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wywiad z wójtem gminy Wiśniew – Krzysztofem Kryszczukiem

- Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne ,,Razem” i Lokalna Grupa

Działania chcąc nawiązać do etymologii nazwy miejscowości

Wiśniew, wysunęła pomysł właśnie Święta Wiśni w Wiśniewie.

W tym miejscu należy wspomnieć, że tereny te były niegdyś bogate

w sady wiśniowe i stąd nazwa miejscowości. Pomysł spodobał się

i, jak już wiadomo, został zrealizowany z powodzeniem.

A dlaczego festiwal?..., bo smak wiśni pobudza wszystkie zmysły

człowieka, te związane zarówno ze sferą odczuć artystycznych jak

i kulinarnych.

- Tak jak już wspomniałem, całość organizacji festiwalu

koordynowało Towarzystwo Społeczno – Kulturalne ,,Razem” i Lo-

kalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Kapitał – Praca – Rozwój”.

Ale nie dałoby się ogarnąć tak wielkiej imprezy bez aktywnego

udziału różnego typu organizacji działających na terenie naszej

gminy. Mam tu na myśli koła gospodyń wiejskich, zespoły ludowe,

druhów ze Straży Pożarnej, pracowników Urzędu Gminy itp.

Wszyscy nie szczędzili czasu i pomysłów, a zwłaszcza pomysły były

ważne, bo była to pierwsza tego typu impreza.

- Przede wszystkim integracja naszej społeczności lokalnej,

skupienie i zaangażowanie mieszkańców w prace na rzecz gminy, ich

aktywizacja. Podjęte działania miały mieć także oczywiście także

wpływ na szeroko pojętą promocję naszego regionu.

- Festiwal kojarzy się zwykle z piosenką, filmem, nie zaś sferą

smaków. Skąd więc pomysł zorganizowania w Wiśniewie Festiwalu

Kuchni Regionalnej – ,,Z wiśniowym smakiem”?

- Kto był głównym organizatorem imprezy?

- Jaki cel przyświecał organizatorom konkursu?

- Co najbardziej podobało się

uczestnikom festiwalu ?

- Czy Pana zdaniem impreza wpisze się na stałe w kalendarz imprez

gminnych ?

- W ramach festiwalu odbył się

konkurs kulinarny ,, Z wi-

śniowym smakiem”, podczas

którego zaprezentowano wiele

potraw, oczywiście z wisienką

w roli głównej. Były wiśniowe

bułeczki, parzaki itp.). Autorzy

wiśniowych potraw zostali

u h on orow an i n a g ro d am i

pieniężnymi. Po rozstrzygnięciu

konkursu kulinarnego można

już było zbiorowo degustować

potrawy. Kulinaria dostarczyły

nie tylko wyśmienitych, swoj-

skich smaków, ale także emocji przy ich wytwarzaniu. Odbyło się

bowiem drylowanie i zasypywanie wiśni, czyli pokaz lokalnych

zwyczajów i tradycji związanych z produkcji i przetwórstwem.

W międzyczasie gawędę o wiśniowych tradycjach prezentowały

członkinie ZL ,,Wiśniewiacy”.

- Ogólny odbiór festiwalu kulinarnego oceniam bardzo pozytywnie.

A czy w przyszłym roku będziemy świętować ,,na wiśniowo”? Myślę, że

tak, bo mieszkańcy gminy Wiśniew lubią ,,Polkę Wiśniewską”, wiśnie,

sok wiśniowy, bułeczki wiśniowe i … wiśniówkę też.

Lubią także wspólnie działać, pracować, i bawić się nie szampańsko,

ale właśnie wiśniowo.

Festiwal Kuchni Regionalnej

– ,,Z wiśniowym smakiem”

I Zast pca Prezydenta Miasta Siedlec - Marta Sosnowska

i wójt gminy Wi niew podczas drylowania wi ni.
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Z A R Z Ą D Z E N I A  

 

Informacja Wójta Gminy Wiśniew 
w sprawie wydanych zarządzeń 

od 12 czerwca 2007 r. do 28 września 2007 r. 
 
 

▪ Zarządzenie Nr 36/06 z dn. 12.06.2007 r. w sprawie powołania 
komisji przetargowej (przetarg na Opracowanie dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej sieci wodociągowej z przyłączami 
w miejscowości Zabłocie).  

 

▪ Zarządzenie Nr 37/07 z dn. 26.06.2007 r. w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów (dzierżawa 
nieruchomości mienia gminnego). 

 

▪ Zarządzenie Nr 38/07 z dn. 28.06.2007 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2007 r.  

 

▪ Zarządzenie Nr 39/07 z dn. 13.07.2007 r. w sprawie powołania 
komisji przetargowej (przetarg na Wykonanie nawierzchni asfaltowej 
na drodze Wiśniew  Kol.  – Stok Wiśniewski). 

 
 
 

▪ Zarządzenie Nr 40/07 z dn. 13.07.2007 r. w sprawie powołania 
komisji przetargowej (przetarg na Wykonanie ocieplenia budynku, 
zmiana dachu i remont kotłowni na potrzeby rozbudowy Zespołu 
Oświatowego w Radomyśli). 

 

▪ Zarządzenie Nr 41/07 z dn. 17.07.2007 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2007 r.  

▪ Zarządzenie Nr 42/07 z dn. 23.07.2007 r. w sprawie powołania 
komisji konkursowej celem wyłonienia kandydata na stanowisko 
dyrektora Zespołu Oświatowego w Wiśniewie. 

▪ Zarządzenie Nr 43/07 z dn. 02.08.2007 r. w sprawie powołania 
komisji przetargowej (przetarg na Ogrodzenie boiska utwardzonego 
w Śmiarach). 

▪ Zarządzenie Nr 44/07 z dn. 7.08.2007 r. w sprawie ustalenia cen 
nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do sprzedaży. 

▪ Zarządzenie Nr 45/07 z dn. 7.08.2007 r. w sprawie szczegółowych 
zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą 
i obuwiem roboczym. 

▪ Zarządzenie Nr 46/07 z dn. 22.08.2007 r. w sprawie przebiegu 
informacji z wykonania budżetu gminy Wiśniew oraz przebiegu 
wykonania planów finansowych instytucji kultury za I pół. 2007 r.  

▪ Zarządzenie Nr 47/07 z dn. 24.08.2007 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia przetargu (dzierżawa
nieruchomości mienia gminnego). 

▪ Zarządzenie Nr 48/07 z dn. 24.08.2007 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej (przetarg na Przebudowę ogrodzenia Zespołu 
Oświatowego w Wiśniewie). 

▪ Zarządzenie Nr 49 z dn. 28.08. 2007 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego 
ustnego (przetarg na Sprzedaż drewnianego, nie użytkowanego 
budynku dawnej szkoły podstawowej w Śmiarach do rozbiórki). 

 

▪ Zarządzenie Nr 50/07 z dn.28.08.2007 r. w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu trybu postępowania przy sprzedaży drewnianego nie 
użytkowanego budynku dawnej szkoły podstawowej w Śmiarach do 
rozbiórki. 

 

▪ Zarządzenie Nr 51/07 z dn. 30.08.2007 r. w sprawie powierzenia 
stanowiska dyrektora Zespołu Oświatowego w Wiśniewie. 

▪ Zarządzenie Nr 52/07 z dn. 31.08.2007 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2007 r. 

 

▪ Zarządzenie Nr 53/07 z dn. 07.09.2007 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej (przetarg na Rozbudowę Zespołu Oświatowego wraz 
z utworzeniem bazy sportowo – dydaktycznej w Radomyśli – 
Modernizacja urządzeń grzewczych kotłowni). 

 

▪ Zarządzenie Nr 54/07 z dn. 07.09.2007 r. w sprawie powołania komisji 
w celu przeprowadzenia kontroli w zakresie podatku 
od nieruchomości. 

 

U C H W A Ł Y   R A DY   G M I N Y 

PODCZAS VIII SESJI   V  kadencji 
25 czerwca 2007 r. 

RADA GMINY WIŚNIEW 
PODJĘŁA NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY 

 
♦ Nr VIII/36/07 w sprawie współpracy pomiędzy gminą Wiśniew, 

a gminami Drienica, Dubovica, Gregorowce, Hubošovce, 
Jakubovany, Šarišské Sokolovce i Uzovce – Republiki Słowackiej. 

♦ Nr VIII/37/07 w sprawie przejęcia z powiatu siedleckiego zadań 
z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w obrębie 
gminy Wiśniew.  

♦ Nr VIII/38/07 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod 
nazwą ,,Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza”. 

♦ Nr VIII/39/07 w sprawie upoważnienia wójta gminy do czynności 
zmierzających do nabycia nieruchomości na rzecz mienia gminnego.

♦ Nr VIII/40/07 w sprawie upoważnienia wójta gminy do wyrażenia 
zgody na obciążenie nieruchomości mienia gminnego. 

♦ Nr VIII/41/07 w sprawie powołania zespołu do opracowania opinii 
o kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Siedlcach 
i Sądu Okręgowego w Siedlcach. 

♦ Nr VIII/42/07 w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu 
należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy
- Ordynacja podatkowa, przypadających gminie Wiśniew lub jej 
jednostkom organizacyjnym. 

♦ Nr VIII/43/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/21/07 z dnia 
2 marca 2007 r. w sprawie określenia inkasentów i ustalenia 
wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych 
pobranych od osób fizycznych. 

♦ Nr VIII/44/07 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz opłat 
za niektóre usługi komunalne. 

♦ Nr VIII/45/07 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na 
finansowanie rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody dla potrzeb 
miejscowości: Stok Wiśniewski, Lipnik, Wiśniew - Kolonia, Wólka 
Wiśniewska, Myrcha, Wólka Wołyniecka. 

♦ Nr VIII/46/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. 
 

▪ Zarządzenie Nr 55/07 z dn. 19.09.2007 r. w sprawie powołania 
komisji przetargowej (przetarg na Przebudowę ogrodzenia Zespołu 
Oświatowego w Wiśniewie ). 

▪ Zarządzenie Nr 56/07 z dn. 20.09.2007 r. w sprawie zmiany 
Zarządzenia Nr 165/04 wójta gminy Wiśniew z dnia 24 września 
2004 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących 
gospodarkę finansową gminy Wiśniew. 

▪ Zarządzenie Nr 57/07 z dn. 20.09.2007 r. w sprawie zmian 
w budżecie gminy na 2007 r. 

▪ Zarządzenie Nr 58/07 z dn. 25.09.2007 r. w sprawie zmiany 
Zarządzenia wójta gminy Wiśniew Nr 15/03 z dnia 24 stycznia 
2003 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w gminie Wiśniew. 

▪ Zarządzenie Nr 59/07 z dn. 26.09.2007 r. w sprawie powołania 
komisji przetargowej (przetarg na Przebudowę drogi gminnej 
w miejscowości Lipnik). 

▪ Zarządzenie Nr 60/07 z dn. 27.09.2007 r. w sprawie powołania 
komisji odbiorowej wykonania zadania pn. Droga dojazdowa 
do pól i łąk Wiśniew Kolonia – Stok Wiśniewski. 

▪ Zarządzenie Nr 61/07 z dn. 27.09.2007 r. w sprawie ogłoszenia 
wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych 
do wydzierżawienia. 

▪ Zarządzenie Nr 62/07 z dn. 28.09.2007 r. w sprawie powołania 
Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.  
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PODCZAS IX SESJI V kadencji 
7 sierpnia 2007 r. 

RADA  GMINY  WIŚNIEW 
PODJĘŁA  NASTĘPUJĄCE  UCHWAŁY 

 
♦ Nr IX/47/07 w sprawie odwołania ze stanowiska skarbnika 

Gminy Wiśniew. 
♦ Nr IX/48/07 w sprawie powołania na stanowisko skarbnika 

Gminy Wiśniew. 
♦ Nr IX/49/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.  
♦ Nr IX/49/07 w sprawie przyjęcia informacji o wydatkach na 

projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej. 

 
WODOCIĄG W ZABŁOCIU 

 
Rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie dokumentacji 
i budowę linii wodociągowej w Zabłociu.  
 

więcej na str. 5

NOWA ŚWIETLICA w STARYCH OKNINACH
 

Od września mieszkańcy Starych Oknin mogą korzystać 
z nowej świetlicy. 

              więcej na str. 5
 

SPRZEDAŻ BUDYNKU STAREJ SZKOŁY 
 W ŚMIARACH 

 
W październiku odbył się przetarg w drodze licytacji na 
sprzedaż drewnianego budynku szkoły w Śmiarach. 

więcej na str. 5
 

CORAZ  WIĘCEJ 
DRÓG  ASFALTOWYCH 

 
28 września dokonano odbioru końcowego 
inwestycji pod nazwą ,,Droga dojazdowa do 
pól i łąk Wiśniew Kolonia – Stok Wiśniewski”.

więcej na str. 5
 

OGRODZENIE BOISKA 
 W ŚMIARACH 

28 sierpnia rozstrzygnięty został przetarg 
nieograniczony na wykonanie ogrodzenia 
boiska utwardzonego w Śmiarach. 

więcej na str. 5

PRZEBUDOWA  OGRODZENIA 
 

18 października podpisano umowę 
z wykonawcą na prace związane z przebudową 
części ogrodzenia Zespołu Oświatowego 
w Wiśniewie. 

więcej na str. 5

DROGA W LIPNIAKU 
 

Rozstrzygnięty został przetarg na ,,Przebudowę
drogi gminnej w Lipniaku”. 

więcej na str. 5
 

PRACE  W  RADOMYŚLI 
 
W Radomyśli trwają prace przy remoncie 
istniejącego budynku szkoły. W sierpniu 
wyłoniono wykonawcę zadania, firmę 
WISBUD z Rakowca. 
Modernizowane są także urządzenia grzewcze 
kotłowni. Ruszyły prace przy budowie boiska.  

więcej na str. 5

Gminne Wieści 

 

VIII SESJA 
 RADY GMINY WIŚNIEW

 

   Porządek obrad VIII sesji Rady Gminy Wiśniew zakładał 
głosowanie aż nad 12 uchwałami. Na wstępie jednak, na wniosek 
przewodniczącego, zdjęta została z planu obrad (9 głosami „za”,
 5 „wstrzymującymi”) uchwała dotycząca upoważnienia wójta gminy 
do czynności zmierzających do przekazania darowizny 
nieruchomości działki dla parafii w Śmiarach. 
   Po ostatecznym ustaleniu porządku obrad, informacjach wójta 
o wydanych zarządzeniach i stałych komisji Rady Gminy Wiśniew 
o przebiegu prac, przystąpiono do głosowania nad uchwałami.  
   Pierwsze głosowanie dotyczyło uchwały o współpracy pomiędzy 
gminą Wiśniew, a gminami Drienica, Dubovica, Gregorowce, 
Hubošovce, Jakubovany, Šarišské Sokolovce i Uzovce – Republiki 
Słowackiej. 
Kolejnymi przyjętymi także jednogłośnie, były uchwały dotyczące: 
- przejęcia z powiatu siedleckiego zadań z zakresu zimowego 
utrzymania dróg powiatowych w obrębie gminy Wiśniew, 
- przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą ,,Zielony Szlak 
Rowerowy Mazowsza”, 
- upoważnienia wójta gminy do czynności zmierzających do nabycia 
nieruchomości na rzecz mienia gminnego (dot. działki pod świetlicą 
we wsi Wiśniew - Kolonia), 
- upoważnienia wójta gminy do wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości mienia gminnego (przez działkę gminną 
w Mościbrodach przeprowadzony będzie kabel energetycznego do 
obiektu usługowego Dworskie Smaki). 
   Przed głosowaniem nad powołaniem zespołu do opracowania 
opinii o kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego i Sądu 
Okręgowego w Siedlcach, przewodniczący Rady Gminy - Józef 
Orzyłowski odczytał pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach 
w sprawie ustalenia liczby ławników.   

     c. d. na str. 4

PODCZAS X SESJI V kadencji 
6 września 2007 r. 

RADA  GMINY  WIŚNIEW 
PODJĘŁA  NASTĘPUJĄCE  UCHWAŁY 

 
♦ Nr X/51/07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego 

w Siedlcach na kadencję lat 2008 – 2011. 
♦ Nr X/52/07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego 

w Siedlcach na kadencję lat 2008 – 2011. 
♦ Nr X/53/07 w sprawie rozpatrzenia skargi. 
♦ Nr X/54/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/3/06 Rady Gminy 

Wiśniew z dnia 3 grudnia 2006 r. w sprawie powołania 
składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Wiśniew. 

♦ Nr X/55/07 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 
na finansowanie rozbudowy Zespołu Oświatowego 
w Radomyśli wraz z utworzeniem bazy sportowo – 
dydaktycznej – Modernizacja urządzeń grzewczych kotłowni. 

♦ Nr X/56/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.  
♦ Nr X/57/07 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Wiśniew 

Nr XXXI/208/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie: 
przyjęcia darowizny nieruchomości na mienie gminne. 
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zostały na spotkaniach komisji, dlatego głosowania przebiegały 
sprawnie. 
   W punkcie obrad - interpelacje i zapytania radnych, sprawy różne, 
przewodniczący Rady Gminy i wójt złożyli gratulacje nowemu  
sołtysowi wsi Borki-Paduchy – Markowi Kowieskiemu. Wójt 
podziękował także Wiesławowi Dmowskiemu, sołtysowi Wólki  
Wołynieckiej za prowadzenie drużyny piłkarskiej gminy Wiśniew. 
Podkreślił niewątpliwy sukces piłkarzy - po pięciu latach drużyna LZS 
gminy Wiśniew dotarła do finału. 
   Przewodniczący Rady Gminy - Józef Orzyłowski podziękował 
dyrektorowi GOK za zorganizowanie I Przeglądu Kapel Ludowych. 
Kończąc wystąpienie odczytał pismo OSP w Wiśniewie dotyczące 
udzielenia wsparcia finansowego na zakup sztandaru dla jednostki. 
Następnie sołtys - Wiesław Dmowski nadmieniając, że drużyna 
w grupie nie przegrała ani jednego meczu, podziękował wójtowi za 
zapoczątkowanie działalności LZS-u, a dyrektorowi GOK za 
zorganizowanie mistrzostw powiatowych w Wiśniewie. 
   Radni poinformowani zostali także o kontrolach zawieranych umów 
na wywóz nieczystości stałych.  
   Poruszana jeszcze była sprawa dofinansowania budowy masztu na 
Internet, uregulowania własności działki pod świetlicą w Borkach – 
Kosiorkach i konserwacji oświetlenia ulicznego.  
   Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 
wniosek OSP w Wiśniewie na dofinansowanie zakupu sztandaru. Radni 
jednogłośnie wniosek przegłosowali.  
   Była to ostatnia sprawa obrad VIII sesji Rady Gminy Wiśniew. 

      

 

 

VIII  SESJA  
 RADY  GMINY  WIŚNIEW

c. d. ze str. 3 
 

Następnie wymienił nazwiska radnych zaproponowanych przez stałe 
komisje (Bożena Jurzyk, Tadeusz Dąbrowski, Józef Jastrzębski 
i Kazimierz Woźniak) do składu zespołu. Po odczytaniu projektu 
uchwały ze składem osobowym, radni uchwałę zatwierdzili. 
   W dalszej kolejności glosowano jeszcze nad uchwałami 
w sprawach: 
- zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do 
których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, 
przypadających gminie Wiśniew lub jej jednostkom organizacyjnym, 
- zmiany uchwały Nr V/21/07 z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie 
określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 
należności podatkowych pobranych od osób fizycznych, 
- zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzenie ścieków oraz opłat za niektóre usługi komunalne, 
- zaciągnięcia pożyczki długoterminowej za finansowanie rozbudowy 
SUW dla potrzeb miejscowości: Stok Wiśniewski, Lipniak, Wiśniew - 
Kol., Wólka Wiśniewska, Myrcha, Wólka Wołyniecka, 
- zmian w budżecie gminy na 2007 rok. 
   Podczas głosowania nad wyżej wymienionymi uchwałami nie było 
dłuższej polemiki radnych. Wszystkie kwestie szczegółowo uzgodnione 
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   IX zwyczajna sesja Rady Gminy Wiśniew odbyła się 7 sierpnia 2007. 
Po powitaniu przez przewodniczącego radnych i zaproszonych gości 
wiceprzewodnicząca Rady Gminy - Beata Pasztor zgłosiła wniosek 
o wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie ustalenia wysokości 
stawki procentowej opłat adiacenckich na terenie gminy Wiśniew ze 
względu na negatywną opinię stałych komisji. Następnie wójt gminy 
zgłosił wniosek o przyjęcie do porządku obrad projektu uchwały 
w sprawie przyjęcia informacji o wydatkach na projekty realizowane 
z udziałem środków z Unii Europejskiej. Rada Gminy 13 głosami „za” 
przyjęła zmieniony porządek obrad. 
   Jak zwykle, na początku sesji wójt gminy - Krzysztof Kryszczuk 
przedstawił informację o podjętych zarządzeniach w okresie od 
25 czerwca do 6 sierpnia br. Następnie przedstawił nowego kierownika 
Referatu Gospodarki Komunalnej - Pana Alfreda Sitarza, który objął tę 
funkcję od 1 sierpnia 2007 r. Informacje z bieżącej pracy Stałych 
Komisji Rady Gminy Wiśniew przedstawili ich przewodniczący.  
   W dalszej kolejności przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie 
odwołania i powołania nowego skarbnika gminy Wiśniew. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał prośbę Pani Teresy Jastrzębskiej 
w sprawie rozwiązania umowy o pracę w związku z przejściem na 
emeryturę. Radni tę uchwałę podjęli jednogłośnie. Następnie wójt 
zaproponował na stanowisko skarbnika gminy Panią Barbarę 
Rybaczewską.                                                
Później głosowano nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2007 rok. Przewodniczący Rady Gminy - Józef Orzyłowski odczytał 
projekt uchwały, następnie skarbnik gminy - Teresa Jastrzębska  
przedstawiła jej uzasadnienie. Rada Gminy i tę uchwałą podjęła 
jednogłośnie.  
   Po przerwie została jeszcze podjęta uchwała w sprawie przyjęcia 
informacji o wydatkach na projekty realizowane z udziałem środków 
z Unii Europejskiej.  
Przed głosowaniem wicewójt - Agnieszka Zalewska-Wróbel wyjaśniła, 
że uchwała stanowi dokument planistyczny, w którym mają być 
przedstawione Zarządowi Województwa Mazowieckiego, zamierzenia 
gminy dotyczące inwestycji realizowanych w latach 2008-2009  
wspieranych środkami finansowymi z Unii Europejskiej. Uchwała 
oparta jest na podstawie Programów Rozwoju Lokalnego. Zaznaczyła 
także, że uchwała może ulec zmianie. Wójt gminy - Krzysztof 
Kryszczuk dodał, że na terenie gminy będą prowadzone też inne 
inwestycje nie wprowadzone do przedstawionej uchwały, oraz że 
 
 

będzie możliwość modyfikacji zamierzeń inwestycyjnych. Ta uchwał 
także została podjęta jednogłośnie. Po przyjęciu protokołu 
z poprzedniej sesji przyszedł czas na interpelacje i zapytanie radnych, 
sprawy różne. 
   Radni pytali o aktualizację geodezyjną gruntów w Helenowie 
i postępy w pracach przy wodociągowaniu pozostałych miejscowości. 
Wicewójt odpowiedziała, że w obecnej chwili opracowywany jest 
projekt wodociągowania gminy i przebudowy stacji wodociągowych 
w Wiśniewie i Radomyśli. I etap to przebudowa stacji wodociągowych, 
w dalszej kolejności gmina przystąpi do sukcesywnego budowania sieci 
w terenie. Ze względu na potrzebę dużych nakładów finansowych na 
ten cel, niezbędne jest pozyskanie środków z zewnątrz. Przybliżony 
termin realizacji to lata 2008-2009. 
   Poruszany był także problem dzikich wysypisk śmieci. Wójt 
odpowiedział, że problem śmieci rozwiążą tylko umowy na ich odbiór. 
Radni opowiedzieli się za wzmożeniem kontroli umów zarówno 
w gospodarstwach domowych jak i w firmach.  
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CO  W  INWESTYCJACH ? 
 
 

Prace przy szkole w Radomyśli 
 

   We wrześniu wykonano dokumentację projektową boiska 
trawiastego do piłki nożnej o wym. 45 m x 65 m przy ZO
w Radomyśli. Komitet Rodzicielki przy udziale mieszkańców wsi 
Zabłocie i Radomyśl wykonał w czynie społecznym prace 
przygotowawcze. Ze względy jednak na zbliżająca się zimę, 
zakończenie inwestycji planuje się na przyszły rok, przetarg zostanie 
ogłoszony w tym roku. Na tę inwestycję gmina pozyskała 30 000 zł 
dofinansowania z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Rozwoju 
Infrastruktury Sportowej.  
 

MODERNIZACJA KOTŁOWNI 
 

   W wyniku przetargu wyłoniony już został wykonawca 
modernizacji urządzeń grzewczych kotłowni w szkole - 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROBPOL” z Łomży – Jan Nowak. 
Inwestycja będzie sfinansowana ze środków WFOŚiGW oraz 
własnych. Zakres prac to wykonanie robót adaptacyjnych, montaż 
urządzeń kotłowni z wyminą pieców węglowych na olejowe oraz 
wykonanie instalacji elektrycznej. 
Wartość robót – 147 277 zł, termin zakończenia - 20 listopada br. 
  Trwające remonty budynku szkolnego mogą utrudniać naukę i pracę 
nauczycielom i uczniom. Za niedogodności  przepraszamy nauczycieli 
i uczniów. Opóźnienie rozpoczęcia robót nastąpiło na skutek 
niedoboru projektantów i wykonawców branży budowlanej. Przetargi 
na sporządzenie stosownej dokumentacji projektowej dwukrotnie 
zakończyły się niepomyślnie, gdyż nie zgłosił się żaden oferent. 
Dopiero w wyniku przeprowadzonych negocjacji zawarta została 

mowa z biurem projektowym.  u  

Stara szkoła w Śmiarach sprzedana
 

   We wrześniu odbyła się ustna licytacja na sprzedaż z rozbiórką 
drewnianego nie użytkowanego budynku dawnej szkoły w Śmiarach. 
Termin rozbiórki ustalono do 6 tygodni od chwili podpisania umowy. 
Po rozebraniu budynku i uprzątnięciu terenu możliwe będzie 
rozpoczęcie robót budowlanych przy nowej sali gimnastycznej. 
Przetarg w sprawie wyłonienia wykonawcy ogłoszony zostanie 
jeszcze w tym roku. Ze względu na wysoki koszt budowy, szacowany 
na 2 6000 000 zł, inwestycja potrwa najprawdopodobniej do 2010 r. 

Nowy odcinek drogi asfaltowej 
   22 sierpnia br. podpisana została umowa z wyłonionym 
w drodze przetargu wykonawcą - PRD z Siedlec - „Regionalne 
Drogi Podlaskie” na wykonanie inwestycji pn. ,,Droga 
dojazdowa do pół i łąk Wiśniew Kol. –Stok Wiśniewski”.  
Jej zakres obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej 
na długości 614 m wraz z wykonaniem poboczy. 28 września br. 
dokonano odbioru końcowego drogi w obecności przedstawicieli 
Urzędu Marszałkowskiego. 
   Na tę inwestycję Urząd Gminy pozyskał dofinansowanie ze 
środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 
w wysokości 60.000zł. Wartość robót - 159 269zł. 
 

Ogrodzenie boiska w Śmiarach 
 

   28 sierpnia br. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na 
wykonanie ogrodzenia boiska utwardzonego przy Zespole 
Oświatowym w Śmiarach. 7 września wójt gminy zawarł umowę 
z wykonawcą. Wartość inwestycji wyniesie 95 172 zł.  
 

Przebudowa ogrodzenia 
przy szkole w Wiśniewie 

 

   18 października podpisano umowę na przebudowę części 
ogrodzenia Zespołu Oświatowego w Wiśniewie. Wykonawca,  
firma ,,Izolda” wyłoniony został w drodze przetargu. Wartość 
inwestycji wyniesie 112 633 zł, z czego 36 318 zł pozyskane 
zostało z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju 
Mazowsza. Termin realizacji - do 15 listopada 2007r. 
 

Przebudowa drogi w Lipniaku 
 

   Rozstrzygnięto również przetarg na „Przebudowę drogi 
gminnej w miejscowości Lipniak”. Termin zakończenia 
wyznaczono na dzień 15 listopada 2007 r. Część funduszy na ten 
cel – 200 000 zł, pozyskano z Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury 
Drogowej.  

 

Wodociąg Zabłocie 
    

   Dobiegają końca prace projektowe sieci wodociągowej 
w Zabłociu. Ostatecznie wpłynęło 17 wniosków od mieszkańców 
wsi. Nie wszyscy jednak wywiązali się z wynikających 
zobowiązań finansowych. 
   Procedura wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego jest dość skomplikowana i wymaga: 
sporządzenia kompletnego wniosku przez biuro projektowe, 
wszczęcia postępowania w formie zawiadomienia – art. 61 
ust. 1 kpa (14 dni na złożenie wniosków i uwag przez wszystkie 
strony), sporządzenia projektu decyzji przez uprawnionego 
urbanistę, uzgodnienia projektu decyzji, wydania decyzji 
o warunkach zabudowy, uprawomocnienia wydanej decyzji 
(14 dni od daty otrzymania ostatniej ze stron). Sporządzenie 
projektu wymaga również dokonania niezbędnych uzgodnień 
przewidzianych przepisami prawa budowlanego. Zwieńczeniem 
procedury prawnej jest uzyskanie prawomocnego pozwolenia na 
budowę. Przetarg w sprawie wyłonienia wykonawcy robót 
ogłoszony będzie jeszcze w roku bieżącym. Roboty budowlane 
postępowały będą w zależności od warunków pogodowych, ale 
zakończone zostaną wiosną przyszłego roku.  
Problemy z projektowaniem (nikt nie przystąpił do dwóch 
przetargów) spowodowały opóźnienie w rozpoczęciu robót 
budowlanych, a co za tym idzie przedłużenie terminu 
zakończenia prac. 
   Inwestycja ta będzie dofinansowana ze środków 
Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Budowy Sieci 
Wodociągowej i Kanalizacyjnej w wysokości 100 000zł. 

NOWA  ŚWIETLICA 
 W  STARYCH  OKNINACH 

 

    Od września mieszkańcy Starych Oknin mogą korzystać z nowej 
świetlicy. 31 sierpnia został spisany protokół odbioru końcowego 
przy udziale przedstawiciela PSP z Siedlec. Przypomnijmy, 
że inwestycja ta otrzymała dofinansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych – Sekcja 
Orientacji w ramach Działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie
 i ochrona dziedzictwa kulturowego” z Sektorowego Programu 
Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora 
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. 
Wniosek o płatność zostanie złożony w listopadzie br.  
Jak powiedziała wicewójt gminy i jednocześnie kierownik Referatu 
Rozwoju i Inwestycji–Agnieszka Zalewska–Wróbel - W przyszłym 
roku będziemy się starać o pozyskanie środków zewnętrznych na 
wyposażenie obiektu. Miejmy nadzieję, że tak jak w przypadku 
Radomyśli, uda się urządzić pomieszczenia i zagospodarować plac.
   Koszt przebudowy zamknął się sumą – 316 469,70 zł, kwota 
przyznanej pomocy - 200 tys. złotych. 
   Jest to czwarta inwestycja na terenie naszej gminy  finansowana 
z tego programu. 
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Umowa 
,  międzynarodowa 

podpisana 
14 września br., podczas pobytu delegacji samorządu gminy 
Wiśniew na Słowacji, parafowano umowę o współpracy 
pomiędzy gminą Wiśniew, a gminami Drienica, Dubovica, 
Hubošovce, Jakubovany, Šarišské Sokolovce i Uzovce 
leżącymi w powiecie Sabinov. W ten sposób 

Przewodniczący Rady Gminy Wiśniew – Józef Orzyłowski
 i wójt – Krzysztof Kryszczuk w otoczeniu Samorządowców ze Słowacji 

przypieczętowano, trwającą już trzy lata, współpracę 
między samorządami. 

   Jako że okres lata i wakacji sprzyja organizacji rożnego rodzaju 
festiwali, gminie Wiśniew także zamarzyła się taka impreza.
I Festiwal Kuchni Regionalnej - ,,Z wiśniowym smakiem” 
zapoczątkował, miejmy nadzieję, cykliczną imprezę, podczas której 
mieszkańcy naszej gminy i okolic będą bawić się nie tylko kulinarnie. 
   Tegoroczny festiwal otworzył wójt gminy Wiśniew – Krzysztof 
Kryszczuk. W imieniu organizatorów, przywitał zaproszonych gości i 
mieszkańców gminy. Nie obyło się oczywiście bez ,,Polki 
Wiśniewskiej” – swoistego hymnu festiwalowego, odśpiewanego przez 
Zespół Ludowy ,,Wiśniewiacy”. Ale nie tylko wiśniowe smaki 
prezentowały się na imprezie. Były także stoiska z rękodziełem 
ludowym – rzeźbami, haftowanymi obrazami, sznurkowymi laleczkami 
oraz z miodem z własnej pasieki. Pierwszymi degustatorami potraw 
była komisja konkursowa w składzie: Marta Sosnowska – I Zastępca 
Prezydenta Miasta Siedlce, Mirosław Bieniek – Wójt Gminy Siedlce, 
Stanisław Kaliński – Wójt Gminy Skórzec, Jadwiga Skup – członek 
zarządu Stowarzyszenia „Kapitał - Praca – Rozwój” oraz Beata Sudnik 
– członek LGD. „Ochów” i „achów” trudno było nie usłyszeć.
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22 lipca 2007 r. odbył się I Festiwal Kuchni Regionalnej –
Z WIŚNIOWYM SMAKIEM. Organizatorami Festiwalu 
byli: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia ,,Kapitał –
Praca – Rozwój” oraz Towarzystwo Społeczno-
Kulturalne RAZEM. 

Wszystkie potrawy smakowały ,,przepysznie”, apetytu dodawała 
oprawa estetyczna, oczywiście z wisienkami w tle.  
   Miejsce pierwsze jury przyznało Elżbiecie Rybaczewskiej - za 
wiśnie z leśnym smakiem. Zespół Ludowy ,,Wiśniewiacy” za 
parzaki z wiśniami i nalewkę wiśniową zajął miejsce II. III 
miejsce - zajęła Beata Izdebska za nalewkę wiśniową z miętą 
i wiśnie kandyzowane. 
   Wśród potraw regionalnych nie zabrakło także ciasta 
drożdżowego z wiśniami, barszczyku z wisienką i dżemu 
wiśniowo – jagodowego. Autorzy wiśniowych potraw zostali 
uhonorowani nagrodami pieniężnymi. Po rozstrzygnięciu 
konkursu kulinarnego można już było zbiorowo degustować 
wiśniowe potrawy. Wszyscy mogli skosztować babeczek 
drożdżowych z wiśniami i wody gazowaną z sokiem wiśniowym.  

c. d. na str. 10

FESTIWAL  KUCHNI  REGIONALNEJ 

   Historia kontaktów międzygminnych polsko-słowackich 
rozpoczęła swój bieg w roku 2003. Później, w maju 2005 r., 
gościliśmy delegację ze Słowacji podczas obchodów 15-lecia 
Samorządu Terytorialnego w Polsce. Dwie kolejne wizyty 
w gminie Wiśniew miały miejsce podczas dożynek gminnych w 
2006   i 2007 r. 

naszych kultur. W wszystkie te działania służyć mają promocji 
obu regionów – zapewniał wójt gminy Wiśniew Krzysztof 
Kryszczuk. W imieniu gmin Republiki Słowackiej
porozumienie podpisali: Bystrik Hudàk – starosta gminy 
Dubovica, - Igor Birčák - starosta gminy Drienica, Miroslav 
Tomčík- starosta gminy Hubošovce, Anton Janičina - starosta 

   Podczas ostatniego pobytu, 2 września 2007 r., podpisano umowę gminy Jakubovany,  Anton Durkàč - starosta gminy Šarišskè 
o współpracy. Jej zakres obejmuje: oświatę, kulturę, sport, Sokolovce, Vincent Tomko - starosta gminy Uzovce.  
turystykę, wymianę młodzieży, ochronę środowiska, współpracę    Z naszej strony, historyczną, bo pierwszą międzynarodową 

umowę w dziejach gminy Wiśniew parafował wójt - Krzysztof 
Kryszczuk. 

ekonomiczną i rozwój przedsiębiorczości. Realizacja 
wymienionych celów odbywać się będzie poprzez współpracę 
instytucji kulturalno – oświatowych, różnego typu organizacji    Warto jeszcze wspomnieć, że podpisanie umowy poprzedziła 
i stowarzyszeń (m.in. ZOSP RP), wymianę młodzieży, pomoc przy uchwała podjęta już w czerwcu przez radnych gminy Wiśniew 
organizowaniu obozów szkoleniowych, różnych form aktywności w sprawie współpracy z gminami Republiki Słowackiej. Podczas 
sportowo – rekreacyjnej, a także współpracę pomiędzy firmami głosowania, radni, mając na uwadze obecne i przyszłe 
i instytucjami.  możliwości podejmowania wspólnych działań i projektów, 
  - Podczas spotkań z przedstawicielami samorządów ze Słowacji jednogłośnie wypowiedzieli się za jej podpisaniem. 
będziemy dzielić się doświadczeniami związanymi z szeroko     

   Na stronie internetowej gminy Wiśniew umieszczone są herby 
pojętym ,,gospodarowaniem” gminą. Myślę m.in. o nawiązaniu zaprzyjaźnionych gmin słowackich. Niektóre z nich prowadzą 
współpracy między druhami Ochotniczych Straży Pożarnych bezpośrednio do stron gmin, z którymi została nawiązana 
z gminy Wiśniew i strażakami ze Słowacji. Czerpać będziemy, mam partnerska współpraca. Zachęcamy do wirtualnej wędrówki po 
nadzieję z korzyścią dla obydwu stron, z bogatego dorobku Słowacji. 
 

Stoisko z wiśniowymi pysznościami                  fot. U. G.  



 

24 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie odbył się
I Mazowiecki Festiwal Kapel Ludowych. W zmaganiach 
konkursowych udział wzięło 6 zespołów. Miejsce pierwsze wyśpiewała 
i wygrała (na instrumentach) KAPELA MACIEJOWICKA 
z Maciejowic. 

Podczas występów       fot. GOK 

Pojawiły się pytania i refleksje: Czy za rok się 
spotkamy? Czy znowu uda się grać muzykę ludową 
w Wiśniewie? Dwaj najbardziej zainteresowani - 
wójt gminy Wiśniew - Krzysztof Kryszczuk oraz 
dyrektor GOK - u Artur Mydlak odpowiadali 
wszystkim pytającym: Do zobaczenia za rok! Już 
teraz na Was czekamy. Spotkamy się przy czołgu... 
   My również serdecznie pozdrawiamy wszystkie 
kapele i życzymy powodzenia podczas artystycznych 
występów.  
 

Serdecznie dziękujemy za pomoc: 
Tygodnikowi Siedleckiemu, rozgłośni - Katolickie Radio 
Podlasie, rozgłośni - Radio dla Ciebie, ,,Życiu 
Siedleckiemu”, Kancelarii ARS z Siedlec, 
Międzygminnemu Bankowi Spółdzielczemu w Zbuczynie 
o/Wiśniew, Wójtowi Gminy Wiśniew - Krzysztofowi 
Kryszczukowi, Wiceprezesowi Stowarzyszenia Forum 
Samorządowe w Siedlcach - Robertowi Skibniewskiemu, 
Sekretarzowi Stowarzyszenia Forum Samorządowe
w Siedlcach - Rafałowi Borychowskiemu. Serdeczne 
podziękowania kierujemy do właścicieli Pub 5 szt. (dawna 
klimatyzacja) za pomoc w organizacji cateringu, a przede 
wszystkim Zarządowi Województwa Mazowieckiego za 
zaufanie i finansowanie I Mazowieckiego Festiwalu 
Kapel Ludowych. 
   Artur Mydlak – dyr. GOK

Relacja organizatora - dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie 
(prawie na żywo). 
 
   24 czerwca był dniem niesamowitym. Mazowiecki Festiwal Kapel Ludowych po 
raz pierwszy i  to w Wiśniewie. Kapele z różnych stron województwa 
mazowieckiego prezentowały swój repertuar. Jako pierwsi na scenę GOK-owską 
zawitali członkowie Zespołu Ludowego ,,Wiśniewiacy”. Tradycyjne przyśpiewki 
ludowe zakończone ,,Polką Wiśniewską” wprowadziły zebranych w niesamowity 
nastrój. Później już tylko konkursowe przesłuchania. W kolejności występowali  
Kapela Antoniacy - ,,Dom nad Stawami” w Siedlcach  
Kapela Kołbielska - Celestynów 
Kapela Braci Ptasińskich - Wielgolas 
Kapela Ludowa - Sterdyń 
Kapela Maciejowicka - Maciejowice 
Kapel Łochowianie - Łochów 
  W chwili gdy komisja zajęła się cichym i spokojnym podsumowaniem występów 
na scenę zawitał kabaret ,,Łochowianie”. Cóż oni nie wyprawiali z publicznością? 
Wspólne śpiewanie, parodiowanie - niesamowicie dynamiczny występ. Wreszcie 
nastąpiła chwila na którą gęstniejąca publiczność i członkowie kapel czekali 
najbardziej - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.  
   Zdaniem jury I miejsce należało się Kapeli Maciejowickiej oczywiście 
z Maciejowic. Miejsca II i III zajęli odpowiednio: Kapela Kołbielska 
z Celestynowa i Kapela Braci Ptasińskich z Wielgolasu. Wyróżnienia otrzymali 
członkowie Kapeli ze Sterdyni. 
   Gdyby w tym momencie ktokolwiek pomyślał, że to koniec całej imprezy - to 
jest w wielkim błędzie. Zaproszeni goście przenieśli się na zewnątrz ośrodka 
i tańczyli w rytmach ludowego grania. Żadna kapela nie miała zamiaru opuszczać 
malowniczego Wiśniewa. Co więcej, wszystkie jednocześnie zaczęły grać różne 
melodie. A goście? Cóż jedyne co im pozostawało to tańczyć i bawić się.  
 

I  MAZOWIECKI  FESTIWAL 
 KAPEL LUDOWYCH w WIŚNIEWIE !

GMINA  WIŚNIEW 
W  ŁAZIENKACH  KRÓLEWSKICH 

 W niedzielę 2 września w „Teatrze na Wodzie” w Łazienkach 
Królewskich w Warszawie odbył się Finał Turnieju Gmin Radia dla 
Ciebie. 

   Jako laureaci IV WAKACYJNEGO TURNIEJU GMIN - Ekologiczna Gmina 
2007, organizowanego przez Radio dla Ciebie, w niedzielę 2 września, mieliśmy 
możliwość zaprezentowania naszej gminy w Łazienkach Królewskich 
w Warszawie. Zakończenie i uroczyste podsumowanie turnieju zbiegło się 
w czasie z organizowanym w tym samym dniu Świętem Plonów, więc w nieco 
uszczuplonym składzie, ale nasza gminna delegacja  pojechała. W tym roku gminę 
Wiśniew reprezentowała zastępca wójta – Agnieszka Zalewska-Wróbel, (wójt 
pełnił honory gospodarza Dożynek Gminy Wiśniew), Zespół Ludowy 
,,Wiśniewiacy”, Janko Muzykant, grupa dzieci z kółka plastycznego w Stoku 
Wiśniewskim działającego pod opieką p. Beaty Izdebskiej oraz p. Krzysztof 
Wiewiórka - rzeźbiarz z Wiśniewa. 
   Podczas artystycznych prezentacji gmin – finalistów, także i nasi ,,Wiśniewiacy” 
mieli możliwość pośpiewania na scenie "Teatru na Wodzie". Krótką prezentację 
gminy przedstawiła p. Agnieszka Zalewska-Wróbel. Występ zespołu ludowego 
nagrodzony został gromkimi brawami. Stoisko nasze - barwne i rozśpiewane, jak 
zwykle chętnie odwiedzali spacerowicze, a wyroby rękodzieła ludowego 
sprzedane zostały ,,na pniu”. 

,,Wiśniewiacy” na scenie Pałacu na Wodzie.   fot. U. G. 

   Kulminacyjnym momentem imprezy było 
ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. W tym 
roku z Warszawy przywieźliśmy puchar i dyplom.
 
W tym miejscu pragniemy podziękować 
wszystkim mieszkańcom naszej gminy i jej 
przyjaciołom za oddane głosy. W przyszłym 
roku zawalczymy jeszcze skuteczniej! 
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,Uroczystość odsłonięcia   

   Dożynki rozpoczęły się uroczystą Mszą św. dziękczynną, w czasie której 
poświecony został chleb oraz wieniec wykony z tegorocznych plonów. Mszę 
św. odprawił i homilię wygłosił – tradycyjnie już – ks. prałat Ryszard 
Borkowski. Następnie barwny korowód przeszedł ulicami Wiśniewa na plac 
sportowo - pożarniczy ,,Ruda”, gdzie rozpoczęły się oficjalne uroczystości. 
   Na tegoroczne Święto Plonów przybyło do Wiśniewa wielu gości w tym 
m. in.: Konsul RP w Brześciu - Jerzy Zimny, Prezydent Miasta Siedlce - 
Wojciech Kudelski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego - Krzysztof Borkowski, Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Siedlce - Adam Bobryk, proboszczowie parafii: Wiśniew
 - ks. Henryk Krupa i Jastrzębie Śmiary - ks. Sławomir Groszek, Wójt 
Gminy Skórzec – Stanisław Kaliński, przedstawiciel Starosty Powiatu 
Siedleckiego - Adam Mróz, Dyrektor PUP - Anna Cieciera, Dyrektor 
Biura Poselskiego Stanisławy Prządka - Jerzy Mandał, Wiceprezes 
Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Siedlcach – Jacek Grabiński, 
właściciele oraz prezesi zaprzyjaźnionych i współpracujących z gminą 
Wiśniew firm. Tradycyjnie nie zawiodła delegacja zaprzyjaźnionych 
samorządowców ze Słowacji na czele ze starostami: Igor Birčák – 
Drienica, Anton Durkáč - Šarišské Sokolovce, Bystrík Hudák –
Dubovica, Anton Janičina – Jakubovany, Miroslav TOMČÍK – 
Hubošovce i Vincent TOMKO – Uzovce. 
   Otwarcia uroczystości dokonał gospodarz dożynek, wójt gminy Wiśniew -
Krzysztof Kryszczuk. Powitał zaproszonych gości oraz przedstawił 
tegorocznych starostów dożynek - Panią Zofię Nowosielską z miejscowości 
Borki-Sołdy i Pana Jerzego Orzełowskiego z Plut.  
Zofia Nowosielska - starościna dożynek, wraz z mężem Jerzym i dziećmi, 
gospodarzy na ponad 50 ha ziemi. Główne uprawy to zboże i ziemniaki. 
Specjalizuje się w hodowli świń. Posiada ponad 250 szt. trzody chlewnej. 
W pracach w gospodarstwie, pomimo pracy zawodowej 
i kontynuowania nauki, pomagają dzieci - dwóch synów i dwie córki. 
Starosta dożynek - Jerzy Orzełowski, wraz z żoną Bożeną posiadają ponad 
30 ha ziemi, główna uprawa - zboża. Specjalizuje się w chowie trzody 
chlewnej w cyklu zamkniętym. Obsada liczy ok. 300 szt. świń. 
W gospodarstwie pomagają także syn Konrad i córka Faustyna.  
   Następnie starostowie wręczyli bochen chleba wójtowi gminy mówiąc: 
,,Wręczając chleb upieczony z tegorocznego ziarna proszę dzielić go równo 
i sprawiedliwie, żeby żadnemu mieszkańcowi naszej gminy nigdy go nie 
zabrakło". Krzysztof Kryszczuk odpowiedział - ,,Przyjmuję ten bochen 
chleba wypieczony z tegorocznych zbiorów i obiecuję, że będzie on dzielony 
sprawiedliwie wśród wszystkich mieszkańców. Proszę starostów dożynek, 
aby tym chlebem podzielili się z zebranymi gośćmi". Od tej chwili 
bochen chleba przekazywany był z rąk do rąk wśród zebranych na placu. 
   Po wystąpieniu wójta, w którym podziękował rolnikom za trud, ofiarną 
pracę, rozpoczęła się ceremonia wręczenia honorowych odznak ,,Zasłużony 
dla rolnictwa”. Na wniosek wójta, Minister Rolnictwa przyznał je dwudziestu 
rolnikom z gminy Wiśniew. Medalami dekorowali: Konsul RP w Brześciu - 
Jerzy Zimny, Przewodniczący Rady Gminy Wiśniew - Józef Orzyłowski oraz 
wójt - Krzysztof Kryszczuk. Wśród odznaczonych znaleźli się: Wiesław 
Bazak - Mościbrody, Kazimierz Borkowski - Borki-Paduchy, Mirosław 
Jurzyk - Ciosny, Marek Grzyb - Łupiny, Józef Jastrzębski - Wiśniewa-
Kol., Stanisław Jastrzębski - Okniny-Podzdrój, Zygmunt Jastrzębski -
Borki-Kosiorki, Roman Krasuski - Mroczki, Wiesław Ksieżopolski -
Tworki, Zofia Ługowska - Śmiary, Jerzy Nowosielski - Borki-Sołdy, 
Wiesław Pawlik - Wólka Wiśniewska, Waldemar Okniński – Stare 
Okniny, Franciszek Ostrowski - Zabłocie, Jerzy Orzełowski - Pluty, 
Katarzyna Sachanowicz - Lipniak, Stefan Skudniewski - Stok 
Wiśniewski, Mirosław Sulej - Wiśniew, Kazimierz Woźniak - Myrcha, 
Szczepan Wysokiński - Radomyśl. W imieniu odznaczonych głos zabrał 
Mirosław Jurzyk, który podziękował za docenienie trudu i ciężkiej pracy 
rolników z gminy Wiśniew. 

8 

W niedzielę 2 września swoje Święto Plonów obchodzili rolnicy 
z gminy Wiśniew. Świętowaniu towarzyszył festyn na ,,Rudzie", 
który zgromadził wielu znamienitych gości oraz mieszkańców.  

Starostowie dożynek przekazują chleb
 wójtowi gminy Wiśniew.                  fot. U. G.

Tegorocznym dożynkom towarzyszył bardzo bogaty 
program artystyczny. Była to również dobra okazja do 
rozstrzygnięcia wielu konkursów oraz nagrodzenia ich 
uczestników. Poniżej podajemy laureatów zmagań 
konkursowych. 
 

KONKURS „Kuchni regionalnej z wiśniowym smakiem” 
I miejsce - Pani Elżbieta Rybaczewska za wiśnie z leśnym 
smakiem oraz najlepszą estetykę stoiska. II miejsce - 
KGW Wiśniew, czyli Panie: Beata Pasztor, Anna 
Montewka, Ewa Kadej, Wiesława Kędzierska, Teresa 
Wronka oraz Barbara Wróbel za parzaki z wiśniami oraz 
nalewkę wiśniową. III miejsce - Pani Beata Izdebska za 
nalewkę wiśniową z miętą oraz wiśnie kandyzowane. 
Komisja postanowiła również wyróżnić: KGW Radomyśl 
za ciasto drożdżowe z wiśniami oraz barszczyk z wiśnią, 
Panią Jadwigę Zdanowską za dżem wiśniowo - jagodowy. 
Specjalne podziękowania otrzymali także Pan Jan 
Ługowski, Pan Stanisław Orzełowski, Pani Barbara 
Koszara, Pani Małgorzata Chromińska oraz Pani 
Agnieszka Grzyb. 
 

KONKURS ,,Najładniejszy wieniec dożynkowy" 
Komisja – tradycyjnie już w składzie międzynarodowym, 
bo złożona z przedstawicieli samorządu Słowacji i Polski 
– jednogłośnie I miejsce przyznała wieńcowi 
z Radomyśli, II-wieńcowi ze Starych Oknin, III-wieńcowi 
z Wiśniewa i IV-wieńcowi też ze Starych Oknin. 
 
KONKURS ,,Piękny ogródek przydomowy i zagroda 
gminy Wiśniew” (V edycja) 
 

   W kategorii ogródek: I miejsce zajęli Państwo Elżbieta 
i Krzysztof Mazurek z Wiśniewa, drugiego miejsca nie 
przyznano, III miejsce - Pani Anna Montewka również 
z Wiśniewa. W kategorii zagroda wiejska - I miejsce 
zajęli Państwo Hanna i Krzysztof Jastrzębscy 
z Wiśniewa, a miejsce II – Państwo Bożena i Mieczysław 
Kowiescy – Borki -Kosiorki. 
 

KONKURS Wiedzy Rolniczej 
 

   Najlepiej na pytania przygotowane przez ODR 
z Siedlec odpowiedział, tak jak w ubiegłym roku, Pan 
Adam Cieślik. Nagrody ufundował Pan Andrzej 
Orzyłowski z Radomyśli. 
 
TURNIEJ GMIN 
   W ogólnej kwalifikacji wygrała gmina Wodynie, przed 
gminą Siedlce i gminą Wiśniew. Turniej składał się 
z trzech konkurencji: rzut wałkiem do celu, rzut snopkiem 
na odległość i rzut na odległość surowym jajkiem. 

          DOŻYNKI 2007 
       GMINY WIŚNIEW
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   Jedną z atrakcji tegorocznego święta plonów był także występ grupy 
PUDZIAN TEAM wraz z Krystianem Pudzianowskim – bratem znanego na 
całym świecie Mariusza, wielokrotnego mistrza Polski, Europy i świata 
Najbardziej jednak podobał się wieczór kabaretowy. Nasi goście - 
,,Łochowianie”, kabaret ,,Zza płota” z Sarnak i ,,Zaścianek” z Trzebieszowa, 
prezentując swojski humor, rozśmieszali do łez. Bardzo dobrze 
zaprezentowała się także mieszkanka Wiśniewa - Wiesława Kędzierska 
w monologu o teściowej i zięciu.  

 

   Podczas festynu można było także coś przekąsić, powodzeniem cieszyła się, 
jak zwykle, grochówka przygotowana przez żołnierzy z siedleckiej jednostki. 
Dożynkom towarzyszył również kiermasz wyrobów ludowych.  
   O godzinie 21:00 niebo nad Wiśniewem rozświetliły sztuczne ognie. 
Takieeeeeego pokazu nie pamiętają nawet najstarsi wiśniewiacy. A potem już 
tylko dyskoteka pod gwiazdami do północy. 

Starosta dożynek dzieli chleb z tegorocznych plonów    fot. UG     Gospodarz Dożynek 2007 – Wójt Gminy Wiśniew - Krzysztof Kryszczuk 
serdecznie dziękuje wszystkim, którzy pomagali przy organizacji Gminnego 
Święta. Szczególne podziękowania kieruje do darczyńców i sponsorów, bez 
ofiarności których nie byłoby możliwe zorganizowania imprezy. A byli nimi: 
- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, 
- Stowarzyszenie Kapitał - Praca - Rozwój, 
- Towarzystwo Społeczno - Kulturalne RAZEM, 
- Międzygminny Bank Spółdzielczy w Zbuczynie, 
- Ubojnia Zwierząt Gospodarskich w Plutach, 
-  Państwo Teresa i Jan Zając z Wiśniewa, 
-  Piekarnia EWSTA z Radomyśli, 
- PUK sp. z o. o. w Siedlcach, 
- Cukiernia ,,Klonowa”, 
- Pan Janusz Zawalich - właściciel Firmy D.H. ,,Szyk", 
- Pan Józef Orzyłowski, 
- Zakład Mięsny ,,Mościbrody”, 
- Firma VITO (producent okien),  
- Pan Artur Suchożebrski - Kancelaria ARS   
- Pan Tomasz Grabowiec, 
- Pan Andrzej Orzyłowski. 

Medale dla  zasłużonych rolników          fot. U.G. - Firma Agro-Top z Wiśniewa. 

Jubileusz   Złotych   Godów   2007 

   Małżonkowie otrzymali także listy gratulacyjne od władz samorządowych, 
pamiątkowy album o papieżu ,,Byłem Wam ojcem” oraz wiązanki kwiatów. 
A później chóralne Sto lat oraz radosny gwar rozmów i wspomnień sprzed pół 
wieku wypełniły salę.  
   Jubilatów, którzy nie mogli przybyć na uroczystość ze względów 
zdrowotnych, wójt gminy – Krzysztof Kryszczuk i zastępca kierownika USC 
odwiedzili w domach –10 października.  
   Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Zespół Ludowy ,,Wiśniewiacy”, 
akompaniowała kapela ludowa Stanisława Wróblewskiego. 
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   Postanowieniem Prezydenta RP wyróżnionych zostało 
12 par z terenu gminy Wiśniew. Osiem z nich godnie 
i radośnie wraz z rodzinami świętowało w niedzielne 
popołudnie.  
   Spotkanie rozpoczęło się od części oficjalnej, podczas 
której gratulacje i życzenia Jubilatom złożyli: wójt gminy 
Wiśniew – Krzysztof Kryszczuk, przewodniczący Rady 
Gminy Wiśniew – Józef Orzyłowski oraz zastępca 
kierownika USC – Marlena Molenda– Chyży.  
   Chwilą najbardziej wzniosłą i wzruszającą był moment 
dekoracji medalami. Wśród odznaczonych znaleźli się: 

Władysława i Franciszek Mazurek, zam. Gostchorz, 
Marianna i Marian Jastrzębscy, zam. Helenów, 

Jadwiga i Marian Grzegrzółka, zam. Mościbrody, 
Halina i Roman Jastrzębscy, zam. Pluty, 

Aniela i Zygmunt Oknińscy, zam. Stare Okniny, 
Anna i Tadeusz Jastrzębscy, zam. Radomyśl, 

Henryka i Marian Wiewiórka, zam. Stok Wiśniewski, 
Barbara i Henryk Zegardło, zam. Stok Wiśniewski, 

Marianna i Ryszard Ługowscy, zam. Tworki, 
Henryka i Wiktor Wiewiórka, zam. Wiśniew, 
Krystyna i Marian Szewczyk, zam. Wiśniew, 

   30 września br. 12 par małżeńskich, obchodzących 
w tym roku złoty jubileusz pożycia małżeńskiego, 
odebrało z rąk wójta gminy Wiśniew – Krzysztofa 
Kryszczuka, medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie. Uroczystość odbyła się tradycyjnie 
w Dworze Mościbrody. 

Jubilaci z rodzinami                                                                                              fot. U.G. 

 



  

 RUBRYKA  
 STRAŻACKA 

Powiatowe Zawody Sportowo - 
Pożarnicze 
23 września br. 
w Seroczynie (gmina 
Wodynie), odbyły się 
Powiatowe Zawody 
Sportowo - Pożarnicze. 
Wzięło w nich udział 12 
drużyn z powiatu 
siedleckiego. 

   Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach zwraca się 
z prośbą o pomoc i wsparcie ogólnopolskiej akcji krwiodawstwa w ramach 
programu ,,OGNISTY RATOWNIK – GORĄCA KREW”, którą organizują 
Państwowa Straż Pożarna, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz 
Polski Czerwony Krzyż.  
   Wszyscy chętni do oddania swojej krwi dla ratowania osób poszkodowanych 
w wypadkach oraz ciężko chorych mogą to uczynić codziennie, od poniedziałku 
do piątku, w godz. 8.00 - 12.00 w Oddziale Terenowym Nr 46 Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Floriańskiej 14 w Siedlcach. 
Strażacy, oddając krew w momencie zgłoszenia się do ww. punktu powinni 
poinformować personel medyczny, że działają w ramach akcji krwiodawstwa 
strażaków. 

Ognisty ratownik – Gorąca Krew

- Jestem zadowolony z zajęcia II miejsca przez nasza drużynę. Wszyscy spisali 
się bardzo dobrze, ustępując tylko mistrzom województwa mazowieckiego – 
drużynie OSP z Hołubli – powiedział Tomasz Dąbrowski. 
 

   Gminę Wiśniew reprezentowała drużyna w składzie: 
Tomasz Dąbrowski, Tomasz Okniński, Wojciech Jurzyk, Jacek Pasztor, 
Przemysław Jurzyk, Arkadiusz Czwarnog, Michał Kordys, Hubert Osiński, 
Krzysztof Młynarczyk, Marcin Łubkowski, Marcin Ługowski. 
    

Drużyna z OSP Wiśniew                                 fot. UG 

 

GOPS informuje 
Zima tuż, tuż ..... 

   Z uwagi na zbliżający się okres zimowy Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej prosi wszystkich 
mieszkańców gminy o zwrócenie szczególnej uwagi na 
osoby potrzebujące pomocy, samotne, starsze 
i bezdomne.  
   Informujemy, że na terenie Siedlec działają 
następujące organizacje, które zajmują się udzielaniem 
pomocy osobom potrzebującym i rodzinom 
znajdującym się w sytuacjach kryzysowych: 
• Noclegownia Polskiego Komitetu Pomocy 

Społecznej przy ul. Bpa Świrskiego 34 tel. /25/ 
63-243-33 /niebawem planowane jest przeniesienie 
noclegowni na ul. Południową 1/ – schronienie lub 
gorący posiłek,  

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

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

 

   Wszyscy, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej 
sytuacji i chcą skorzystać z ww. pomocy mogą 
zgłaszać się do GOPS w Wiśniewie ul. Siedlecka 13 
w godz. od 8 do 16. 

   W ramach realizacji Programu „Dostarczania żywności 
dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” PEAD, 
polegającego na bezpłatnym przekazywaniu żywności 
pochodzącej z zapasów interwencyjnych Unii Europejskie 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie we 
wrześniu 2007r. otrzymał następujące ilości art. spożywczych:
mleko UHT - 10.800 l                kasza jęczmienna -  1.440 kg 
makaron     -    3.840 kg             płatki kukur.         -     530 kg 
mąka pszenna- 4.400 kg            cukier                    -  2.126 kg 
   Żywność systematycznie wydawana jest osobom 
spełniającym wymogi określone w Ustawie o pomocy 
społecznej w godz. 10 - 16 /do czasu wyczerpania zapasów/. 

Podczas Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych            fot. U.G.

c. d. ze str. 6 

     FESTIWAL  KUCHNI 
          REGIONALNEJ 
   
    Drylowanie i zasypywanie wiśni, czyli pokaz lokalnych 
zwyczajów i tradycji związanych z produkcją i przetwórstwem 
wiśni było kolejny punktem programu. W czynnościach tych udział 
wzięli m.in.: wójtowie gmin, które są członkami Stowarzyszenia 
„Kapitał – Praca -Rozwój”, czyli gminy Siedlce, Skórzec 
i Wiśniew. Niestety, z powodów służbowych, nie mógł wziąć 
udziału w tej zabawie Marian Sekulski - wójt gminy Wodynie, 
gminy która również jest członkiem Stowarzyszenia „KPR”. 
W międzyczasie gawędę o wiśniowych tradycjach prezentowały 
członkinie ZL ,,Wiśniewiacy”.  

   Odbyły się także Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze, w których udział wzięło 7 jednostek OSP. Miejsce pierwsze wywalczyli 
strażacy z Wiśniewa, II – OSP Radomyśl, III przypadło w udziale OSP Stare - Okniny. 
   A później … olbrzymia ulewa pokrzyżowała plany organizatorów. Kolejne atrakcje m.in. wybory Miss Wisienki, zabawy sportowo
– rekreacyjne ,,Nie ma słabych” nie doszły niestety do skutku. 
   Mimo niesprzyjającej aury cieszy fakt, że w Wiśniewie zaistniał w tym roku I Festiwal Kuchni Regionalnej. Mamy 
już Festiwal więc przydałaby się jeszcze Aleja … Wiśniowa, na wzór Alei Gwiazd. Zdroje wody przecież popłynęły, więc 
w ramach upamiętnienia tego faktu…, ale to już może w przyszłym roku, podczas II Festiwalu Kuchni Regionalnej ,,Z wiśniowym smakiem”. 
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 NOWY SZTANDAR dla OSP Wiśniew  
 

NOWY SZTANDAR 
DLA OSP  WIŚNIEW

Z okazji 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniewie,
 9 września br. odbyła się uroczystość wręczenia nowego 
sztandaru jednostce. W tym też dniu sztandar został odznaczony 
ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA. 
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   Przy okazji uroczystości ks. proboszcz poświęcił zestaw do 
ratownictwa drogowego zakupiony niedawno dla OSP 
Wiśniew. Po części oficjalnej strażacy i goście spotkali się na 
wspólnym obiedzie w sali ,,Wiśniewianka”.  
   
 Druhowie z OSP Wiśniew serdecznie dziękują 
wszystkim fundatorom sztandaru i sponsorom 
uroczystości. 

   Każdy sztandar jest symbolem jedności, przemawia do uczuć patriotycznych 
i obywatelskich pobudzając do działania w imię wspólnej sprawy. Z okazji 90-lecia 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniewie, odbyła się uroczystość wręczenia nowego 
sztandaru. W tym też dniu nowy sztandar został odznaczony ZŁOTYM MEDALEM 
ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA.  
   Jubileuszowe uroczystości rozpoczęła Msza św. sprawowana w intencji strażaków 
przez ks. Henryka Krupę - proboszcza parafii Wiśniew. Wzięli w niej udział m.in.: 
kompania honorowa, poczty sztandarowe, zaproszeni goście i mieszkańcy gminy.
 W wygłoszonej homilii ksiądz proboszcz nawiązał do historii OSP, wskazał na rolę 
i znaczenie straży, przedstawił sylwetkę ich patrona - św. Floriana i polecał 
strażaków jego opiece.  
   Po Mszy św. - która jak przystało na taki jubileusz miała bardzo uroczysty 
charakter - przy akompaniamencie orkiestry uczestnicy przeszli na plac przed 
Urzędem Gminy, gdzie odbyła się część oficjalna. 
   Ceremonia rozpoczęła się od złożenia raportu przez dowódcę uroczystości – dh. 
Tomasza Dąbrowskiego, Wiceprezesowi Zarządu OW ZOSP RP 
- dh. Stefanowi Todorskiemu, który dokonał również przeglądu pododdziałów. 
Następnie prezes OSP Wiśniew – dh Jarosław Młynarczyk powitał zaproszonych 
gości wśród których byli m.in.: Wiceprezes Zarządu OW ZOSP RP – dh Stefan 
Todorski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP - Jan Osiej, Starosta Siedlecki 
- Zygmunt Wielogórski, Prezes Zarządu OP ZOSP –
 dh Mirosław Bieniek, Komendant Miejski PSP w Siedlcach - Tomasz Iwański, 
Dyrektor Biura Poselskiego Stanisławy Prządki – Jerzy Mandał, Prezes 
ZG  ZOSP – dh Edward Dąbrowski, Proboszcz parafii Wiśniew – ks. Henryk 
Krupa, Przewodniczący Rady Gminy Wiśniew – Józef Orzyłowski, Wójt Gminy 
Wiśniew – Krzysztof Kryszczuk, Kierownik Posterunku Policji – Jarosław Koper, 
orkiestra z PKP Siedlce na czele z kapelmistrzem - Tomaszem Gronowskim, 
kompania honorowa strażaków z gminy Wiśniew pod dowództwem dh. Marcina 
Czwarnoga, prezesi OSP z terenu gminy, przedstawiciele zaprzyjaźnionych 
jednostek – druhów z OSP Gołąbek i o OSP Zbuczyn oraz sponsorzy uroczystości 
jubileuszowych.  
Po podniesieniu flagi państwowej na maszt (w poczcie flagowym wystąpili: dowódca 
pocztu - dh Marcin Ługowski, flagowy – dh Leszek Gruszka, asysta - dh Arkadiusz 
Czwarnog) i odegraniu hymnu państwowego uroczyście pożegnał sztandar 
dh. Eugeniusz Młynarczyka i dh Antoni Konińskiego. Stary sztandaru jednostki, 
odprowadzony został do Izby Tradycji. 
   Później nastąpił moment wbijania gwoździ w drzewce nowego sztandaru. Do 
czynności tej zaproszeni zostali honorowi goście, fundatorzy, przedstawiciele 
organizacji i sponsorzy uroczystości: mieszkańcy Wiśniewa (w ich imieniu sołtys 
wsi - Beata Pasztor), Komendant Główny PSP, Prezes OW ZOSP RP, Marszałek 
Województwa Mazowieckiego, Komendant Wojewódzki PSP, Starosta Siedlecki, 
Komendant Miejski PSP w Siedlcach, Prezes OP ZOSP RP w Siedlcach, Prezes 
ZGm ZOSP w Wiśniewie, Przewodniczący Rady Gminy Wiśniew, Wójt Gminy 
Wiśniew, Proboszcz Parafii Wiśniew, Prezes Zarządu OSP Wiśniew, Kierownik 
Posterunku Policji w Wiśniewie, Prezes Zarządu OSP Gołąbek, AGRO – TOP, ZM 
,,Mościbrody”, CARPINUS, MARC – OLI, Teresa i Jan Zając, GROMEX, Ubojnia 
Zwierząt Gospodarskich w Plutach, Antoni Jastrzębski z synami, Tadeusz Jastrzębski 
z zięciem, MBS w Zbuczynie, VOJAX, GAZ – ELA, Jacek Myrcha z Warszawy, 
Stanisław Jastrzębski z Igań, Marian Paczuski z Wiśniewa, Agnieszka i Andrzej 
Bilscy, MIL- MAR. 
   Po ceremoniale wbicia gwoździ nastąpiło uroczyste poświęcenie nowego 
sztandaru, a następnie dh Eugeniusz Młynarczyk, w imieniu mieszkańców Wiśniewa, 
przekazał sztandar wiceprezesowi OW ZOSP RP, który odczytał Akt Nadania 
Sztandaru ,,W imieniu Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP wręczam Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Wiśniewie sztandar ufundowany przez mieszkańców wsi jako 
symbol wielkiego uznania za dotychczasową działalność i poświęcenie. Strzeżcie 
honoru tego sztandaru jak źrenicy oka” i przekazał sztandar przedstawicielom OSP 
Wiśniew. Sztandarowy – dh Andrzej Kantowicz przejmując sztandar odpowiedział - 
,,Przyrzekamy, że honoru tego sztandaru nie splamimy”. 
   W dalszej kolejności przystąpiono do dekoracji Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Wiśniewie ZŁOTYM MEDALEM ,,Za zasługi dla pożarnictwa”.  
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Uhonorowani statuetkami                                             Fot. U. G. 

Uroczystość była również okazją do wręczenia strażakom 
złotych, srebrnych i brązowych odznaczeń ,,Za zasługi dla 
Pożarnictwa”. 
ZŁOTE MEDALE otrzymali druhowie: 
Józef Dobrzyński, Adam Cieślik, Krzysztof Gromada, 
Waldemar Jurzyk, Mirosław Kacprzak, Wojciech Kacprzak, 
Roman Kowalczyk, Tadeusz Pachecka, Henryk Wiewiórka i 
Krzysztof Wiewiórka. 
SREBRNE MEDALE otrzymali druhowie: 
Marcin Czwarnog, Artur Gawron, Jacek Jurzyk, Wojciech 
Jurzyk, Andrzej Kantowicz, Piotr Kędzierski, Leszek 
Lipiński, Jarosław Moskwiak, Jacek Pasztor, Marcin 
Szewczyk i Karol Woźniak. 
BRĄZOWE MEDALE otrzymali druhowie: 
Krzysztof Gromada, Radosław Jurzyk, Michał Młynarczyk, 
Krzysztof Młynarczyk, Tomasz Okniński, Maciej Pasztor, 
Waldemar Sosnowski i Konrad Woźniak. 
 

   Młodzi strażacy zostali uhonorowani Odznaką 
WZOROWY STRAŻAK. Wśród grona wyróżnionych 
znaleźli się: Arkadiusz Czwarnog, Łukasz Czwarnog, 
Tomasz Harasim, Marcin Łubkowski, Marcin Ługowski, 
Hubert Mazurek, Hubert Osiński, Kamil Pawlik, Maciej 
Przanowski, Adrian Sochacki, Sebastian Sochacki, Łukasz 
Wróbel.  
   Złotą odznaką Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych został 
odznaczony Michał Kordys. 
   Zasłużonym strażakom zostały także wręczone 
pamiątkowe statuetki. Otrzymali je: Eugeniusz 
Młynarczyk, Roman Jurzyk, Antoni Okniński, Roman 
Myrcha, Edward Dąbrowski, Henryk Woźniak i Krzysztof 
Kryszczuk. 

Wiceprezes Zarządu OW ZOSP RP dh S. Todorski przekazuje 
sztandar  prezesowi OSP Wiśniew–dh. J. Młynarczykowi. 



,  

     Zmiany planowane były od dawna – mówi wójta gminy Wiśniew – 
Krzysztofa Kryszczuka - Na konieczność ich przeprowadzenia wpłynęły nowe 
obowiązki związane z ochroną środowiska i gospodarką komunalną nałożone 
na samorząd terytorialny oraz fakt wystąpieniu naszej gminy ze Związku 
Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Węgrowie. Tym samym gmina 
zmuszona była przejąć obowiązki związane z utrzymaniem kanalizacji 
i wodociągów. Poza tym sieć wodociągowa ciągle się rozrasta, od 2004 do 
2006 r. przybyło jej ponad 34 km. Poza tym planowane są dalsze inwestycje. 
Tu wspomnieć trzeba o przebudowach Stacji Uzdatniania Wody w Radomyśli 
i Wiśniewie, które niezbędny sąt, aby możliwe było uruchamianie dalszych 
odcinków wodociągów. Część gmin problemy tego typu rozwiązały powołując 
Zakłady Gospodarki Komunalnej. W związku jednak ze zmiana przepisów i 
zamiarem likwidacji takich jednostek  zdecydowałem o przejęciu nowych 
obowiązków przez nowy referat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zatrudniony był w Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska Zespół 
Terenowy w Lublinie przy kontrolach Zakładów Azotowych i Cementowni 
w Puławach. W latach 70. zdobywał doświadczenie w Urzędzie Dozoru 
Technicznego m. in. jako rzeczoznawca, a także pracował 
w Przedsiębiorstwie Robót Budowlanych Przemysłu Węglowego 
w Katowicach. Pan Alfred Sitarz z wykształcenia jest inżynierem urządzeń 
sanitarnych, ukończył Wyższa Szkołę Inżynierską w Lublinie. 
    

 

   Kierownikiem, wyłonionym w drodze konkursu, 
zgodnie ze stosowną ustawą i ,,Regulaminem naboru 
na wolne stanowiska Urzędnicze w Urzędzie Gminy 
Wiśniew” został pan Alfred Andrzej Sitarz. Nowy 
kierownik, przed podjęciem obowiązków w Wiśniewie, 
od 1986 r. pracował w Terenowej Stacji Sanitarno – 
Epidemiologicznej w Siedlcach na stanowiskach 
kierowniczych związanych z nadzorem sanitarnym nad 
obiektami na terenie działalności PIS. Wcześniej

W wyniku zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy 
Wiśniew, w miejsce Referaty Rozwoju i Gospodarki Gminy 
powstały dwa nowe referaty – Referat Gospodarki Komunalnej
oraz Referat Rozwoju i Inwestycji.  

    PO  35.  LATACH 
   NA  EMERYTURĘ 

   Zastępca wójta Agnieszka Zalewska – Wróbel jest 
jednocześnie kierownikiem Referatu Rozwoju 
i Inwestycji. Referat zajmuje się głównie: 
- realizacją wszystkich inwestycji gminnych, 
- pozyskiwaniem i rozliczaniem zewnętrznych 
środków finansowych, głównie unijnych.  
Można tam także załatwić wszystkie sprawy 
związane z planowaniem i zagospodarowaniem 
przestrzennym na terenie gminy Wiśniew. 
Bezpośredni nadzór nad referatem komunalnym 
i inwestycyjnym pełni zastępca wójta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

   Nowa Pani Skarbnik od 1997 r. związana 
jest z pracą w finansach. Najpierw, pracowała 
w Urzędzie Wojewódzkim w Siedlcach, w latach 
1999 – 2005 w Starostwie Powiatowym w Łukowie, 
2005 – 2007 jako główny księgowy ZS Nr 2 
w Łukowie. 
W latach 1998 - 2002 pełniła funkcję radnej Rady 
Gminy Wiśniew. Była wówczas, przewodniczącą 
komisji ds. gospodarczych, finansów, budżetu 
i planowania.  
   Pani Barbara jest absolwentką Wyższej Szkoły 
Finansów i Zarządzania w Siedlcach oraz Wyższej 
Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. 
Należy jeszcze dodać, że mieszkanka w Borkach  – 
Sołdach. 
   Mamy nadzieję, że finanse gminy znalazły się,
 a w zasadzie pozostaną, w dobrych rękach.  

  
 
 
 

Stanowisko 
 Skarbnika Gminy Wiśniew 

od 1 października, 
 objęła 

 Barbara Rybaczewska. 

Reorganizacja 
  w  Urzędzie  Gminy  

27 września br. odeszła na emeryturę Skarbnik Gminy Wiśniew –
Teresa Jastrzębska, długoletni pracownik Urzędu Gminy 
Wiśniew. Funkcję skarbnika pełniła przez 17 lat. W serdecznej 
atmosferze podziękowania za sumienną i oddaną pracę złożył 
przewodniczący Rady Gminy Wiśniew – Józef Orzyłowski, wójt 
gminy Wiśniew – Krzysztof Kryszczuk oraz pracownicy Urzędu 
Gminy, GOPS i GOK-u.

Kwiaty i list gratulacyjny od wójta i Rady Gminy       fot. U. G.

 

- Dziś dziękujemy jej za oddaną i sumienną pracę 
oraz życzliwość, którą darzyła współpracowników. 
Życzymy wszystkiego dobrego, zdrowia oraz długiej, 
pięknej i ciepłej w rodzinne uczucia złotej jesieni 
życia.

   Pani Teresa Jastrzębska jest absolwentką Technikum Rolniczego w 
Siedlcach. Zatrudnienie w Urzędzie Gminy Wiśniew podjęła w 1973 r. Była 
to jednocześnie jej pierwsza i jedyna praca. W urzędzie pracowała 
nieprzerwanie przez 35 lat zajmując następujące stanowiska: referent ds. 
budownictwa i gospodarki komunalnej (1973-74), referent ds. podatków i 
opłat (1974-75), referent ds. księgowości podatkowej (1976-84), inspektor ds. 
księgowości budżetowej (1984-85), kierownik Referatu Planowania 
i Budżetu (1985-90), skarbnik gminy Wiśniew (1990 2007). 
Pani Teresa Jastrzębska, a dla nas, współpracowników – Pani Jadzia, zawsze 
w sposób niezwykle rozważny i odpowiedzialny sprawowała nadzór nad 
budżetem gminy. Dziś, odchodząc na emeryturę, pozostawia w dobrej 
kondycji finanse gminy Wiśniew - powiedział wójt gminy Wiśniew –
Krzysztof Kryszczuk, podczas pożegnania. 
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Jak głosowano w gminie Wiśniew?
 

WYBORY  
DO SEJMU I SENATU - podsumowanie 

Spółdzielnia socjalna 
 szansą dla bezrobotnych  

   W gminie Wiśniew do wzięcia udziału w wyborach uprawnionych było 4 360 osób. 
Udział w głosowaniu wzięło 2 242 wyborców. Frekwencja wyniosła 51, 42 %. 
Po raz pierwszy udział w głosowaniu mogło wziąć 89. osiemnastolatków. 
   Na liście kandydatów na senatorów zarejestrowanych w wyborach do Senatu RP 
znalazło się 17 nazwisk. Najwięcej głosów otrzymał Jerzy Waldemar Kraska – 778, 
zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość, bezpartyjny. W dalszej kolejności: 

 Krzysztof Majkowski (PiS)– 705 głosów, 
 Henryk Górski (PiS) – 686 głosów, 
 Stanisław Kaliński (PSL) – 516 głosów, 
 Stanisław Jastrzębski (PSL) – 505 głosów, 
 Robert Wiesław Ambroziewicz (PO) – 271 głosów, 
 Krystyna Mikołajczuk – Bohowicz (PSL) – 258 głosów, 
 Gabriel Janowski (Przymierze dla Polski) – 217 głosów 
 Marian Piłka (Prawica Rzeczypospolitej) – 188 głosów,  
 Witold Stefan Kikolski (PO) – 146 głosów 
 Andrzej Anulewicz (Samoobrona RP) – 132 głosy, 
 Maciej Drabio (SLD) – 110 głosów, 
 Jan Górski (SLD) – 100 głosów. 

Poniżej 100 głosów otrzymali : Władysław Ryszard Załuski, Zbigniew Jan Rzewuski, 
Marek Stanisław Szambelan, Jarosław Puścion. 
   Wybierając posłów mieliśmy możliwość głosowania na kandydatów do Sejmu RP na 7 
listach wyborczych zgłoszonych przez: 

1. Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy, 
2. KW Prawo i Sprawiedliwość, 
3. Komitet Wyborczy PSL, 
4. Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci, 
5. Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, 
6. KW Platforma Obywatelska RP, 
7. KW Samoobrona RP. 

   Najwięcej głosów oddane zostało na listę 
KW Prawo i Sprawiedliwości – 1029.
499. głosami wyborcy poparli Krzysztofa 
Józefa Tchórzewskiego. Na drugim miejscu 
znalazł się Sławomir Izdebski – 104 głosy.   
 
   717 mieszkańców gminy głosowało na 
kandydatów z PSL. Największe poparcie 
uzyskali: Krzysztof Wawrzyniec 
Borkowski - 545 głosów, następnie Marek 
Wacław Sawicki – 73 głosy, Jarosław 
Kalinowski - 62 głosy.  
   Na posłów Platformy Obywatelskiej 
głosowało 207 osób. Najwięcej zdobyli 
Czesław Mroczek – 52 i Jacek Kozaczyński 
– 33 głosy. 
 
   Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica 
i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP zdobył 
77 głosów na czele z Alicją Stanisławą 
Prządka – 26 głosów i Joanną Marią 
Kucewicz – 20 głosów. 
 
   Na listę Samoobrony RP głosowało 69. 
wyborców. 41 głosów otrzymał Grzegorz 
Krzysztof Skwierczyński, 15 - Krzysztof 
Filipek. 
   49 głosów wyborcy oddali na Komitet 
Wyborczy Liga Polskich Rodzin. Najwięcej 
głosów uzyskał Andrzeja Brochocki – 9. 
 
   Na listę Komitetu Wyborczego Polskiej 
Partii Pracy oddano 12 głosów.    
 
 

   Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Kapitał – Praca - Rozwój” skupiająca 
4 gminy Siedlec, Skórzec, Wodynie i Wiśniew, zorganizowała cykl spotkań w Urzędzie Gminy 
Wiśniew przeznaczonych dla osób bezrobotnych na temat tworzenia 
i funkcjonowania Spółdzielni Socjalnych. Spółdzielnia socjalna jest dobrowolnym zrzeszeniem 
osób mających na celu prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa 
w oparciu o osobistą pracę swoich członków. Jej celem jest nie tylko tworzenie miejsc pracy, 
ale także społeczna reintegracja członków i działanie na rzecz ich środowiska lokalnego. 
Charakterystyka spółdzielni socjalnej: 
- pierwszeństwo celów indywidualnych i społecznych nad zyskiem, 
- otwarte i dobrowolne członkowstwo, 
-demokratyczna kontrola członków, 
- autonomiczne zarządzanie i niezależność od władz publicznych. 
Przedmiot działalności: 
- działalność społeczna, 
- działalność kulturalno-oświatowa na rzecz swoich członków i społeczności lokalnej,  
- działalność społecznie użyteczna w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Członkostwo 
   Spółdzielnia socjalna może liczyć od pięciu do pięćdziesięciu członków. Mogą to być: 
bezrobotni, bezdomni, niepełnosprawni, uzależnieni od alkoholu lub narkotyków po 
zakończeniu leczenia, chorzy psychicznie, osoby zwalnianie z zakładów karnych, uchodźcy, 
inne osoby, jeżeli ich praca na rzecz spółdzielni wymaga szczególnych kwalifikacji, których nie 
mają pozostali członkowie. 
Zalety spółdzielni socjalnej: 
- możliwość dofinansowania z Funduszu Pracy, 
- zwolnienie z opłat sądowych przy rejestracji, 
- możliwość uczestnictwa w konkursie ofert na realizację zadań na rzecz administracji 
publicznej. 
   Wszyscy, którzy są zainteresowani utworzeniem spółdzielni socjalnej powinni zgłaszać 
się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie,ul. Siedlecka 13, tel. 64-17-313 
wew. 110 w celu ustalenia terminu szkolenia. 

 

NADAL  NIE  MA 
SOŁTYSA 

 W  ŚMIARACH 
 

   We wszystkich 27. sołectwach gminy 
Wiśniew wybory na sołtysa odbyły się na 
przełomie stycznia i lutego 2007 r. 29 stycznia 
dokonano wyboru także sołtysa w Smiarach, 
który po kilku miesiącach zrezygnował z tej 
funkcji. 
   Ogłoszone na 22 maja ponowne wybory, nie 
odbyły się ze względu na brak kandydatów.
I nadal nikt nie zgłosił chęci kandydowania.   
   Jak długo trwać będzie taka sytuacja ? Czyżby 
wśród 139. pełnoletnich mieszkańców Śmiar nie 
znalazła się osoba godna zaufania? Czyżby 
wśród 139. osób nie znalazł się nikt, komu 
praca ,,na etacie” lidera miejscowości da 
satysfakcję społecznika, radość z jej owoców, z 
których korzystać będzie lokalna społeczność.  
   Wszyscy wiemy, że takim działaniem, a w 
zasadzie jego brakiem, wieś traci. Podatki 
można płacić w Urzędzie Gminy, ale lider 
miejscowości niezbędny jest np. do realizacji 
planów odnowy wsi. Gmina planuje 
aplikowanie o środki unijne z PROW. Jeżeli 
udałoby się zdobyć fundusze oznacza to 
konkretne pieniądze na inwestycje, aktywizację 
społeczną mieszkańców i inne działania służące 
rozwojowi wsi. 
   Bez sołtysa podjęcie tych i innych działań 
będzie po prosty niemożliwe. A to co sołectwo 
wówczas straci, można będzie zaobserwować 
podczas odwiedzin innych miejscowości gminy.



 
 

Nagrody dla nauczycieli 
z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej 
 

   W tym roku dwunastu nauczycieli otrzymało Nagrody Wójta 
Gminy Wiśniew z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
   18 października br. w Urzędzie Gminy Wiśniew odbyła się miła 
uroczystość wręczenia nagród nauczycielom oraz dyrektorom 
placówek oświatowych z gminy Wiśniew, za szczególne 
zaangażowanie i osiągnięcia. Podziękowanie za ,,wyróżniającą się 
pracę na rzecz oświaty” otrzymali: 
 

Anna Borkowska - Dyrektor. Szkoły Podstawowej w Gostchorzy, 
Anna Dziedzina - Dyrektor Zespołu Oświatowego w Śmiarach, 
Marzena Nowicka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Myrsze, 

Urszula Sosnówka-Dyrektor Zespołu. Oświatowego w Wiśniewie,
Małgorzata Szerszeń-Dyrektor Zesp.  Oświatowego w Radomyśli,

Elżbieta Wielgosz - Dyrektor Sam. Przedszkola w Wiśniewie, 
Anna Boreta - Nauczyciel Szkoły Podst. w Gostchorzy, 

Anna Cabaj - Nauczyciel Przedszkola Sam. w Wiśniewie, 
Hanna Jastrzębska - Nauczyciel Zesp. Ośw. w Śmiarach, 
Bożena Rymuza - Nauczyciel Zesp. Ośw. w Wiśniewie, 

Justyna Ponikowska - Nauczyciel Zesp. Ośw. w Radomyśli, 
Urszula Purzycka - Nauczyciel Szkoły Podst. w Myrsze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               Nagrodzeni                               fot. U. G. 
 
 
     

   Oprócz nagród finansowych od wójta gminy - Krzysztofa 
Kryszczuka, nauczyciele otrzymali listy gratulacyjne i kwiaty, 
które wręczył przewodniczący Komisji Oświaty Kultury, Sportu 
i Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych - Antoni Wiszniewski. 
 

Serdecznie gratulujemy ! 
 

Bluzy welurowe w kolorze 
granatowo – zielonym 
i koszulki z logo szkoły.

   Uczniowie z 5. szkół z terenu gminy Wiśniew znaleźli się wśród 
prawie 4 mln. dzieci i młodzieży, którzy 3 września rozpoczęli 
naukę w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. 
 

 Szkolny dzwonek zabrzmiał tego dnia po raz pierwszy dla 50. dzieci 
rozpoczynających naukę w I klasach szkół podstawowych. Zespół 
Oświatowy w Wiśniewie do klasy pierwszej przyjął najwięcej - 16. 
uczniów, ZO w Radomyśli – 10., ZO w Śmiarach -12. W szkołach 
podstawowych w Gostchorzy i Myrsze podjęło naukę odpowiednio 
4. i 8. pierwszoklasistów. 
   Ogólna liczba uczniów w poszczególnych placówkach 
oświatowych: 
ZO Wiśniew – 232. uczniów (bez „0”), 
ZO Śmiary – 164. uczniów, 
ZO Radomyśl -159. uczniów, 
SP Myrcha – 53. uczniów, 
SP Gostchorz – 50. uczniów. 
   Liczba uczniów w placówkach oświatowych położonych na terenie 
gminy Wiśniew z roku na rok maleje (niestety). Nowy rok szkolny 
007/2008 rozpoczęło o 25. uczniów mniej niż w roku ubiegłym.  2   

 Nowości roku szkolnego 2007/2008 
   Nowy kanon lektur szkolnych, stopień z religii lub etyki wliczany 
do średniej na świadectwie szkolnym, obowiązkowe mundurki
 w szkołach podstawowych i gimnazjach - to najważniejsze zmiany 
jakie spotkały uczniów w nowym roku szkolnym. 
   Najwięcej tematów do dyskusji przysporzył temat 
,,umundurowania”.  
O tym, jak mają wyglądać szkolne stroje, decydowali 
w poszczególnych placówkach dyrektorzy w porozumieniu z radami 
rodziców.  

NOWY ROK SZKOLNY 
PO NOWEMU 

Uczniowie z ZO w Wiśniewie - bluzy 
i koszulka polo w tonacji granatowo 
– błękitnej z logo szkoły. 

14 Gminne Wieści 

Spartakiada Przedsiębiorców w Seroczynie
 

15 i 16 września w Seroczynie odbyła się I LETNIA SPARTAKIADA PRZEDSIĘBIORCÓW. Celem sportowo-rekreacyjnej imprezy 
była aktywizacja i integracja lokalnych przedsiębiorców oraz mieszkańców gmin współtworzących Stowarzyszenie Kapitał
-Praca-Rozwój.  
 

   Rywalizacja przebiegała w dwóch kategoriach: przedsiębiorcy oraz mieszkańcy stowarzyszonych gmin. Barw gminy Wiśniew bronili:
 w  kategorii przedsiębiorców: Martyna Wiśniewska córka właścicieli piekarni  Ewsta  z Radomyśli, zajmując II miejsce w Turnieju Tenisa 
Ziemnego. 
   W kategorii mieszkańcy wystąpiła silna męska reprezentacja w składzie: Wojciech Jurzyk Konrad Gałach, Maciej Gontarz, Radosław 
Koniński, Damian Wiśniewski, Mateusz Czapski, Adrian Sochacki, Tomasz Myrcha, Artur Mydlak, Tomasz Okniński 
   Zawodnicy w sportowej walce zajęli następujące miejsca medalowe: Bieg na 100m I m  - Damian Wiśniewski, II m. - Tomasz Okniński, 
skok w dal I m. - Radosław Okniński. Drużyna siatkówki w w/w składzie zajęła III miejsce. 
   Organizatorzy zapowiedzieli cykliczność imprez a przedsiębiorcy i zawodnicy jeszcze większą mobilizację i dalsze sukcesy. 

Tomasz Okniński
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SPORTOWA JESIEŃ  
    
   Pierwszy miesiąc nauki w roku szkolnym upłynął 
sportowcom szkolnym z ZO w Wiśniewie pod dyktando 
licznych wyjazdów na zawody sportowe. Do połowy 
października uczniowie aż 9 razy stawali w szranki w różnych 
dyscyplinach, godnie reprezentując szkołę i gminę. Nie 
zawsze były sukcesy, ale zawsze czysta i sportowa walka. 
    Dla nas w szkole objawieniem sportowym jesieni byli: 
- Damian Sulej z klasy VI wygrywając bieg na 1000 m na 
mocno obsadzonych zawodach międzypowiatowych LZS oraz 
awansując na szczebel wojewódzki Mazowieckich Igrzysk 
Szkolnego Związku Sportowego w biegach przełajowych oraz 
- Tomasz Myrcha kl. III gim. w pchnięciu kulą, zdobywca 
I i II miejsc na Zawodach Lekkoatletycznych, pchnął kulą 
4 kg – 13m17cm, a kulą 5 kg - 11m 57 cm. Spróbujcie go 
pokonać. 
- Zuzanna Montewka i Paulina Wysocka w biegach na 
1000m, 
- Piotr i Maciej Jurzyk którzy kontynuują świetną passę z lat 
poprzednich i z każdego wyjazdu wracają z medalami. 
Chłopcy za medale zdobyte w poprzednim roku szkolnym, 
otrzymali od władz sportowych regionu statuetki 
i podziękowania „Za godne reprezentowanie powiatu 
siedleckiego”. Gratulujemy ! 
   Nie udało się natomiast awansować piłkarzom w turniejach 
piłki nożnej Na ich drodze stanął odwieczny konkurent – 
gimnazjum Domanice- a w szkole podstawowej wykluczyła 
nas drużyna ze Skórca.  

Ze sportowym pozdrowieniem
nauczyciel  wych.  fizycznego - Tomasz Okniński

Gminne Wieści 

Szkoła Podstawowa w Myrsze 
 

wieści ze szkół  ♦  wieści ze szkół  ♦  wieści  ze  szkół

Szkoła Podstawowa 
w Gostchorzy 

10 Rocznica Nadania Imienia Bolesława Prusa 
oraz Wręczenia Sztandaru Szkole Podstawowej w Myrsze 
 

   16 września bardzo dostojnie świętowaliśmy 10. już Rocznicę Nadania Imienia Bolesława Prusa oraz wręczenia sztandaru szkole. Obchody 
rozpoczęły się od mszy świętej, którą w budynku szkoły odprawił proboszcz parafii w Wiśniewie - ksiądz Henryk Krupa. Uczestniczyli w niej 
zgromadzeni goście: Radny Rady Gminy Wiśniew - Pan Kazimierz Woźniak, Dyrektor SP w Gostchorzy - Pani Anna Borkowska, Dyrektor 
ZO w Śmiarach - Pani Anna Dziedzina, nauczyciele, uczniowie wraz z opiekunami ze szkół podstawowych z terenu gminy, rodzice, 
absolwenci oraz mieszkańcy.  
   Po nabożeństwie nastąpiło uroczyste odnowienie ślubowania przez uczniów pod sztandarem szkoły. Następnie dyrektor - Marzena Nowicka 
wygłosiła przemówienie, którego treść nawiązywała do postawy życiowej i osiągnięć Naszego Patrona, będącego wzorem godnym 
naśladowania, zarówno przez nauczycieli jak i uczniów.  
   Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna przygotowana przez uczniów. Młodzi artyści byli bardzo przejęci swoimi rolami. 
Przedstawili życiorys patrona oraz fragment jego bogatej twórczości – historię bohatera noweli pt. „Antek”. Wykonawcy zostali nagrodzeni 
gromkimi brawami oraz słowami uznania, które im się należały.  
   Po części artystycznej goście udali się na poczęstunek. Dzieci zaś mobilizowały siły do turnieju rekreacyjno-sportowego. Pięcioosobowe 
drużyny zawodników walczyły w dziesięciu konkurencjach. Największy aplauz wywołał bieg w worku, bieg z jajkiem, skoki przez hula – hop. 
Liczył się czas oraz precyzja wykonanych zadań. Ostatecznie po wyrównanej walce wyłoniono zwycięzców. W turnieju sportowym na 
podium stanęli reprezentanci SP w Gostchorzy, na II miejscu - drużyna z SP w Wiśniewie, III miejsce wywalczyli uczniowie SP w 
Śmiarach 
   W tym samym czasie drużyny brały udział w konkursie plastycznym pt. „Żyj zdrowo, sportowo, bez nałogów”. Wysoki poziom konkursu 
sprawił  problem w wyłonieniu najładniejszej pracy. Po długich obradach wybrano najlepszą. Wykonali ją uczniowie z SP w Wiśniewie, 
II miejsce zajęła SP w Śmiarach, trzecie SP w Gostchorzy. W trakcie trwania konkursów odbyła się loteria fantowa. Tuż obok pielęgniarki 
dokonywały pomiaru poziomu tkanki tłuszczowej. Z usługi tej najczęściej korzystały panie.  
   Pod koniec uroczystości nastąpiło rozdanie dyplomów oraz prezentów uczestnikom konkursów. Wszystkim dzieciom, które przebywały w tę 
niedzielę na uroczystości w Myrsze czas upłynął szybko w nastroju wzajemnej, koleżeńskiej życzliwości oraz zdrowej rywalizacji. 

 

Składamy podziękowania Proboszczowi - księdzu Henrykowi Krupie za przewodniczenie w ofierze eucharystycznej, Prezesowi 
Zakładów Mięsnych w Mościbrodach - Panu Krzysztofowi Borkowskiemu za sponsorowanie naszej uroczystości oraz wszystkim osobom, 

które przyjęły nasze zaproszenie i razem z nami przeżywali tak ważne dla nas i lokalnego środowiska święto. 
 

Zespół Oświatowy
w Wiśniewie 

   8 października w naszej szkole odbyły się zawody sportowe „Piłkarskie 
Piątki”. Drużyny piłkarskie ze szkół z Grali, Radomyśli, Białk i Gostchorzy, 
rozegrały ze sobą mecz „każdy z każdym”. Gra była zacięta, a młodzi piłkarze, 
zagrzewani przez uczniów ze szkoły w Gostchorzy i swoich trenerów, 
zaprezentowali wysoki poziom gry, duże zaangażowanie i dobre zachowanie 
wobec rywali. Rozgrywki zakończyły się następującym wynikiem: I miejsce – 
Szkoła Podstawowa z Białk, II miejsce – Szkoła Podstawowa w Gostchorzy 
i III miejsce – Szkoła Podstawowa z Grali. 
 

   Z racji VII Dnia Papieskiego, 14 października w kościele w Wiśniewie 
odbyła się o uroczysta Msza święta. Uczniowie z naszej szkoły, pod opieką 
katechety przygotowali liturgię słowa (czytania, psalm i modlitwę powszechną).  
Młodzież była dumna i szczęśliwa, że miała okazję przyczynić się do uczynienia 
tego ważnego dla Polaków dnia, bardziej uroczystym. 
 

   17 października obchodziliśmy Święto Pieczonego Ziemniaka. Z tej okazji, 
w ramach współpracy z naszą szkołą, myśliwy z koła łowickiego „Echo”, 
zorganizował dla uczniów pieszą wycieczkę do lasu połączoną z ogniskiem. 
Wycieczka była także okazją do poobserwowania zmian zachodzących 
w przyrodzie, przyjrzenia się im z bliska, dzięki lornetkom udostępnionym 
przez myśliwego. Wszyscy pełni wrażeń i wypoczęci powróciliśmy do szkoły. 

 18 października odbył się I Gminny Turniej Piosenki Turystycznej 
zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie. Uczniowie 
z gimnazjum w Wiśniewie, Radomyśli i Szkoły Podstawowej w Gostchorzy 
wykonali przygotowane wcześniej piosenki o tematyce turystycznej. I miejsce 
przyznano Michałowi Długoszowi – uczniowi klasy VI Szkoły Podstawowej 
w Gostchorzy i grupie młodzieży z gimnazjum w Wiśniewie. 

Wyróżnienie otrzymała młodzież z gimnazjum w Radomyśli.  
 
       A. K. 



 
 

Ile  zalegamy  za  podatki ? 
MIEJSCOWOŚĆ ZALEGŁOŚĆ 

OGÓŁEM 
PODATEK 

ROLNY 
PODATEK 

LEŚNY 
PODATEK 
OD NIER. 

ODSETKI 

CIOSNY 2.871,80 2.052,66 200,21    618,93 1920,00
DAĆBOGI 1.356,50 1.123,30 194,49      38,71     47,00
GOSTCHORZ 1.414,06    604,00   69,39    740,67   717,00
HELENÓW    135,10      52,00   12,10      71,00       0,00
KACZORY 3.294,67 3.066,41   91,33    136,93 1.834,00
BORKI KOSIORKI      72,20      57,00     8,20        7,00        0,00
LIPNIAK 1.258,05        0,00   67,30 1.190,75 1.520,00
ŁUPINY 7.397,24 2.115,02 262,83 5.019,39 3.975,00
MOŚCIBRODY  ZACH.    690,50    646,22   14,09      30,19    116,00
MROCZKI 1.514,80      77,46 143,34 1.294,00 1.193,00
MYRCHA      29,60      21,36     7,00        1,24        0,00
NOWE OKNINY 4.282,94 1.016,94 155,47 3.110,53 2.317,00
OKNINY PODZDRÓJ      96,60      15,00   55,60      26,00        0,00
BORKI PADUCHY 2.191,20    513,58   21,11 1.656,51 1.001,00
PLUTY 1.451,00 1.192,07 236,40      22,53    403,00
RADOMYŚL 2.996,56 1.219,51 439,31 1.337,74 1.828,00
BORKI SOŁDY    414,70    248,77     4,73    161,20    143,00
STOK WIŚNIEWSKI 2.354,70    365,28 132,74 1.856,68 2.172,00
STARE OKNINY 1.853,80 1.188,04 242,86    422,90    463,00
ŚMIARY 1.790,35    948,60 230,71    611,04 1.154,00
TWORKI 2.156,15 1.159,97 146,08    850,10 1.960,00
WIŚNIEW 2.113,20 1.243,98   51,31    817,91    372,00
WIŚNIEW KOL. 5.535,77 3.927,01   67,48 1.541,28 3.913,00
WÓLKA WIŚNIEWSKA    866,35    145,32 183,41    537,62    540,00
WÓLKA WOŁ.       30,00      22,00     8,00        0,00       0,00
ZABŁOCIE    405,90    187,34 215,56        3,00     67,00
MOŚCIBRODY KOL.       74,00        8,00     0,00      66,00       0,00
RAZEM 48.647,74 23.216,84 3.261,05 22.169,85 27.655,00

 

Poniżej przedstawiamy zaległości podatkowe poszczególnych sołectw na dzień 20.10.2007 r.  

SLAJDOWISKO
 w GOK 

Szanowni Państwo, 

   Południowe Podlasie to nie tylko wsie 
otaczające miasto Siedlce, pola uprawne
 i łąki, ale także piękne, dziewicze tereny. 
Aby choć trochę zachęcić Państwa do 
zwiedzania okolicznych miejsc, 
proponujemy  już teraz niezwykłą podróż 
po tych malowniczych zakątkach. 
Proponujemy podróż niezwykłą bo... 
fotograficzną.  
   W niedzielę, 4 listopada w sali GOK w 
Wiśniewie o godz. 17.00, odbędzie się 
pokaz zdjęć "Południowe Podlasie z lotu 
ptaka. Wiśniew i okolice." Jest 
to zbiór starannie dobranych zdjęć, które 
powstały na przestrzeni kilku miesięcy 
2006r. Będą mieli więc Państwo okazję 
zobaczyć nie tylko widoki z lotu ptaka, ale 
także pełną gamę barw towarzyszących 
zmianom pór roku.  
   Przewodnikiem po tej niezwykłej 
wycieczce będzie autor zdjęć, czyli Artur 
Mydlak, Dyrektor GOK w Wiśniewie oraz 
Prezes Towarzystwa Społeczno 
- Kulturalnego RAZEM. Opowie nie tylko 
o tym, jak powstawały zdjęcia oraz pomysł 
na album fotograficzny, ale również 
o przygodach związanych z realizacją tego 
niecodziennego pomysłu.  

Zapraszamy zatem 
do Gminnego Ośrodka Kultury 

4 listopada o godzinie 17.00 
i bliższego poznania pięknych okolic 

Południowego Podlasia 

 

HARMONOGRAM WYWOZU  NIECZYSTOŚCI STAŁYCH 
 

 
RODZAJ  NIECZYSTOŚCI 

 M I E J S C O W O Ś Ć 
 

KOMUNALNE 
 

SEGREGOWANE 
 

Wiśniew 21 listopada, 
12 grudnia 
 

28 listopada, 

Zabłocie, Radomyśl, Nowe Okniny, Stare Okniny, 
Okniny – Podzdrój, Gostchorz, Pluty, Tworki, Daćbogi, 
Mroczki, Śmiary, Łupiny, Kaczory 

 

21 listopada 23 listopada 

Lipniak, Myrcha, Stok Wiśniewski, Wólka Wołyniecka, 
Wólka Wiśniewska, Mościbrody, Helenów, Kol. 
Mościbrody, Borki – Kosiorki, Borki - Sołdy, Ciosny, 
Wiśniew – Kol., Borki–Paduchy 
 

 
 
 

4 lipca, 5 września, 
7 listopada 

 
 
 

27 sierpnia, 
22 listopada 

 

,,Gminne Wieści” – bezpłatny 
Informator Gminy Wiśniew 

Adres redakcji: Urząd Gminy Wiśniew, 
ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew 

Opieka redakcyjna – Dorota Królik, 
 tel. 641-73-13  wew.107, 
 e-mail: ug@wisniew.pl  

Druk: KOZAKDRUK, ul. Karowa 14, 
08-110 Siedlce, nakł.1000 egz. 

ROZBUDOWA ZESPOŁU OŚWIATOWEGO W RADOMYŚLI WRAZ Z UTWORZENIEM BAZY SPORTOWO – DYDAKTYCZNEJ 
WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA  

W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU  REGIONALNEGO 
 

   31 sierpnia 2007 roku Gmina Wiśniew podpisała aneks do umowy o dofinansowanie projektu. Powodem aneksowania była zmiana terminów 
realizacji poszczególnych etapów, zmniejszenie całkowitych kosztów Projektu oraz aktualizacja pozostałych danych zawartych we wniosku.  
 

Wartość projektu-1.384.826,69 PLN.   Dofinansowanie–1.104.260,80 PLN, w tym: EFRR – 965.778,13 PLN, Budżet Państwa – 138.482,67 PLN. 
 

   W ramach Projektu wybudowano salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi. Doposażenie obiektu w sprzęt dydaktyczny i 
sportowy zostało zakończone w lipcu br. Dostawcami były: firmy Speed Sport z Warszawy oraz Fabryka Pomocy Naukowych z Nysy. Łączna wartość 
zakupionego sprzętu dydaktycznego wyniosła 79.658,56 PLN brutto. 
   Do realizacji pozostało docieplenie budynku, zmiana dachu i remont kotłowni. Wykonawcą powyższego zadania jest Zakład Remontowo-Budowlany 
„WIS-BUD” z Rakowca, który realizację powyższych prac rozpoczął w II połowie sierpnia br. Wartość robót wyniesie 419.758,54 PLN. Powyższe prace 
zakończą się w połowie listopada tego roku. 
   W I półroczu br Gmina Wiśniew złożyła pierwszy wniosek o płatność w ramach programu ZPORR. Refundacja kosztów
 - 660.160,97 PLN. wpłynęła na konto w sierpniu br. Wydatki objęte wnioskiem dotyczyły budowy sali sportowej. Zgodnie z harmonogramem złożone 
zostaną jeszcze dwa wnioski o płatność w październiku i grudniu obejmujące koszty wyposażenia oraz prac remontowych na istniejącym budynku 
szkoły. Planowany termin rzeczowego zakończenia całej inwestycji - 30.11.2007r. 

 
Artykuł stanowi część Planu Promocji Projektu pod nazwą ,, Rozbudowa Zespołu Oświatowego w Radomyśli 

 wraz z utworzeniem bazy sportowo – dydaktycznej współfinansowana przez Unię Europejską 
 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa  w ramach ZPORR 




