy, drobny sprzęt do 
zajęć, sprzęt sportowy, stroje i akcesoria te-
atralne i plastyczne, plansze i tablice dydak-
tyczne oraz wiele innych wspomagających 
ucznia i nauczyciela w pracy dydaktycznej. 
Wartość zakupionego w drodze przetargu 
sprzętu i pomocy wynosi 78 701,49 zł.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w za-
jęciach, które przy wykorzystaniu nowym  
i specjalistycznych pomocy dydaktycznych 
są bardzo ciekawe. Bożena Wyrębek

ZO Wiśniew.

ZO Śmiary.

ZO Radomyśl.
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Gmina Wiśniew ponownie zajęła 6. miejsce w Powiatowym 
Współzawodnictwie Gmin w sporcie LZS za 2013 w powie-
cie siedleckim.

W dniu 28 lutego br. odbyło się podsumowanie roku sporto-
wego LZS w powiecie siedleckim. Przedstawicielom gmin, które 
w rywalizacji sportowej zajęły czołowe lokaty, zostały wręczone 
puchary. Gmina Wiśniew utrzymała pozycję szóstą z zeszłego 
roku z wynikiem 1307,5 pkt w ogólnej klasyfikacji.

W środę 22 stycznia 2014 r. w GOK-u odbył się  Turniej Tenisa 
Stołowego o Puchar Dyrektora GOK. w Wiśniewie.

Otwarcia turnieju dokonał gminny animator sportu Robert Pie-
rog. Zawody przeprowadzono systemem ,,rosyjskim”, czyli do dwóch 
przegranych. Do turnieju przystąpiła elita z terenu gminy Wiśniew.

Po długotrwałej, bardzo zaciętej walce sportowej (poja-
wiły się nawet łzy) wyłoniono pierwszą trójkę: III miejsce – 
Grzegorz Gontarz z Wiśniewa, II – Radosław Bazak z Mości-
bród, natomiast złoto wywalczył Wiesław Wiśniewski z Wólki 
Wiśniewskiej.  Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz upominki,  
a W. Wiśniewski otrzymał puchar, który w imieniu pani dyrek-
tor Janiny Dołgich wręczył R. Pierog.

Dnia 25 stycznia br. w GOK-u w Wiśniewie odbyły się Indywi-
dualne i Drużynowe Mistrzostwa Szachowe o Puchar Wójta 
Gminy Wiśniew.

Na starcie stanęło 14 zawodników, w tym dwie juniorki  
z Kotunia. Zawody rozegrane zostały systemem szwajcarskim na 
dystansie 7 rund. Najlepszym spośród uczestników turnieju oka-
zał się Krzysztof Niewęgłowski. Drugie miejsce zajął Krzysztof 
Litwiniec, a trzecie Jan Ostrysz. Pierwsze miejsce drużynowo za-
jął Radzyń Podlaski, II miejsce KSZ Skoczek Siedlce, a III miejsce 

Tenis stołowy
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Szachy Sokołów Podlaski. Gratulujemy! W trakcie turnieju nastąpiło 
podsumowanie najlepszych wyników z minionego 25-lecia 
„Roszady” Wiśniew: I miejsce – Ostrysz Jan, II miejsce - Jurzyk 
Franciszek, II miejsce Stefanoff Zdzisław. Grand – Prix za lata 
2012 – 2013: I miejsce - Flaziński Józef, II miejsce Ostrysz Jan, 
III miejsce Stefanoff Zdzisław.

23 lutego 2014 r. miał miejsce XXXIII Turniej Szachowy  
o Puchar Dyrektora GOK. Uroczystego otwarcia zawodów 
dokonał gminny animator sportu – Robert Pierog. 

Końcowe wyniki turnieju przedstawiają się następująco:  
I miejsce - Jan Ostrysz z Wiśniew - Kolonia, II miejsce – Józef 
Flazinski z Sokołowa Podlaskiego, III miejsce – Mariusz Ro-
manowski z Wiśniewa.

Współzawodnictwo gmin w sporcie LZS za 2013 rok
Ciężka praca zarówno zawodników jak i trene-

rów się opłaciła. Podsumowania dwóch ostatnich lat  
w zestawieniu z ubiegłymi pozwala śmielej patrzeć  
w przyszłość w możliwościach zdobywania co raz 
lepszych wyników naszych sportowców. Chodź  
w tym roku postępy nie były tak radykalne jak w 2011  
(5 „oczek” wyżej w klasyfikacji) to punktowo zmniej-
szyliśmy dystans do przeciwników znajdujących się 
wyżej w tabeli. Gmina Wodynie może czuć nasz od-
dech na plecach. Dzielą nas jedynie 72,5 pkt.

1307,5 pkt to wynik na który pracowali zawodnicy 
z ZO w Wiśniewie, drużyna Tenisa Stołowego, druży-
na Gminnego Zespołu Piłki Nożnej UKS Wiśniew.

- Odbierając puchar byłem niezwykle dumny 
z naszej młodzieży - młodych sportowców, ale  
i trenerów, którzy mobilizują swoich podopiecz-
nych do zdobywania coraz lepszych wyników, się-
gania wyżej i wyżej. Mogę śmiało powiedzieć, że 
są oni naszą dumą i godnie reprezentują Gminę 
Wiśniew. To 6. miejsce w powiecie to niewątpli-

wa zasługa gminnego animatora sportu – Roberta Piero-
ga, któremu należą się szczególne podziękowania. 
Jak to mówią „właściwy człowiek na właściwym 
miejscu”. Mam również nadzieję, że patrząc na 
osiągnięcia swoich rówieśników, do zdobywania 
kolejnych awansów zaangażują się także pozostałe 
Zespoły Oświatowe z terenu naszej Gminy. – mówił 
wójt gminy Wiśniew – Krzysztof Kryszczuk.
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Koszykówka
06.02.2014 r. w hali sportowej Zespołu Oświatowego  
w Śmiarach odbył się Gminny Turniej Koszykówki dziewcząt  
i chłopców szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

06.02.2014 r. w hali sportowej Zespołu OśwW turnieju 
dziewcząt szkół podstawowych: I miejsce – Radomyśl, II miejsce 
– Śmiary, III miejsce – Wiśniew.

W zmaganiach chłopców szkół podstawowych: I miejsce – 
Wiśniew, II miejsc – Radomyśl, III miejsce – Śmiary.

Po zakończeniu rywalizacji młodszych, do boju sportowego 
przystąpiły gimnazja. A oto wyniki dziewcząt: I miejsce – Wiśniew, 
II miejsce – Radomyśl, III miejsce – Śmiary.

Klasyfikacja chłopców przedstawia się następująco: I miej-
sce – Śmiary, II miejsce – Wiśniew, III miejsce – Radomyśl.

Atmosfera, była bardzo podniosła, nie tylko wśród licznie 
zgromadzonej publiczności, ale także wśród zawodników. Mimo 
tego, że koszykówka jest grą bardzo kontaktową i czasami docho-

dziło pomiędzy sportowcami do ,,ostrej’’ walki, osta-
tecznie wszystko zakończyło się dobrze.

Najlepsze zespoły otrzymały puchary i piłki. 
Wszystkim sportowcom serdecznie gratulujemy  
i życzymy sukcesów. Przypominamy, że zawody od-
były się w ramach RYWALIZACJI SPORTOWEJ SZKÓŁ 
GMINY WIŚNIEW.

18 maja III Majówka Oknińska
Zaskakujące treści zmyślnych skeczy 
kabaretowych, nieokiełznany, wielki 
atak śmiechu i duże ilości pysznego 
jedzenia - takie majowe popołudnie 
serwują Panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Starych Okninach.

Corocznie organizowana przez go-
spodynie „Majówka Oknińska” w połą-
czeniu z przeglądem piosenek i skeczy 
amatorskich grup, skutecznie uwiod-
ła widzów kabaretowych i smakoszy 
tradycyjnych produktów lokalnych  
i regionalnych. Nic dodać, nic ująć. 
Tutaj nie mowa o małej i nudnej „po-
siadówce”, ale o imprezie organizo-
wanej z roku na rok z coraz większym 
kunsztem, wybornym humorem, po-
trawach zaspakajających gusta gości 
i zachwycających oryginalnym sma-
kiem, o przyjaznej atmosferze, która 
integruje lokalną społeczność.

Dołącz do nas!

Na już trzecią Majówkę Oknińską 
zapraszają Panie  

z Koła Gospodyń Wiejskich  
w Starych Okninach  

oraz OSP Stare Okniny.


