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. Zarządzenie Nr 1l2l08 z dn.22.02.2008 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej. (dot. przetargu pn. ,,Budowa boiska sportowego
wraz z wyposażeniem przy Zespole oświatowym w Radomyśli'')

, Zarządzenie Nr ll3l08 z dn. 22.02.2008 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2008 r.

. Zarządzenie Nr 1134/08 z dn.22.02.2008 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 165104 Wójta Gminy Wiśnięw z dnia 24 września
2004 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę
fi nansow4 gminy Wiśniew.

. Zarządzenie Nr l14l08 z dn. 22,02'2008 r. w sprawie powołania
komisji do ustalenia normy zuĘcia paliwa w samochodzie
stużbowym marki VW Transporter o numerze rejestracyjnym
wsr 15 wF.

. Zarządzenie Nr 115i08 z dn. 19.03.2008 r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania z wykonania budżefu Gminy Wiśnień za zool i.-óraz
sprawozdania z wykonania planu finansowego insĘfucji kulhrry' ,

. Zarządzente Nr 1l6108 z dn. 4.04.2008 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2008 r.

. Zarządzenie Nr l17108 z dn.22.04.2008 r. w sprawie wprowadzenie
zmiany Zarządzenia Wójta Gnriny Wiśniew NI 15703 z dnia
24 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Gminnei Komisii
Rozwią4.wania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiśniew.

. Zarządzenie Nr 118/08 z dt.22.o4.2o08 r. w sprawie ustalenia dni
wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gmirly Wiśniew.

. Zarządzenie Nr |l9l08 z dn. 30.04.2008 r. w sprawie zmian
w bulżecie gminy na 2008 r.

. Zarządzetie Nr l19al08 z dn. 12.05.2008 r. w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru
na stanowisko w Referacie Rozwoju i Inwestycji w Urzędzie Gminy
Wiśniew.

. Zarządzenie Nr l20l08 z dn. |3.05'2008 r' w sprawie powołania
komisji przetargowej. (dot. przetargu pn. ,,Remont pomieszczeń
biurowych w budynku Urzędu Gminy Wiśniew')

. Zarządzenie Nr 12ll08 z dn. |6.05.2008 r. w sprawie powołania
komisji odbiorowej wykonani zadania pn.: ,,Budowa sieci
wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zibłocte'''

. Zarządzenie Nr 122i08 z dn. 16.05'2008 r. w sprawie powołania
komisji odbiorowej wykonani zadania pn.: ,,Budowa boiska
sportowego wraz z wyposażeniem przy Zespole oświatowym
w Radomyśli''.

. Zarządzenie Nr 123108 z dn.26.O5.2o08 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej. (dot' przetargl pn. ,,Proiektowaiie ciągu
pieszo-rowerowego przy drodze krajowej Nr 63 na odcinku l|iśniei -
Wiśniew-Kolonia wraz z petnieniem nadzoru inwestorskiego', ). Zarządzenie Nr 124108 z dn. 26.05,2008 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej' (dot. przetargu pn.,,Proj ektowanie wodociągów
w miejscowościach Radomyśl - ||liśniew przez Ciosny, Gostch_orz-
Wiśniew'')

. Zarządzenie Nr 131/08 z dn. 5.06,2008 r' w sprawie wprowadzenia
do stosowania,,Regulaminu Zakładowego Funduszi Świadczeń
Socjalnych w Urzędzie Gminy Wiśniew''.

. Zarządzenie Nr 132108 z dr.. 16.06.2008 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej. (dot' przetargl pn. ,,Pro1ektowinie ciągu
pieszo-rowerowego przy drodze krajowej Nr 63 na odcin-ku
Wiśniew-Wiśniew Kol. wraz z pełnieniem nadzoru inwestorsbiego''-

. Zarządzenl,e Nr 133/08 z dn. 16,06'2008 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej. (dot. przetargu pn. ,,Adaptacji projektu
i budowa kompleksu dwóch boisk sportowych: botsio piłkirskte
oraz boisko wielofunkcyjne wraz z budynkiem sanitarno_
szatniowm Moje boisko orlik 2012 przy Zespole oświatowym
w Wiśniewie'')

. Zarządzenle Nr l34l08 z dn. 26.06.2008 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej. (dot. przetargu pn. ,,Remont pomieszczeń
biurowych w budynku (Jrzędu Gminy Wiśniew')

, Zarządzenie Nr 135/08 z dn.27.06.2008 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2008 r.

. Zarządzenie Nr 136/08 z dtt. 3.07.2008 r. w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla
natuczycręIa kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego.

. Zarządzenie Nr 137108 z dn.7.0,7.2008 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej. (dot. przetargu pn. ,,Dostawa cementu
portlandzkiego popiołowego EN I97-1CEM II.A-V 42 na
przebudowę drogi dojazdowej do pól i łąkw Plutach',)

. Zarządzenie Nr 138/08 z dn. 8.07.2008 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej. (dot. przetargu pn. ,,Rozbuiowa szioĘ o salę
sportową w Smiarach przy Szkole Podstawowei i Gimnazium wraz
z prz.ebudową części pomieszczeń w piwnicy istniejącegó budynku
szkoĘ,)

. Zarządzenie Nr 139/08 z dn. 1|.07.2008 r. w sprawie powołania
komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu celem
wyłonienia kandydata na stanowisko dYrektora Zesoołu
oświatowego w Radomyśli.

. Zarządzenie Nr l40i08 z dn.21.07'2008 r. w sprawie zmian
w budżęcie gminy na 2008 r.

. Zarządzenie Nr 14ll08 z dn. 2I.0.7.2008 r. w sprawie zmianv
Zarządzenia Nr 165/04 wójta gminy Wiśniew z dnia 24.O9.2oO4 i.
w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę
fi nansowq gminy Wiśniew.

. Zarządzenie Nr 142108 z dn. 25.07.2008 r. w sprawie odwołania
nauczyciela ze stanowiska dyrektora Szkoty podsrawowej
im. Bolesława Prusa w Myrsze.

. Zarządzenie Nr 143108 z dt.29.07,2008 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej. (dot. przetargu pn. ,,przebudiwa drosi
gminnej w miej s c ow oś ci B orki- P aduchy'')

. Zarządzenie Nr 144108 z dn.3|,07.2008 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej. (dot. przetargu pn.,.Adaptacja projekru
i budowa kompleksu dwóch boisk sportowych: botsko ptłkirskte
oraz boisko wielofunkcyjne wraz z budynbiem śanitarno-
szatniowym-Moje boisko orlik 20]2 przy Zespole oświatowym
w Wiśniewie',)

. Zarządzenie Nr 145108 z dn. 1.08.2008 r. w sprawię zmian
w budżecie gminy na 2008 r.

. Zarządzenie Nr 146108 z dn. I.08.2008 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej. (dot. przetargu pn. ,,DowZz i odwóz do (z)
Zespołu oświatowego w Wiśniewie uczniów z rcrenu gmmy
Wiśniew w roku szkolnym 2008/2009'')

. Zaruądzenie Nr 147108 z dn. 1.08.2008 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej. (dot. przetargu pn. ,,Sprzedaż i iystrybucja
e7erqii elehrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego wybranych
obiektów na terenie gminy Wiśniew,)

. Zarzndzenie Nr 148/08 z dn. 1.08.2008 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej (dot. przerargu pn. ,.przebudowa i rozbudowa
Stacji uzdatniania wody w miejscowości Radomyśt,')

. Zarządzenie Nr 148al08 z dn. 1.08.2008 r. w sprawie powołania
komisji rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru
na stanowisko ds. obrony cyvilnej w lJruędzie Gminy Wiśnięw'

, Zarządzenie Nr 125108 z dn. 26.05.2008 r.
w budżęcie gminy na 2008 r.

. Zarządzenie Nr 126108 z dn. 30.05.2008 r'
terminowej z rachunku bieżącego gminy.

w sprawle zmran

w sprawie lokaĘ

. Zarządzenie Nr l27l08 z dn.30.05.2008 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w Zarządzeniu Wójta Gminy Wiśniew Nr 8ólo4 z dnia
2.01.2004 r. w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu organizacyjnego
Urzędu Gminy w Wiśniewie,,.

. Zarządzenie Nr 128/08 z dn. 4.06.2008 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2008 r.

. Zarządzetie Nr 129108 z dn.4.06.2008 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej. (dot. przetargu pn. ,,przebudiwa drogi gminnej
w miej s c ow o ś ci B orki- P aduchy'')

. Zarządzetie Nr 130/08 z dn. 5.06.2008 r. w sprawie powołania
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
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. Zarządz.cnic Nr l49i08 z dn. 18.08.200lł r. w sprawie przebicgu inibrrnacji
z wykonania budżetu gminy Wiśnicw oraz przebiegu lt'ykorrania planów
finansowych instytucji kultury za I półroczc 2008 r.
. Zarządztllic Nr 150i08 z dn. 19.08.20()8 r. w sprawie przeprowadzenia
inr,t,entaryzacji zdirwczo-odbiorczej rt' szkołach podstalvowych w Goslchorzy
i Myrszc.
. Zarzt1dzctl ic Nr 151/08 z dn. l9.0ti.20()l l  r. w sprawie zmian w brrclżccie
gminy na 2008 r.
. Zarządz'ct l ic Nr l52/08 z l9.08.200tt r. w sprawic powołania kolnisj i  c lo
ustalonia nortl zuzycia paliwa w san.rtlchoclach służborł,'ych.
. Zarzty)z'cnic Nt l53/08 z dn.22.08'200l] r. w sprawie powołania kornisj i
oclbiorowcj wyktlnania zadania pn. ',Prcjaktol,łattie i buctov,a o'ślyit'llcnia
ulic':negtł.' Radont.l,,śl, Gost<:hor: . Tlttlrki, |h'śniev, ul. Ptlłutlltitllvu
i  Kośt iu ' s ' k i ' '  )
. Zarząr1l'cl.tic Nr 154''08 z' dn.22.()8.20()8 r. w sprawie powołania konlisji
przctargow,cl. (dot. przetargu pn..,S1tr:edu: id.t.str.tbucjn energi i  eteklrvr ':nei
tttt 1.totr:t,ll.1.o.ślrietlenia ulicznego yt,.l,bruttt,t,h obiektóv tlu I(,rcnic Śillin).
W i 'śtticly' ,)
. Zarz.qJz,cnic Nr 155/08 z dn. 2ft.0l{.2008 r. w sprawic por. 'n ictzcnia
statlowiska dyrcktora Zespołu oświatowcgo lv l{adomyśli.
. Zarz'ądztllic Nr l56/08 z dn. 28'0tt.20()tl r.. w sprawie powołirnia kornisji
rckrutacyjnc.j clo przygotowania i przcpr(lwadzcnia naboru na stanolł'isko
ds. kancelarii uri:ędu i archirt'um zakładowcgtl'
.  Zarządz'ct l ic Nl l57/08 z dn. l .09'200|i r. w sprawie powołal l ia v, 'Urzęclzie
Glninl' Wiśnicrt. pełrrot-nocnikir do sprar'r przygoto\\jania i rcalizac.ji prtljcktu
,,Ma:otri<'<ki .Sr'.r'/cłi infbrntat'ii Pr:t'.stt':enncj Gntitt i Prttviutritr
v'spótprut.tt jąt'.l't'h ł, rumac]t lrojeu'ód:|lt'u ntu:olt'tet'kiegr'l', '
.  Zarządz'cl l ic Nr l58i08 z dn. l l .09.2008 r. w sprawic porvołania konrisj i
oclbiorowcj wykonzrnia zadania pn. .,Pl':t,|ludov,a ttrogi dojaztlou,ej dt;, pól
i ląk v, Plutach,,.
. ZarzątJz,ct.t ic Nr l59/08 z dn. l l .09.200t] r. w sprawie przcprowadzcnia
okrcsowc.j inrvcrrtaryzacji sprzętu obrony cywiłnej będącego w posiadaniu
Urzędu (inl iny Wiśnicrv wcdłrrg Stanl l na dzicń 3 i. l0.2008 r.
. Zarządzenic Nr 160i08 z dn. ]6.()9.2(X)l l  r. rv sprawic porvołanta kornisj i
odbiorowc'.j rv1'konania zadania pn. ..Pr:ebudov'n drogi tntittnef
lr t n i c.j 's t, olr oś i '  i  B r l  r k i . P a d u c, h l . ' , '
.  Zarządzcnic Nr 161i08 z dt.t.22.()9.2008 r. r l '  sprarvic porvołania komisj i
przctargowcj (dot. przetargu pn. ,,Do,stttłt'a :ywno.ści do sttltóv,ek i przads,:kolu
z terctlu Gninv Wiśniew',)
. Zarząd'zrt"lic Nr 162108 z dn.22.09.2008 r. w sprawie powo'Iania konlisji
przetargowc.j (dot. przetargu pl1.,,Przt,lltdov,a ogrcdzeniu 7'cs1:tlłtt
()'św, i u l t llt.c go v' Wi ś n i ev, ie,')
. Z'arządzcnic Nr |63l'08 z dl.22.09.20()8 r. n' sprawic zmian w btrdzccie
gminy na 2008 r.
. Zarze1dzcnic Nr ló.ł' l()8 z drr.22.09'2()08 r. r i 'sprarvie pot'ołania komisj i
dcl ustalcnia nonn zuzycia paliu'a rt, sanlochodaclr sfuzborł,'1.ch.
. Zarządzcntc Nr ló5'108 z dn. 30.09.2()()8 r '  lv sprarr 're znl iat i rv bLrdżccie
gminy na 200ti r.
.7'arz'łJz,cnie Nr l66i08 z dtl ' .2'. l().20()lJ r. w sprawie porvclłitnia ltolnisj i
przotargowcj. (dot. przctargu pn. ,,l.\l'slttlt,tt ż.vlt.ttości do slołół,ek .,;:ktllttyr,h
i przat,l,s:ktllu 1 !crenu gnlinv If iśniałr,,)'
. 7'arz'ądl'ct.lic Nr 167/08 z' dn. 2'l0.2008 r. w sprawic usta|cnia ccn
nicrtlcłrtllrrtlści micnia gminnego prZcZtlacZonych clo spr.zedazy.
. Zarzt\dz'cl. l i t  Nr l68/08 z dn. 2. l0.2008 r ' w sprarł' ie powołania bicgłych.
. Zarządz'ct l ic Nr 169,/08 z' dn.,7.10.2(|08 r. lv sprawie ogłoszcnia lt 'yknzu
nicruchtlnlości lnicnia gminnego przcZl lacZon1,ch do wydzicrzawicnia.
" Zarz'ądz,enic Nr l70'.08 z dtl'. J.l 0'2008 r' lv sprawte por,i'ołania kotnis'ii
rckrutacy'jnc'1 do przygotowania i przcpron'aclzenia naboru na stanou.'rsko
inlbrIr latyka w L-Irzędzie Gnriny Wiśnicw.
. Zarz'ądz'ct. l lc Nr l7l i08 z dtl ' .  J 1laŹdzicrnika 2008 r. w sprawic znl iany
7'arz'ądz'ctlitl Nr ló5i'04 wójta gminy Wiśnicw z dnia 24 r'vrzcśnia 2004 r.
w sprawic zltliany przepisów, wcwIlętt-znycil rcgulujących gospoclarkę
tinaIlsową grl iny Wiśniew.
. Zarzątlz'ct.tic Nr l72108 z t|ll' 2] pazdzicrnika 200E r. w sprawic zlllian
w budzccic gnriny na 2008 r.
. Zarz'ądz,ct l ic Nr 17-]i08 z dn. 6 l istopada 2008 r. w sprawic por,vołania
konlisji odbiororvej wyktlnania zadatlia pln. .'Dtxtał'tt ntebli do Llr:ędu (intinv
|L/ i ' ł l l i t ' v ' ' '  '
. Zarz'ątJl'cnie Nr 174108 z' dll. |2 listopada 2008 r. w spralt.ic zInian
lv buclżccic gnliny na 2008 r. 
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Przebudowa drogi
w Borkach-Paduchach

Zakoilczonę Zostaty prace przy
przebudowię. . . drogi gminnej
w Borkach - Paduchach. Wykonano
nawieTzchnię asfaltową na odcinku
2 km 79 m., SZer. 4.5 m., wart,ość
inwestycji 520 tys. zł.
Ftrndusze pochodziĘ z budzefu
gminy i Samorządowego lnsffu-
mentu Wsparcia Rozwoju Mazow-
sza, Komponent C ,,Mazowiecki
Instrament Wsparcia Wyrównywania
Gminnej Infrasha|łtury Drogowej,,'

StanęĘ 3 maszty
Na skwerzę przed Urzędem Gminy
podczas obchodów Swięta
Niepodległości . l I listopada po raz
pierwszy podniesione zostaty flagi
biato.-czerwone na nowych
masztach. .Maszty wykonanę są
z aluminium i fiająpo 8 m kaŹdy.

Boiska ,,Orlik 2012"
Zawarta została ulnowa z wyko-

nawcą na budowę kompleksu
2' boisk spórtowych-boiska piłkar-
skiego z trawy syntetycznej
i boiska wielofunkcyjnego o na-
wierzchni poliuretanowej przy
Zespole oświatow1m w Wiśniewie'
Pod koniec listopada rozpoczęły się
roboty zierme. Planowany termin
zakończenia prac - pierwsza połowa
2009 r.

Z| oz.one'zostaty wn iosk i do następuj ącyc h i nstytucj i
wspleraJącycn:
l. Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazo\rieckiego (RPo) na
dofinansowanię:
- infrastruktury drogowej (m.in. projektowanie drogi
gminnej Wiśniew-Kaczory} na kwotę 6 m|n zt,
. ręmontu I piętra Gminnego ośrodka Kultury
w Wiśnicwie,
- przebudowę Świetlicy wiejskiej
Wiśniewskiej i w Borkach-Paduchach.

2. Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa
Mazovrieckiego) na dofi*ansowanie budowy sali
sportowęj w Smiarach.

w WóIcę

c. d. na str. 4
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SUw w Radomyśli

Żadna z ofert ztożottych do ogłoszonego przęZ
gminę Wiśniew przetargu pn' ,,Przebudowa
i rozbudowa stacji uzdatniania wody
w miejscowcści Radomyśl,, nis była zgodna
ze Specyfi kacją lstotnych Warunków Zamówien ia.
n'""ia'g zost;i unieńazniony. Wkrótce zostanie
ogło.,Jny kolejny'

Projektowani€
linii energetyczn€j

Na potrzeby przebudowy i rozbudowy SUW
w Radomyśli wykonywane Są projekty techniczne
doĘczące przebudowy linii napowietrznej t5 kV.
Prace potrwająjeszcze ok. pół roku.

Proj ektowanie wodociągów

Zawarta została uJnowa z wykonawcą na
projektowanie wodociągów w miejscowościach:
Radomyśl . Wiśniew przez Ciosny i Gostchorz -

Wiśniew.

Ścieżka rowerowa
coraz bliżej

Po przeprowadzęniu dwóch nierozstrzygniętych
przetargów, udało się wreszcie wyłonić projektanta
ciągu pieszo.rowerowego na odcinku Wiśniew.
Wiśniew-Kolonia.
Na opracowania techniczne zostało przęZnaczone
ok. 113 Ęs,zt.

Przebudowy świetlic

Kończą się prace projektowe datyczące
przebudowy świetlic w Borkach - Paduchach
iWólce Wiśniewskiej.

Prace przy budowie linii
energetycznych

Zakoirczanę zostĄ roboty przy budowie
oświet|enia ulicznego w Radomyśl, na odcinku
Gostchorz -Tworki (na zakręcie) i w Wiśniewie
przy ul. T. Kościuszki i ul. Południowej. Na sfu-
pach zawieszone zostĄ energooszczędne lampy.
Wartośó prac - 88.000 zł.

. Zarządzenle Nr l75l08 z dn. 12 l istopada 2008 r. lv sprawie
projektu uchwały budzetowe.j rra rok 2009.
. Zarządzente Nr 176/0t] z dn. 19 l istopada 2008 r. w sprawle

ustalcnia prawidłowości w rozl iczaniu nalcżności z tytułu

użytkowania micszkań i lokali użytkowych gminy Wiśniew.
, Zarządzenle Nr l77108 z dn. 25 l istopacla 2008 r. w sprawic zmian

w budzecie grniny na 2008 r.
. Zarz,ądzenie Nr l78l08 z dn. 28 listopada 2008 r. w sprawie
powclłania kornisji przctargowej (dot. przetargu pn. ,,Do'stalvct
talon(lyy dla 7.cspołu ()światowego v, Wiśniewie i Przedszkola

Su nl o rządov,'e go lt, Wiśn i ew i e,, )
. Zarządzenie Nr i79l0f] z dn. l grudnia 2008 r. w Sprawle
wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Wójta Gminy Wiśniew

Nr 89/04 z dnia 2.01.2004r. r'r' sprawic wprowadzcnia ,,Regulaminu
Orgonizacyf nego Urzędu Gntiny ly Wi,śnielt,ie',.
. Zarządzęnic Nr l80l'08 z dn. f grudnia 2008 r. w sprawle
powołania komisj i  do dokonania oceny i wydzielenia dokuntcntacj i
niearchiwalne.j przeznaczonej do przckazania na makulaturę lub

zlliszczenię.
. Zar,ządzenie Nr 181/08 z' dn.28 l istopada 2008 r. w spraw1e
powołania komisji rekrutacyjnej do przygottlwania

i przeprowadzcnia naboru na stanowisko ds. funduszy struktr.rralnych
w Urzędz ie  Crn lny  Wiśnicu  '
. Zarządzenie Nr 182/0tl z dn.2 grudnia 2008 r. w sprawie
powołania komisji rekrutacyjncj do przygotowania

i przeprowadzcnia naboru na stanowisko księgowa ds. podatków
''v Urzędzie Gminy WiŚnrcw.

Uchwały o likwidacii dwóch szkół podstawowvch

TRUDNE DECYZTE
W czerwctt i lipcu podjęte zostały przez radnych Rady Gminy

Wiśniew uchwaĘ o likwidacji szkół podstawowych
w Gostchorzy i Myrsze.

Debata nad losem tych placówek toczyła się od prawie o<l 4 lat,
tak więc problem nie był nowy. Najpierw radni przegłosowali
uchwały o zatniarze likwiclacji, potcnr przeprowadzone zostało
postępowanie zgodnie z ttstarvatrri o systemie oŚwiaty, finansach
publicznych. Wszystkie decyzje zapadaĘ po lvnikliwiej analizie
ckonomicznc-j i demograficznej' po zasięgnięciu opinii kuratora
oświaty. Przypornnijnry, ze szkoły te liczyły 44 uczniów
w Gostchorzy i 46 uczniów rv Myrsze, a nakłady na utrzymanie
jcclnego ucznia były prawie dwukrotnie wyzsze niz w zcspołach
oŚwiatowych. Poziom nauczania, przy często klasach łączonych,
takzc nie był dobrym rozrviązaniem' Danc demograficzne
wskazy.wały' ze Iiczba uczniów będzie spadała.

Scsje podczas któryclr odbywały się debaty dot.vczące losów
tyclr placówck nie nalcżały do spokojnych. Zarówno radnym,
nattczycielorrl jak i rodzicom trudno było pogodzić się z rnyŚlą
zc szkół nic będzie. Jednak ostatnia' lipcorva scsja podczas które.1
radni przeg,tosowali l ikwidację szkoły w Gostchorzy przcbiegła
spokojnie.

I tak 1 wlzcśnia już tylko w 3 placówkaclr oświatowych gminy
Wiśniew zabrzniał picrwszy dzwonek. Rok szkolny rozpclczęło
648. uczniów, w tym 54. pierwszoklasistów.

Dzięci Ze zlikwidowanyclr plaoówek kontynuują naukę
w Zespole Ośrł,iatowyIrr w Wiśniervie. (lmina zapewniła
uczniom bezpłatny dowóz pod 9p1e!.t :p1ekux.-.'.-. '. '. ^ II/:  ̂ .  ̂ :Gnlinne Wieści



PODCZAS XV SESJI T marca 2008 r.
RADA GMINY wIŚNIEw

PODJĘŁA NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY
a Nr XV/87/08 w sprawie zmtanw budzecie gminy na 2008 r.
r Nr XV/88/08 w sprawie opiniowania zmian w Regulaminie

organizacji lłewnętrznej Gminnego ośrodkl Kultury w Wiśniew.

PODCZAS XVI SESJI 17 marca 2008 r.
RADA GMINY wIŚNIEw

PODJĘŁA NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY
. Nr XVI/89/08 w sprawię wniesienia zaza|enla do Ministra

Edukacji Narodowej na postanowienie Mazowieckiego Kuratora
oświaty w Warszawie w sprawie negatywnej opinii dotyczącej
zamianl przekształcenia SzkoĘ Podstawowej im. Bolesława
Prusa w Myrsze.

a Nr XVI/90/08 w sprawie wniesienia zazalenia do Ministra
Edukacji Narodowej na postanowienie Mazowieckiego Kuratora
oświaty w Warszawie w sprawie negatywnej opinii dotyczącej
zamlaru przekształcenia SzkoĘ Podstawowej Kazimierza
Odnowiciela w Goschorzy.

PODCZAS XVII SESJI23 kwietnia 2008 r.
RADA GMINY wIŚNIEw

PoDJĘŁA NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY
o Nr XVII/91/08 w'sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających

sołtysa sołectwa Smiary.
a Nr XVIV92/08 w sprawie udzielenia polnocy finansowej gminie

Zbtczyn.
. Nr XVIV93/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
. Nr XVII/94/08 w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi

gminaza2007 r.

PODCZAS XVIII SESJI 13 czerwca 2008 r.
RADA GMINY wIŚNIEw

PoDJĘŁA NASTĘPUJĄCE UcHwAŁY
a Nr XVIII/95/08 w sprawie sfinansowania z Powiatem Siedleckim

inwesĘcji drogowej'
ł Nr XVIII/96/08 w sprawie lĄczenia na okres l0 lat działki

gruntu o pow. 0'100 ha oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działki o nr ewidencyjnym |04913 położonej we wsi Stare
okniny' gm. Wiśniew-KW nr AN l l 86/90 wraz z potożonym na
niej budynkiem świetlicy wiej skiej.

l Nr XvIIIlg7l08 w sprawie przyjęcia Planu odnowy
Miej scowości Wiśniew- Kolonia.

r Nr XVIII/98/08 w sprawie określenia gómych stawek opłat za
usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicie|i
nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpĘwowych
i transporhr nieczystości ciekĘch.

a Nr XVIII/99i08 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz
opłat za niektóre usługi komunalne.

. NI XVIII/I00/08 w sprawie zmian w budżęcie gminy na 2008r.

PODCZAS XIX SESJI 27 czerwca 2008 r.
RADA GMINY wIŚNIEw

PoDJĘŁA NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY
I Nr XIX/101/08 w sprawie likwidacji SzkoĘ Podstawowej

im. Bolesława Prusa w Myrsze.

PODCZAS XX SESJI S lipca 2008 r.
RADA GMINY WISNIEW

PoDJĘŁA NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY
. Nr XX/l02l08 w sprawie likwidacji SzkoĘ Podstawowej

im. Kazimierza Odnowiciela w Gostchorzy.

PODCZAS XXI SESJI2S.lipca 2008 r.
RADA GMINY WISNIEW

PODJĘŁA NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY
o Nr XXI/103/08 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do

sprzedazy nieruchomości mienia gminnego w obrębach
geodezyjnych: Mościbrody, okniny, Zabłocie, Wiśniew-Kolonia.

. Nr XXI/l04l08 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniew.

r Nr XXI/105/08 w sprawie określenia obwodu SzkoĘ Podstawowej
im. Bolesława Chrobrego w Wiśniewie.

. Nr XXI/106/08 w sprawie określenia obwodu szkolnego SzkoĘ
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Radomyśli.

a Nr XXI/I07/08 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przez
gminę Wiśniew.

I Nr XXI/|08/08 w sprawie ustalenia wysokości i zasad opłat za
świadczenia Przedszkola samorządowego w Wiśniewie
prowadzonego przez gminę Wiśniew.

. Nr XXI/109/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

PODCZAS xxII SESJI 3 września 2008r.
RADA GMINY wIŚNIEw

PoDJĘŁA NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY
I Nr XXIVI 10/08 w sprawie wprowadzenia zmiany

w Uchwale Nr VII/38/03 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia
30 kwiętnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statufu Gminy
Wiśniew.

. Nr XXIVl11i08 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do
wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego.

ł Nr XXIVI |2108 w sprawie współpracy pomiędzy Gminą Wiśniew,
a gminą SaĘj ew_tlkraina.

. Nr XXIVI13/08 w sprawie zmianw budŹecie gminy na 2008 r'

. Nr XXII/I l4l08 w sprawie wyrażenia zgody na zautarcie
porozumienia doĘczącego rea|izacji proj ekfu ,, Re gionalny proj ekt
tułystyczny Wschodniego Mazowsza,'.

PODCZAS xxIII sEsJI L6pzździernika 2008 r.
RADA GMINY WISNIEW

PoDJĘŁA NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY
. Nr XXIIVll5/08 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za

udział w działanil ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym dla
członków ochotniczych StraĘ Pożamych z terenu gminy Wiśniew.

i Nr XXIII/IIó/O8 w sprawie upowaznienia Wójta Gminy do
wyr azenia zgody na obciążenie nieruchomości mieni a gm i nnego'

. Nr XXIII/l l7108 w sprawie przejęcia zadań Powiatu Siedleckiego
z zakresl zimowego ltrzymania dróg powiatowych w obrębie
gminy Wiśniew.

! Nr xXIIVl 18/08 w sprawie wysokości stawek opłat za zjecie pasa
drogowego dróg, których zarządcąjest gmina Wiśniew.

. Nr XXIIVI19/08 w sprawie wyrażęnia zgody na zawarcie
porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań z
zakresu oświaty polegających na zapewnieniu transpońu i opieki
dzieci niepełnosprawnych.

I Nr XXIII/I20/08 w sprawie rozpatrzenta wezwania Zarządll
Głównego Związku Nauczycielstwa po|skiego dotyczącego
usunięcia naruszęnia prawa w Uchwale Nr XIX/101/08 Rady
Gminy Wiśniew.

r Nr XXIIVI2I108 w sprawie rozpatrzenia wezwania Zarządu
Głównego Zwlązk,l Nauczycielstwa Polskiego dotyczącego
usunięcia naruszenia prawa w Uchwale Nr XDV102/08 Rady
Gminy Wiśniew'

. Nr XXIII/122108 w sprawie zmiany UchwĄ Nr XXXII/217/06
Rady Gminy Wiśniew z dnla 7 marca 200ó r. w sprawie: ustalenia
zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach
i zakładach budżetowych gminy Wiśniew.

. Nr XXIII/123/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Gminne Wieści 5 
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PODCZAS xxlv SESJI 30 października 2008 r.
RADA GMINY WISNIEW

PODJĘŁA NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY
. Nr XXIVl124108 w sprawie upoważnienia wójta gminy do

wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego.
I Nr XXIV/125I08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali

mieszkalnych i udzielenia bonifikaĘ z tego tytułu.

PODCZAS XXV SESJI 18listopada 2008 r.
RADA GMINY WISNIEW

PoDJ ĘŁA NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY
I Nr XXV/I26108 w sprawie zmian w budzecie gminy na 2008r.
. Nr XXV/I27108 w sprawie wyrażenia zgody na realizacje inwestycji

pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 3635W Siedlce
Domanice - granica województwa (Wólka Zastawka) na odcinku
od miejscowości Rakorł,iec do miejscowości Przywory Duże dfugości
5700 mb w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: ,,Narodov,1,
Progrclm Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 . 201],,w partnerstwie
z Powiatem Siedleckim i grninami: Siedlce. Skórzec. Domanice
iWiśniew.

. Nr XXV/127108 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcle
porozumienia doĘczącego realizacji projektu''Regionallry,
proj ekt turys Ęczny |/,sc h odniego Mazowsza',.

PODCZAS XXVI SESJI I grudnia 2008 r.
RADA GMINY WISNIEW

PODJĘŁA NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY

ł Nr XXVI/l29108 w sprar,vie przyjęcia darowizry nier.uchomości
na mienie gminne.

. Nr XXVI/l30/08 w spravr'ie obnizenia średniej ceny skrrpu żyta
stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze
gminy Wiśniew na 2009 r'

. Nr XXVl/l3l/08 w sprawie okrcślenia wysokości stawek
podatku od nieruchorności na 2009 r. i zwolnień w tym podatku
oborviązujących na obszarze gminy Wiśniew.

r Nr XXVI/l32l08 w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych na 2009r. obowiązujących
na terenie gminy Wiśniew oraz zwolnień w tym podatku.

ł Nr XXVli133/08 w sprawie udzielenia upoważnienia
kierorvnikowi GOPS w Wiśniewie do podejnowania działań
wobec dłużników alimentacy.jnych.

. Nr XXVI/l34108 w sprawie upoważnierria wó.jta gmin'v- do najmu
nieruchornclści mienia gmilrnego.

Antoni Pogonowski lauręatęm Nagrody Starosty Siedleckiego ==.
t , ,

=,t
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Podczas XIII Sesji Rady Powiatu, |8 kwietnia 2008 r. odbyło się uroczyste
\ryręczeni€ panu Atrtoniemu Pogonowskiemu z miejscowości Mroczki
Nagrody Starosty w dziedzinie działalności spolecznej' samorządowej
i ofiarności w służbie publicznej.

otrzymują ją rokrocznie osoby, które ,,wyróżniają się w dzialalności na rzecz
Powiatu Siedleckiego i jego mieszkańców''. Kapihrła Nagody bonoruje tytko jednego
spośród zgłoszonych, w tym przypadku przez wójta gminy Wiśniew. kandydatów
w danej kategorii. Konkurencja była duża, tym bardziej cieszy tak zaszczylne
wyróżnienie.-Sratuetkę 

i pamiątkowy dyptom wręczyli laureatowi: Starosta Siedlecki-Zygmunt
Wie|ogórski, Przewodniczący Rady Powiatu-Kazimierz Prmhenka, Wiceprzewodni-
czący Rady Powiaru-Wiesław Klimek oraz Wicestarosta-Bartłomiej Kurkus.

Warto wspomniec. ze Pan Antoni dołączył do grona trzęch laureatów Nagrody
Starosty, mięszkańcÓw gminy Wiśniew. Pan Krzysztof Borkowski w |999 r' otrzymał
wyróznienie w dziedzinie działalności gospodarczej, Pan Stanisław Jastrzębski w 2000
r. w kategorii - promocja powiatu i dziennikarstrvo, a w 2005 r. - pan Stanislaw
PacioreĘ w kategorii działalność społeczna, samorządowa i ofiamość w słuŹbie
publicznej.,- 

okazuji się, że najwięcej w gminie Wi'śniew jest spoleczników i samonądowc,ów,
ponieważ w tej kalegorii mamy już dwóch laureatów. Nasuwa się p1,tanie _ kto będ=ie
nastęllnym wielkim spolecznikiem? Cieszę się, źe już dwie osob'v z naszej gminy
otrz.vmały nagrodę *- tej właśnie kategońi, Swiadczy to o akty+vności maich
mieszkańców, o tym, że nie jest im obojętne to co robimy, że też chcą hrać udziul u,e
współtworzeniu wizerunku gminy. Społeczna praca Puna Pogonowskiego na prze'strzeni
trzech dekad przyniosĘ wymierne eJbkĘ. ,Iest to człou'iek obdarzony zaufanicm
współmieszkańców, który ponad wszystko stawial zawsze ic,h dobro w. :godzie
z zasadami moralnymi. Jest przyktadem dla młodega pokolenia, spokoju i wvważonego
roz'łądku. Budon,at nie tylko obiekty, ale porozumienie i dialog, na bazie których da
się tworqć atmosferę zaufania i wspólnoty mieszkańcóu,, A to jest doskonałynt

fundamentem i nikt nie wymyśIil jeszcze lepszego do wszelkith poczynań, aby
wszyslkim Ęlo się lepiej - powiedział wójt gminy Wiśniew _ Krzysztof Kryszczuk.

Z rąk przewodniczącego Rady Gminy Wiśniew i wójta' Pan Pogonowski otrzyllrał
kwiaĘ z gratulacjami oraz życzenia zdrowia, radości i satysl-akcji z wielu jeszcze
cennych inicjatyw. Słowa podziękowania usłyszała także Kapiruła Nagrody
za docenięnie zaangażowania |aureata w życie spoteczne naszej gminy.

Anlon i Pogctttowski z Krzy.sztofem Kr,lszt:zukient
łó jIen gminy Wiśnit,yr i Józe|ł,n ()rz.l,'łoł.skint
przev,ottniczącynt Rud.v Gnin,-. 'lbt. U'G.

Poniżej krótka notka biograficzna Laureata.

Pan Antoni Pogonowski urodził się
6 kwietnia 1936 r. W Mroczkach. Z tą
rniejscowością związał ca'}e swoje dotychczasowe
życie' Wraz z żonq-Leokadią zajmował się pracą
w gospodarstwie ro lnym. Ohecnie jest na
emeryturze.

od pięc iu kadencj i .  a Więc prawie już 20 lat
jest sołtysem sołectwa-Mroczki' Pełniąc tę
funkcję był animatorem Wielu in ic jatyw m.in.
budowy Wiejsk iego Domu Kultury w latach 80.,
kościoła parafia|nego, budvnku szkoły
w Smiarach, przebudowy Iinii energeĘcz;rej.
swoim zaangażowaniem i zapałem potrafił
pobudzić mieszkańców wsi do włączenia się
w prace społeczne.

jako radny czterech kadencji, wybrany- przez
mieszkańców miejscowości - Mroczki i smiary
skupił się na pracach na rzecz tych społeczności.
Jako Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wiśniew
w |atach 2002 * 2006 służył poF}ocqJ
doświadczeniem i rozważna' radą.

]est odznaczony ł,Brązo|lvym Kmyżam
Zasługi,, nadanym przeŁ Prezydenta RP
w 1994 r., odznaczeniem .,zasłużony dla
rolnictwa", Odznaczeniem na 75-lecie
Samorządu Lokalnego Qaa| r.)
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i Pierwszy certyfikat dla kursanta CKNONW

od 3 nrarca 2008 r. w Urzędzie Gminy Wiśniew działa Centrum
Kształcenia na od|egłość na Wsiach.

W swojej bogatcj ofercie posiada aż' 50 kursów tcmatycznych. W lipcu
pienvsza osoba biorąca udział rv szkoleniu pomyślnie z.dała egzamin
i otrzynrała Ceńyfikat' Na zdobycie ceńytikatu z podstaw technik
informatycznych p" l(arol Wyrzykowski potrzebował 5 dni. Pomyślnte zdał,
egzamin i może poszcz'ycić się dokumentem potwierdzającym jego wiedzę.
Serdecznie gratulujemy ! ! I

Zapraszamy wszystkich nlieszkariców do skorzystania z możliwoścr
pogłębienia lub zdobycia rrowych unlicjętności. Saia z wyposazeniem
w nowoczesny sprzęt komputerowy znajduje się w Urz'ędzie Gminy Wiśniew.
Wszystkie komputery podłączone są do Intemetu. W godzinach 8.00-16.00
is tn ie jc  moŹl iuość skorzys lan ia  ze  sprzętu  i z t J t lbyć nowe kwa l i f i kac je

na kursach.

RUSZYŁA BUDowA
SALI GIMNASTYCZNEJ w ŚMIARACH

|8 wrze.śnia o^":.?plo przekazanie placu budowy pod salę gimnasĘczną
przy Z,espole oświatowyru w Smiarach.

Ze strony wykonawcy rv przekazaniu udzia,l wzięli: prczes Fitmy SED-BUD
_Szczepan Ce|iński _ Walendowicz i kicrownik budowy Zbigniew Sikora'
lnwestora reprezentował wójt gminy Wiśniew _ K.rzysztof KĘ'szczuk' zastępca
wójta _ Agnieszka Zalewska '- Wróbel oraz dyrektor Zespołu ośu,iator,tego
w Smiarach - Anna Dziedzina.

oficjalne oddanie sal i p|anowane jest na wrzesień 20 | 0 roku.

KOLEJNY ODCTNEI( DROGI - OI}DANY

Nowy
Kierownik
Posterunku
w Wiśniewie

od l sierpnia br. nadkomisarz Artur Młotowski,
pełni funkcję kierownika Posterunku Policji
w Wiśniewie. Zastapił' asp. sztab. Jarosława Kopra'
który odszedł na emeryturę.

obecny kierownik pochodzi z Mińska
Mazowieckiego. Ukończył studia na Wydziale
Pedagogiki w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej
w Sied|cach (obecnie Akademia Podlaska)' Następnie
odbył szkolenie w Centrum Szkolęnia Policji
w Legiorrowie. Tam też ukończył kurs ekspertów
kryminalisĘki.

w Policji pracuje od l8 |at, początkowo
w Kot"nendzie Wojewódzkiej Policji w Siedlcach,
w latach 1999-2002 w Komendzie Miejskiej Policji.
a ostatnio w Komendzie Wojewódzkiej Policji
w Radomiu. sekcja w Siedlcach. Jako pracownik KW
w Siedlcach zajmował się analizami laboratoryjnymi
w pracowni kryminal isrycznej.

Nadkomisarz - Artur Młotowski ma 42 lata' mieszi:a
lvraz z żonąi 2. dzieci (w wieku ó i 8 lat) w Siedlcach.
}{obby - wędkarstwo, turysĘka.

Panu Jarosławowi Koprowi dziękujemy za ofiarną
slużbę w naszej gminie' nowemu Kierownikowi
Posterunku Ęczymy owocnej pracy !

Llroczyste otwarcie ''PRIMY"
28 września odtly|o się uroczyste otwarcie Pracowni
Cukierniczej PRIMA.

Właścicielami PRIMY Są Bozena Krupa oraz
Grażyna i Andrzej Chraniuk. Przepyszne słodkości
prodLrkowane są w Kaczorach już od roku.

Cieszy fakt' że w gminie Wiśniew przybywa firm
i zakładów produkcyjnych.

Właścicielom życzymy powodzenia i sukcesów
biznesowych.

Nowe Koło Gospodyń Wiejskich

w październiku powsta|o ko|ejne Koło
Gospodyń Wiejskich' tym razem we wsi
Mroczki.

Koło polvstało z inicjaĘwy kilku pań mieszkających
v' Mroczkaclr. Gdy już pornysł został dokładnie
przedyskutowany. postanowiłyśmy rozpocząć
działalność. W niedzielę, If pażdziemika' odbyła się
pienvsza impreza, której organizatorem było
nowopowstałe KGW ..Święto ziemniaka i kukury-
dzy'''. Na imprezę przybyli m.in.wójt gminy Wiśniew
Krzysztof Kryszczuk, przewodniczący Rady Gminy
J,ózef orzyłowski, proboszcz parafii Jastrzębie
Smiary ks' Sławomir Groszek, radni Andrzej
okniński i Tadeusz Dąbrowski, dyr. GoK-Janina
Dołgich oraz mieszkańcy wsi Mroczki. Imprezę umilat
swoim występem Zespół Ludowy'' Wiśniewiacy,'.

Mamy kolejne pomysĘ dotyczące następnych
spotkań.

Czlonkinie KGII/
v., ll,[roczkach

.ffi

Miało być tylko l'04 km
stabilizacji betonowej, bo Ęle
przeznaczono na ten ccl
iundusrry, a utwardzono pra-
wie 2 km drogi w Plutach. To
dzięki mobilizacji miesz-
kańców wsi PluĘ i Daćbogi
oraz pracy zatrudnionych
w Urzędzie Gminy robotników
interwencyjnyth uda|o Ę tak
sprawnie wykonać i oddać do
uĄtku ten odcinek.
Nad ca|ością prac czurtal nasz
doświadczoły ,,drogowieł,-
K."V:1t91_ Adamczyk" pre-
cownik uG.

olicjalne otwarcie drogi rniało miejsce 17 wzęśnia' W symboliczn1m
przecięciu wstęgi udział wzięli m.in.: przedstawiciele Urzędu
Marszałkowskiego, na cze|e z dyrektorem siedtcckiej de|egatrrry Urzędu
Marszałkowskiego_Ewą orzełowsĘ, pracownicy Urzędu Gminy z wójtern
gnliny Wiśniew _ Krzysaofęm Klyszczukiem, radni Rady Gminy
z przewodniczącym - Józel.cm orzyłowskim, przedstawiciele lokalnego
samorządu oraz mieszkańcy'
Droga w Plutach wspołfinansowana była przez L.undusz ochrony Gruntów
Rolnych Urzędu Marszałkowskiego i budzet gminy.
- |farto zwrócit.1 uwagę na w1,miar pozafinansowy prat mieszkańców Plut. Takie
wspólne budowanię to talie korzyści społeczne, budowanie jeduości
i udowadnianie, że wspóln1,m, zgodnym działaniem zdziałac możemy wiele'
Zachętum wszystkich nlieszkańcóu' do podejmowania inicjaĘw i vtączenie ,się
do u'spólgospodarowania naszą gniną-powiedział wójt gminy Wiśniew*
Krrysztol'Kryszczuk.

Koszt inwestycji _ l l8.000 zł.

Gminne Wieści



NASZA GMINA NA DNIACH SIEDLEC

Tak prezentowało się nasze stoisko

Według odwiedzających
7 czerwca tegoroczne
Targi na Bloniach
Siedleckich' to właśnie
nasze stoisko
wystawiennicze było
najciekawsze, najbardziej
gościnne i rozśpiewane,
kolorowe barwami
tradycji naszej gminy.
Najpełniej oddawało
specyfikę i osob|iwy
charakter podlasko-
mazowieckich folklorys-
tycznych nastrojów.

Urządzone na ludową nutę, która korespondowała z wrywaną na akordeonie
i bębnie Polką lłiśniewstą i irrnymi melodiami ludowo-biesiadnymi przyciągało wzrok
i słuch. Tłoczno było i gwamo, kuildy chciał posmakować wiŚniowych smaków, ugasió
pragnienie wiśniowymi napojami. Na plecionym płocie udekorowanym malwami, stał kogut,
obok w wersji mini siedziała wiśniewianka i wiśniewiak w strojach ludowych.
U powaĘ namiotu wisiał bibułkowo słomiany pająk. Na stole przygotowaliśmy swojskie
smakowitości: koreczki wiejskie, smalec ziołowo-skwarkowy, ogórki w zatewie małosolnej,
pączki i ciasta. A na popitkę ... woda z sokiem wiśniowym:). Wszyscy kosztowali, dotykali
czy aby kwiatki nię z plastiku i ... smakowało i podobało się. Duzym zainteresowaniem
cieszyły się prezentowane rzeźby',p, Wiewiórki i rękodzieło ludowe p. Ani Montewki. Dzieci
zkóka plasĘcznego prowadzonego pod okiem p. BeaĘ Izdebskiej robiĘ wianki z kłosów
zbóż przep|atane aniołkami z masy solnej. Mieliśmy także ulotki zachęcające do
odwiedzenia naszej gminy, baloniki, wiatraczki dla dzieci i inne gadżety promocyjne'

Podczas imprezy stoisko nasze gościło wiele znamienitych osób, wŚród nich: Stanisławę
Prządkę _ Posłankę na Sejm RP, Prezydenta Miasta Siedlce _ Wojciecha Kude|skiego,
Wiceprzewodniczącego Sejmiku Wojewódzkiego _ Krzysztofa Wawrzyńca Borkowskiego,
wójta Gminy Mokobody _ Iwonę Księżpolską Wójta Gminy Siedlce _ Mirosława Bieńka,
wójta Gminy Skórzec _ Stanisława Kalińskiego oraz prezesów wielu firm i stowarzyszeń,
przyjaciół i mieszkańców naszej gminy.

Wójt Gminy Wiśniew - Krzysztof Kryszczuk dziękuje wszystkim' którzy nie.T:-:T: 
:]:,::'-":: y:::"'T:T ::.J:"".::.::.].J::T:-T::Y5]T]; n € m E ę & &

Fot. UG

Uroc stoŚci w RadomyŚli
Niedziela 15. czerwca była dniem ważnym d|a
mieszkańców gminy Wiśniew. W Radomyśli odbyły
się uroczystości związane z 80. rocznicą powstania
miejscowej jednostki OSP' odsłonięĘ został także
pomnik Trzech Rocznic, pokaźnych rozmiarów
monument upamiętniający rocznice związane
z historycznymi wydarzeniami ostatniego wieku: 30-
lecie wyboru na Stolicę Piotrową Jana Pawła II, 90.
rocznicę odzyskania przez Polskę niepod|egłości i 80.
rocznicę powstania oSP.

Uroczystośó rozpoczęła się Mszą św. odprawioną przez proboszcza parafli Radomyśl_
ks. Tadeusza Gruzę. Następnie pochód na cze|e z orkiestrą sttazacką z Sokołowa Podl., kompanią
ręprezentacyjna oSP i pocztami sztandarowymi zaproszonych jednostek przemaszerował na plac
przed strażnicę.

Po powitaniu przez prezesa oSP_Henryka Chromińskiego zebranych, krótką historię jednostki
przedstawił dh Antoni Wiszniewski.

Jubileusz jednostki był okazją do wręczenia odznaczęń zastużonym. ZłoĘ Medal
,]a zasługi dla pożarnictwa', otrzymała oSP Radomyśl, najstarszy stra:żak dh Andrzej
Radomyski uhonorowany został Złotym Medalem Związku oSP' dh Stanisław Remiszewski
otrzymał honorowy Medal im. Bolesława Chomicza' Srebme medale zostały przyznane Szkole
Podstawowej im. H. Sienkiewicza i Ko|u Gospodyń Wiejskich.

Uroczystego odsłonięcia pomnika dokonali: Krzysztof Kryszczuk . wójt gminy Wiśniew,
Henryk Chromiński prezes oSP Radomyśl i Marianna Wiśniewska-przewodnicząca KGW.
Nastęnie obelisk poświęcił _ ks. Tadeusz Gruza.

Na uroczystości obecni byli: szef gabinetu ministra rolnictwa Marka Sawickiego-Przemysław
Litwiniak, Krrysztof Borkowski _ wiceprzewodniczący Sejmiku Mazo-wieckiego, Jan osiej -

zastępca komendanta mazowieckiego PSP, Tomasz lwański -komendant miejski PSP
w Siedlcach, Mirosław Bieniek-prezes ZP Z0SP oraz przedstawiciele straży z niemieckiego
powiatu Oberhavel.

Inicjatorami budowy monumentu byli Państwo Jadwiga i Jerzy orryłowscy, jego konstrukcja
powstała w rodzinnej firmie ,,Ko|t _ Metal''.

III Mazowiecki Festiwal Produktów Tradycyjnvch.
Regionalnych i Ekologicznych _ Mościbrody 2008

Brąz dla stoiska
Gminy Wiśniew

Już po raztrzec\ 24 sierpnia odbył się
III Mazowiecki Festiwal Produktów
Tradycyjnych, Regionalnych i Ekolo-
gicznych - Mościbrody 2008. Impreza
miała charakter wystawiennicry, edu-
kacyjny i kulturalny. Skupiła ponad
100. *ystawców z całego Mazowsza
i województw sąsiednich. Gmina
Wiśniew także była tam obecna. Nasze
stoisko wystawiennicze zdobyło
ilI miejsce w konkursie na
,, Naj ciekaw s ze stois ko w staw ow€) .

Tak jak w roku ubiegtym tfumy odwiedziły
Festiwal. A było nie tylko na co popatrzeć, ale
także podegustować. Wyroby regionalne
prezentowali wystawcy wielu branz, m.in.
spożywczej' rękodzielniczej, agrofurystycenej.
ByĘ swojskie wyroby wędliniarskie' Piekar-
nicze, rękodzieło ludowe, wyroby
z wikliny' Bogatą ofertę prezentowĄ gosp-
odarstwa agroturystyczne zwłaszcza z rejonu
nadbuzańskiego.

Działał. także specjalny punkt informacyjny
dla grup producentów rolnych zorganizowany
przez Urzędtl Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego. We dworzę odbywĄ się
wykłady i prelekcje związane z tematyką
rolniczą agroturystyki i kuchni regionalnej oraz
promocj i regionalnych produktów.

Stoisko gminy WiŚniew było jak zwykle
barwne, różnorodne i na nutę ludową
umuzykalnione. Komisji konkursowej podobał
się nie tylko ,'sielski !Yycląd''' a|e takze bogata
ofeńa promocyjna (ulotki, książki z wiśnio-
wymi przepisami, gadżety), a także oferta
kulinarna. Ten spektakularny sukces :),
a konkurencja była ostra, zawdzięczamy
Paniom z Zespołu Ludowego ,,Wiśniewiacy,,
i pracownikom Urzędu Gminy, którzy
obiecują zę za rok powaIczą o rvięcej.
Trzymamy za słowo !

Na zaproszenie Wiceprzewodniczącego
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Krzysztofa Borkowskiego do Mościbród
przyjechał m. in. Marek Sawicki _ Minister
Rolnictwa, Adam Struzik - Marszalek Woje-
wództwa Mazowieckiego. Naszą gminę repre.
zentował Wójt Gminy Wiśniew _ Krzysztof
Kryszczuk i Przewodniczący Rady Gminy
Wiśniew - Józef orzyłowski.

Podczas Festiwalu wystąpiĘ m.in. zespoĘ:
PERFECT' LESZCZE i oczy.rviście gwiazda
imprezy - nasz Zespół Ludowy ,,Wiśnie-
wiacvt'!

Gminne Wieści



I Ę. roku w Wiśniewie w sposób szczególny obchodziliśmy Narodowe
Swięto Niepodległości. Powodem była 90. rocznica odzyskania przez Polskę
niepodległości.

Uroczystości rocznicowe rozpoczsy się w kościele parafialnym w Wiśniewie, gdzie
licznie zgromadzeni goście i mieszkańcy naszej gminy wysłuchali koncertu pieśni
patrioĘcznych i religijnych w wykonaniu Akademickiego Chóru ,,POLESIE' zBrześcia.
(Chór działa przy Polskiej Macierzy Szkolnej w Brześciu, a jego członkami są Polacy
mieszkający na stałe na Białorusi).

Następnie proboszcz parafii Wiśniew - ks. Henryk Krupa odprawił Mszę św.
w intencji ojczyzny, w której ldział wzie}a kompania reprezentacyjna ochotniczych
Strazy Pożarnych gminy Wiśniew oraz poczty sztandarowe oSP Radomyśl i oSP
Wiśniew oraz SP w Radomyśli i SP w Wiśniewie. Uroczystej oprawy Mszy św' dopełniła
orkięstra Kolejowa z Siedlec'

Po nabożeństwie wszyscy przeszli pod pomnik niepodległościowy, gdzie odbyła się
da|sza część uroczystość. Rozpoczęto ją od wciągnięcia na maszt flagi państwowej
i odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Następnie wójt gminy Wiśniew _ Krzysztof
Kryszczuk wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym zutrócił m.in. uwagę na
ogromny patriotyzm naszych przodków dzięki któremu nie złamali naszego ducha
zaborcy, okupanci i systemy polityczne. Odczytany został również list Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.

' i '  i
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Przemówienie okolicznościowe wójta _ Krzysztofa Kryszczuka. FoT. UG

Póżnlej pamięć ofiar wa|ki o niepodległość uczczono apelem pamięci oraz salwą
honorową oddaną przez kompanię honorową l Siedleckiego Batalionu Rozpoznawczego.
Zapł.one]y takze znjcze pamięci, postawione pod pomnikiem bohaterów walki
o niepodległość przez delegację uczniów z Zespo,tu oświatowego w Śmiarach'
przedstawicieli Wojska Polskiego i oSP. Taki skład symbolizował sztafetę pokoleń i to,
że pamięć o tych co polegli jest wciĘ żrywawśród wszystkich - młodych i starszych.

Biało.czerwony wieniec w imieniu całej społeczności gminy Wiśniew złoĘ|i:
przewodniczący Rady Gminy _ Józef orzyłowski, wójt gminy ' Krzysztof Kryszczuk
i prezes ZGm ZoSP RP _ Edward Dąbrowski. W imieniu władz samorządowych
Województwa Mazowieckiego wieniec zł.oĘł Krzysztof Borkowski
wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Ewa orzełowska _
dyrektor Delegafury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach.
- Tak hucznych obchodów świąt państwowych w Wiśniewie nie było od dawna -
komentowali na Ąwo uczestnicy uroczystości. Starsi wspominali te sprzed 22 Lat,
w 1986r., kiedy to Wiśniew odznaczany był Krzyżem Grunwaldu. Koncęrt melodii
patrioĘcznych w wykonaniu orkiesĘ Kolejowej zakończył oficjalne uroczystości.

Wszyscy jej uczestnicy zap1oszeni zostali na żołnierską grochówkę.
Organizatorzy obchodów Swięta Niepod|egłości połączylije ze spotkaniem Komitetu

Redakcyjnego Monografii Wiśniewa i Gminy Wiśniew, osób zaangazowanych
w gromadzenie materiałów źródłowych do przygotowywanego opracowania'

!:,.::Y", 
masztach,,,,,.,Ioł.,i]t

- Pomysł zebrania się właśnie w tym dniu, nie
był przypadkowy _ podkreśla wójt
Krzysztof Kryszczuk. Historia naszego
regionu jest przecież nieodzownym
elementem burzliwych dziejów
Rzeczypospolitej. Zachowanie pamięci
o Naszej Małej ojczyźnie _ gminie Wiśniew,
uważam za nie Ęlko obowiązek władz
samorządowych, ale także powinność
naszego pokolenia. ,,Pamięć o przeszłości
oznacza żaangażowanie w przyszłość'' _
mówił papież Jan Paweł II.

Wójt _ Krzysztof Kryszczuk dziękuje
wszystkim, którry swoją obecnością
wzbogacili gminne obchody Święta
Niepodległości. W sposób szczegó|rly..
Kompani Honorowej I Siedleckiego
Batalionu Rozpoznawczego z dowódcą
jednostki _ ppłk. Arkadiuszem Widła;
Kompani Reprezentacyjnej OSP pod
dowództwem druha Tamasza Dąbrowskiego;
pocŹom sztandarowym jednostek osP
Wiśniew i Radomyśl oraz ZO w Radomyśli
i Wiśniewie; orkiestrze Kolejowej z Siedlec
pod batutą Mariana Bazaka; Akademickiemu
Chórowi ''POLESIE'' z Brześcia;
Ks. Proboszczowi - Henrykowi Krupie;
dyrektor delegafury Urzędu Marszał-
kowskiego - Ewie orzełowskiej i wieprze-
wodniczącemu Sejmiku Województwa
mazowieckiego - Krzysztofowi Borkowskie-
mu; radnym z przewodniczącym Józefem
orzyłowskim; przedstawicielom policji
z kierownikiem posterunku - nadkom.
Arfurem Młotowskim; soĘsom; navczy-
cielom, wychowawcom i rrńodzieĘ Zo
w Radomyśli, Smiarach i Wiśniewie;
wszystkim pr4.byłym gościom, a szczególnie
tym. którzy urodzili się w naszej gminie
i z róiznych zakątków Polski przyjechali na
uroczystości. Dziękuje także mieszkańcom
gminy' którzy tak licznie włączyli się
w obchody, Ęm którzy wyrviesili flagi
państwowe, manifesfując patiotyzm,
przywiązanie i szacunek do barw
narodowych.

10 Gminne Wieści



II Festiwal
Kuchni Regionalnej

- 7  o f  .  l .

,,L Wlsntowym smaffiem
20 lipca' w niedzielę już po raz drugi wiśniowe potrawy kró|owaĘ
na placu ,,Ruda'' w Wiśniewie. Wszystko to za sprawą Festiwalu
Kuchni Regiona|nej ,,Z wiśniowym smakiem,, który już po raz drugi
odbył się w naszej gminie.

Święto wiśni rozpoczęła ceremonia zasypania wiśni do której wójt
gminy Wiśniew-Krzysztof Kryszczuk zaprosił: Wojciecha
Kudelskiego-Prezydenta Miasta Siedlce, Krrysztofa Borkowskiego-
Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego,
Stanisława Kalińskiego-Wójta Gminy Skórzec, Mariana
Sekulskiego-Wójta Gminy Wodynie, Tadeusza K|uczka-
Przewodniczącego RG Wodynie, Jarosława Super5Prezesa
Stowarzyszenia,,Kapitał_Praca-Rozwój'o. obrzędowi asystowała
i nad prawidłowością zasypywania wiśni w gąsiorku czuwała Beata
Izdebska - członek zarządu Stowarzyszenia ,'Kapitał - Praca _
Rozwój'', rędaktor książki ,,Z wiśniowym smakiem'' w której zebranę
zostaĘ festiwalowę przepisy kulinarne z roku ubiegłego. owoce wiśni
pochodziĘ z sadu Bartłomieja Kurkusa-WicestarosĘ Powiatu
Siedleckiego. Dziękujemy Panie Starosto !

Wśród wielu niewąĘliwych atrakcji dużo emocji dostarczył konkurs
kulinarny ,,Z wisienką w tle,'. Zgłosiło się do niego siędem zespołów.
Jury miało duĄ orzech (a dosłownie rzecz ujmując słodkie wiśnie) do
zgryzienia, wszystkie bowiem potrawy smakowaĘ wyśmienicie. Już
same nazwy-Wykwintna pychota z wiśniami, Roladą mix z nadzieniem
wiśniowym, Petrzaki z wiśnią, Bąbeczki z masą budyniową i wiśniową
Boczek w zcłlewie wiśniowej i oczywiścię nalewki mogĘ niejednego
smakosza przyprawić o zawrót głowy. Po degustacji przez jurorów,
wszyscy uczestnicy Festiwalu zostali zaptoszeni na poczęstunek.

Przyznano takżę 5 wytóżnieh, k1óre otrzymali:
- KGw z Radomyśli,
- rodzice dzieci uczęszczających do kółka tanecznego

prry GOK-u,
- Pani Maria Za|ewska i Pani Jadwiga Wysokińska

z miejscowości Mroczki,
- Małgor zata Jastrzębska z D aćb og,
- Barbara Koszara z Plut.
optócz dyplomów, które wręczał wójt gminy
Wiśniew, wszyscy otrzymali takżę nagrody
pieniężne.

Imprezie towarzyszyĘ występy zespołów
MODEM i AXEL oraz solowy lYystęp olgi
Manulik. Tairczyt także Dziecięcy Zespół
Folklorystyczny ,,Karo1iski'' z Żytomierza na
Ukrainie,działającyprzytamtejsrymTowarzystwie
Kultury Polskiej. o go&. 22.00 niębo nad
Wiśniewem rozŚwietliły faj erwerki.

Stoiską były oblegane przez smakoszy FOT. UG

Naszę wiśniowę święto zaszczycl|i swoją
obecnością także m. in. Janina Ewa orzęłowska -
Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego, Jarosław Głowac-
ki-Wiceprezydent Miasta Siedlce, Tadeusz
GfuchowskiDyrektor Mazowieckiego Oddziafu
Regionalnego ARiMR, Andrzej Silny - Kierownik
Delegatrrry MUW oddział Siędlce, Maręk
Niewęgłowski- Kierownik oddziafu Siedleckiego
MODR w Warszawię, Jacek Grabiński
Wiceprezes Siedleckiego Oddziatu Stowarzyszenia
,,Wspólnota Polska'''

organizatorzy dziękują wszystkim, którzy nie
szczędzi|i wysiłku i funduszy, aby II Festiwal
Kuchni Regionalnej ,,Z wiśniowym smakiem,, mógł

Konkurs na najlepsze pohawy regionalne wygrała j,'" po raz drugi zakończyć-się sukcesem. Naiezy tu wymienić:
Pani E|zbieta Rybaczewska z miejscowości Borki-Kosiorki, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowiec-
II miejsce zajął Zespół Ludowy ,,Wiśniewiacy'', III - Koło kiego, Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne
Gospodyń Wiejskich ze Starych oknin pod przewodnictwem ,,Razem'' nu 

","7" 
z pre,esemArturęm Mydlakiem,

Specjały Pani ElżbieĘ Rybaczewskiej, zdobywczyni I miejsca. FoT. UG

Diany Jastrzębskiej. Urząd Gminy Wiśniew i Gminny ośrodek Kultury
(. w Wiśniewie.

\  - \  l l
t -

rt

Gminne Wieści



DOZYNKI 2OO8 GMIh{Y WISI{TEW
,,Plon, niesiemy, plon...,' ta doĘnkowa pieśń
rozbrzmiewała w niedzielę _ |4 września na ulicach
Wiśniewa. Był to dzień naszego dorocznego święta _

DoĘnki 2008 Gminy Wiśniew.
Korowód z wieńcami ruszył spod kościoła parafialnego

w Wiśniewie, gdzie o godz. 12.00 dziękczynną Mszę św. odprawił
proboszcz ks. Henryk Krupa. w kościele zgodnie
z tradycją odbyło się poświęcenie wieńców i chleba'

Uroczystości dożynkowe uświetnili swoją obecnością m'in. Krrysztof
TcHoRzEwSKI _ poseł na sejm RP' Wojciech KUDELSKI _

Prezydent Miasta Siedlce, Zygmunt WIELOGORSKI - Starosta
Powiatu Siedleckiego, Adam BoBRYK - Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Siedlce, mł. bryg. Jan osiej _ Zastępca Mazowieckiego
Komendanta Wojewódzkiego PSP, Antoni oKNINSKI _ Dyrektor
KRUS oraz wójtowie gmin z powiatu siedleckiego. obecni byli takze
przedstawicie|e zaprzyjażnionych z gminą Wiśniew miejscowości-ze
Słowacji: Bystrik HUDAK' Starosta DUBOVICY, Anton DURKAĆ -

Starosta miejscowości Śe.ruŚsrp SoKoLoVcE i Igor BIRĆAK _

starosta DRIENICY. Gościom ze Słowacji towarzyszyĘ 2 zespoĘ
folklorystyczne Drienka i Śomka.

Tak wielu wieńców i tak dfugiego i barwnego korowodu doĄnkowego
nie było od lat. W Ęm roku, pd raz pierwszy w pochodzie wzięli udział
przedstawiciele społeczności uczniowskich z trzęch zespołów
oświatowych. Nieśli wykonane przez siebie wieńce, aby takŻe dać wyraz
wdzięczności za zebrane p|ony'

Tradycyjny obrzęd dozynkowy odbył się na placu sportowo-
pozamiczym,,Ruda''' Tam przynieslony przez starostów chleb został
podzielony przez gospodarza uroczystości _ Krzysztofa Kryszczuka _

wójta gminy Wiśniew. Honory starostów dożynek w Ęm roku pełnili
Pani Agnieszka Krasuska z miejscowości Mroczki i Pan Mirosław
Jurzyk z miejscowości Ciosny.
Parę słów o starostach:
Pani Agnieszka wraz z mężem prowadzi gospodarstwo rolno-hodowlane
specjalizujące się w produkcji mleka. obecnie liczy ono 40 sztuk bydła'
W pracy pomagają dzieci: trzy córki i dwóch synów. Mimo wielu zajęć
interesuje się uprawą roślin ozdobnych, jesienią lubi zbierać grzyby-
Bardzo lubi kontakt z naturq dlatego też, jak mówi - praca na roli nie
jest dla niej jedynie obowiązkiem, ale i przyjemnością.
Pan Mirosław wraz z małżonką gospodarzy na 37' hektarach.
Specjalizuje się w produkcji mleka, hodowla liczy obecnie 65 szt. bydła.
KroW Pana Jurzyka należą do rekordzistek w produkcji mleka. It
ubiegĘm roku w Ęm gospodarstwie została osiągnięta najwyższa w
gminie średnia wydajności mlecznej. Pan Mirosław jest także
inicjatorem i prezesem grupy producentów mleka-Spótdzielni
Producentów Mleka,'Zagroda Podlaska''.

Podczas gdy starostowie dzielili bochen chleba, odbywała się
część oficjalna uroczystości. Klótkie wystąpienia zakończone
podziękowaniami i Ęczen|ami dla rolników wygłosił wójt gminy
Wiśniew oraz zaproszeni goście' odczytany został także list
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Marka Sawickiego
przesłany z okazji Dozynek. Minister napisał w nim m.in.
,,...cieszmy się z darów ziemi, przypominając o szacunku należnym dla
spracowanych dłoni naszych rolników. Ze słowami wdzięczności odnoszę
się do ludzi zaangażowanych w prące na rzecz polskiej wsi.,,

Następnie pięciu rolnikom z gminy Wiśniew wręczono medale
,,Zasłużony dla rolnictwa,. Wśród grona wyrómionych zna|eż\i
się: Mieczysłw Bu|ik z Ciosnów, Józef orzyłowski z Rado-
myśli, Bogdan Kowieski z miejscowości Borki - Paduchy
i Kazimierz Krasuski z miejscowości Mroczki. Dekoracji
dokonali: Poseł Krzysztof Tchórzewski, Prezydent Miasta
Siedlce - Wojciech Kudelski, Starosta Powiatu Siedleckiego -

Zygmlnt Wie|ogórski i wójt Gminy WiŚniew _ Krzysztof
Kryszczuk.

Podczas trwania części aĘsĘcznej rozstrzygnięte zostĄ
tradycyjnie konkursy gminne oraz Konkurs Wiedzy Rolniczej.
Najwięcej emocji wzbudził konkurs na ,,Najładniejszy wieniec
dozynkowy,'. Komisja składająca się z gości ze Słowacji miała
duĄ problem, ponieważ wszystkie wieńce, a w tym roku było
ich aż l0, byĘ niepowtarzalne i wykonane z wielką starannością.
Regulamin konkursu przewidywał 2 kategorie uczestników.
w kategorii szkoĘ I miejsce zajął Zeso.rół Oświatowy
w Wiśniewie, II miejsce Zo w Radomyś|i' III- Zo w Smiarach.
W drugiej kategorii I miejsce przypadło Pani Annie Montewce
z Wiśniewa, II _ Pani Barbarze Koszara z Plut, III - mieszkańcom
wsi okniny. Podzdrój.

,$  tĘ
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DOZY}{KI 2OO8 GMINY WISNIEW
,,Plon, niesiemy, plon...,, _ ta dożynkowa pieśń
rozbrzmiewała w niedzielę - |4 września na ulicach
Wiśniewa. Był to dzień naszego dorocznego święta _

DoĘnki 2008 Gminy Wiśniew.
Korowód z wieńcami ruszył spod kościoła parafialnego

w Wiśniewie, gdzie o godz. |2.00 dziękczynną Mszę św. odprawił
proboszcz ks. Henryk Krupa. w kościele zgodnie
z tradycją odbyło się poświęcenie wieńców i chleba.

Uroczystości dożynkowe uświetnili swoją obecnością m.in. Krzysztof
TcHoRzEwSKI _ poseł na sejm RP' Wojciech KUDELSKI _

Prezydent Miasta Siedlce, Zygmunt wIELoGÓRsKI _ starosta
Powiatu Siedleckiego, Adam BoBRYK _ Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Siędlce, mł. bryg. Jan osiej _ Zastępca Mazowieckiego
Komendanta Wojewódzkiego PSP, Antoni OKNINSKI - Dyrektor
KRUS oraz wójtowie gmin z powiatu siedleckiego. obecni byli takze
przedstawiciel e zaprzyjetżnionych z gminą Wiśniew miej scowości -ze
Słowacji: Bystńk HUDAK starosta DUBOVICY, Anton DURKAĆ
starosta miejscowości ŚłruŚsrB SoKoLoVCE i Igor BIRĆAK -

Starosta DRIENICY. Gościom ze Słowacji towarzyszyĘ 2 zespoĘ
folklorystyczne Drienka i Śomka.

Tak wielu wieńców i tak długiego i barwnego korowodu dożynkowego
nie było od lat' W tym roku' po.raz pierwszy w pochodzie wzięli udział
przedstawiciele społeczności uczniowskich z trzech zespołów
oświatowych. Nieśli wykonanę przez siebie wieńce' aby tak)ze dać Wraz
wdzięczności za zebrane plony.

Tradycyjny obrzęd dożynkowy odbył się na placu sportowo-
pożamiczym ',Ruda''. Tam przyniesiony przez starostów chleb został
podzielony przez gospodarza uroczystości - Krrysztofa Kryszczuka
wójta gminy Wiśniew. Honory starostów dożynek w tym roku pełnili
Pani Agnieszka Krasuska z miejscowości Mroczki i Pan Mirosław
Jurzyk z miejscowości Ciosny.
Parę słów o starostach:
Pani Agnieszka wraz z mężem prowadzi gospodarstwo rolno-hodowlane
specjalizujące się w produkcji mleka. obecnie liczy ono 40 sztuk bydła.
|T pracy pomagają dzieci: trzy córki i dwóch synów. Mimo wielu zajęć
interesuje się uprawą roślin ozdobnych, jesienią lubi zbierać grzyby.
Bardzo lubi kontakt z naturą dlatego też, jak mówi . praca na roli nie
jest dla niej jedynie obowiązkiem, ale i przyjemnością,
Pan Mirosław wraz z małżonką gospodarzy na 37. hektarach.
Specjalizuje się w produkcji mleka, hodowla liczy obecnie 65 szt' bydła.
Krowy Pana Jurzyka należą do rekordzistek w produkcji mleka. W
ubiegtym roku w Ęm gospodarstyvie została osiągnięta najwyższa w
gminie średnia wydajności mlecznej. Pan Mirosław jest tabże
inicjatorem i prezesem grupy producentów mleka-Spółdzielni
Producentów Mleka,,Zagroda Podlaska''.

Podczas gdy starostowie dzielili bochen chlęba, odbylvała się
część oficjalna uroczystości. Krótkie wystąpienia zakończone
podziękowaniami i Ęczentami dla rolników wygłosił wójt gminy
Wiśniew oraz zaproszeni goście. odczytany został także list
Ministra Rolnictwa i Ronvoju Wsi - Marka Sawickiego
przesłany z okaz1i Dozynek. Minister napisał w nim m.in.
,,.,.cieszmy się z darów ziemi, przypominając o szacunku należnym dla
spracowanych dłoni naszych rolników. Ze slowami wrlzięczności odnoszę
się do ludzi zaangażowanych w prace na rzecz polskiej wst ''

Następnie pięciu rolnikom z gminy Wiśniew wręczono medalę
,,Zasłużony dla rolnictwa''' Wśród grona wyróżnionych znaleźli
się: Mieczysłw Bulik z Ciosnów, Józef orryłowski z Rado-
myśli, Bogdan Kowieski z miejscowości Borki - Paduchy
i Kazimierz Krasuski z miejscowoŚci Mroczki. Dekoracji
dokonali: Poseł Krzysztof Tchórzęwski' Prezydent Miasta
Siedlce - Wojciech Kudelski, Starosta Powiatu Siedleckiego -

Zygmlnt Wielogórski i Wójt Gminy Wiśniew - Krzysztof
Kryszczuk.

Podczas trwania części aĘstycznej rozstrzygnięte zostafu
tradycyjnie konkursy gminne oraz Konkurs Wiedzy Rolniczej.
Najwięcej emocji wzbudził konkurs na ',Najładniejszy wieniec
dożynkowy,'. Komisja składająca się z gości ze Słowacji miała
duży problem, ponieważ wszystkie wieńce, a w tym roku było
ich aż l0, byĘ niepowtarzalne i wykonane z wielką starannością.
Regulamin konkursu przewidywał 2 kategorie uczestników.
w kategorii szkoĘ I miejsce zajął Zespó| Oświatowy
w Wiśniewie, II miejsce Zo w Radomyśti,Il|_zo w Śmiarach.
W drugiej kategorii I miejsce prrypadło Pani Annie Montewce
z Wiśniewa, II _ Pani Barbarze Koszara z Plut' III _ mieszkańcom
wsi okniny - Podzdrój.

-12 Gminne Wieści



odznaczeni Medalami,,Zashtżony dla

Starostwo dożynek podczas symbolicznego dzielenia chleba' FoT. UG

okazałę nagrody (grille' narzędzia i sprzęt ogrodniczy)
z rąk wójta gminy WiŚnięw odebrali takżę laureaci
VI konkursu ,,Najpiękniejsry ogródek i zagroda gminy
Wiś niew,,. Poniżej klasyfikacja:
Katęgońa: n aj pi ę kniej s n o gró dek
I miejsce-Renata i Jakub Godzińscy z Wiśniewa
II miejsce-Katarzyna.i Bogdan Jastrzębscy z Wiśniewa
il miejsce-Jadwiga i Janusz Prekurat z Wiśniewa
Wyróżnienie-Dorota i Tadeusz Łubkowscy z Wiśniewa

Katęgońa: nai pięlcrtiej s za zagro da
I miejsce - Regina i Stanisław orryłowscy z Wiśniewa- Kol.
II miejsce - Barbara i Wojciech Bąbiak z Wiśniewa

Część aĘstyczna to przede wszystkim niezwykle barwny
pokaz m. in. obrzędu weselnego zaprezentowany przez
zespoły zę Słowacji Drienka i Śomka. Talent
i umiejętności eshadowo-tanęczne prezentowali takżę
uczniowie z naszych szkół. Duze brawa dla artystów
ze Smiar i z Radomyś|i, a także mĄch aĘstów z I klasy
Zo w Wiśniewię! W nagrodę za piękne występy dzieci
otrzymaĘ podziękowania od wójta gminy
i przewodniczącego Rady Gminy - Józęfa orzyłowskiego
oraztorty od sponsora - Cukięrni Klonowa.

Zebranej publiczrrości podobaĘ się takżę ł\ystępy
zespołów: BENE, MASTERS i JORRGUS&TIME.
Róznorodność prezentowanego repertuaru sprawiła, żl'e każdy
zna|azł. melodie dla siebie.

Mieszkańcy gminy i goście mieli możliwość obejrzenia
także niezlll."ykle widowiskowego pokazu w wykonaniu
Teatru ognia TANGARO. o godz, 22.00 niębo nad
WiŚniewęm rozbĘsło barwami fajerwerków. Pokaz trwający
prawie l0 minut zakoirczył Dożynki 2008 GMINY
WISNIEW.

W tym roku organizatorami święta plonów byli Gmina
Wiśniew, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne,,Razem,,
oraz Gminny ośrodek Kultury. Dziękujemy również
Sponsorom bez których nie udałoby się przygotować święta
plonów. W tym roku darczyńcami byli:

o Pan GrzegorzDybciak-PPHAgro-Top,
o Pan Stanisław Przesmycki - Firma Ze|tech,
r Państwo Bożena i Andrzej Orryłowski - dystrybutor

pasz Sano,
o Pan Rafał Gajowy - Usługi Remontowe Ramar,
o Pani Bożena Krupa - Pracownia Cukiernicza Prima,
o Państwo Joanna i Dariusz Gałachowscv - Cukiernia

Klonowa,

odznaczeni Medalami ,,Zashtżony dla rolnictwa,, . n.a,,y,mr" gos"t
i gospodarzy DoĄnek
od lewej: Krzysztof Tchórzewski - poseł na sejm RP, Ewa łTiśniewska-
s e lcre t arz UG I|,iś n iew
Od prawej: Wojciech Kudelski - prezydent miasta Siedlce, Zygmunt
Wielogórski . Starosta Powiatu Siedleckiego, Krzysztof Kryszczuk _

wójt gminy Wiśniew FoT. UG

Wieniec uczniów z Zo w W,iśniewie

Wieniec autorstuva Anny Montewki
FOT. UG W'ieniec sołectwa

okninv.Podzdróli FoT.UG

o Państwo Joanna i Dariusz Gałachowscy - Cukiernia
Klonowa.

o Panowie Wojciech Pachecki i Jarosław Myszka - Zakład
Usługowo-Produkcyj ny woJAx'

o Panowie Leszek Wierzejski i Krzysztof okniński - Ubojnia
Zw ier ząt Gospodarczych,

. Pan Jerry Orzyłowski _ PW Kolt-Metal'
o Państwo Ewa i Stanisław Wiśniewscy - Piekarnia EwsTA'
o Państwo Teresa iJanZając - Sklep sZARAczEK'
o Państwo Regina i Stanisław Orzełowscy,
o Państwo Katarryna i Tomasz Grabowiec - Tańak Carpinus,
a

a

a

a

a

a

a

a

Pan Mirosław Izdebski - Zak|ad obróbki Metalu,
Pan Krrysztof Borkowski - ZM Mościbrody'
Pan Dariusz Jasiński - Międzygminny Bank Spółdzielcry'
Państwo Grażyna i Marian Celiński-Spodar-Stacja Pa|iw i Gazu,
Pan Grzegorz Gołąbek _ PUK w Siedlcach'
Państwo Beata i Jerzy Borkowscy,
Pani Hanna Borkowska - Hotel Wersal Siedlecki.
Państwo Katarryna i Wiesław Księżopolscy - dystrybutor
pasz Sano,
Pan Szczepan Ce|iński-Walendowicz - Siedleckie Centrum
Budowlane SED-BUD,
Renata i Krrysztof Jastrzębscy.
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45 . LECTE ,,LUDOWCA"
i 5 - LECIE ZEsPoŁU LUDowEGo

,,wIŚNIEwIACY''
29listopada w Gminnym ośrodku Kultury w Wiśniewie odbyĘ
się uroczystości związane z obchodami 4S-lecia Wiejskiego
Domu Kultury oraz 5. rocznicą powstania Zespołu Ludowego

,,Wiśniewiacy'' i nadania mu imienia Zbigniewa Myrchy.

Na uroczystość zaproszeni zostali m.in. byli kierownicy Wiejskiego
Domu Kultury i Dyrektorzy GoK-u (w 1975 r. została bowiem zmieniona
nazwa domu kultury). Z rąk przewodniczącego Rady Gminy Józefa
orzyłowskiego i wójta gminy Wiśniew Krzysztofa Kryszczuka
otrzymali listy gratulacyjne z podziękowaniami i życzenia, ,,aby radość
z obcowania z kulturą trwałajak najdłużej',. Przy okazji nie obyło się bez
wystąpień okolicznościowych z nutką wspomnień w tle.

Część aĄstyczną rozpoczfi występ uczniów z Zespołu oświatowego
w Wiśniewie. Następnie zebrani mieli możliwość obejrzenia tanecznęgo
show w wykonaniu przedszkolaków z Wiśniewa' oba występy nagrodzone
zostaĘ gromkimi brawami. Krótki koncert Zespołu Ludowego
,,ł|iśniewiacy'', wspaĄ tańcami młodych arrystów z kółka tanecznego
działającego przy GoK-u oraz gościnny występ Zespołu Pieśni i Tańca
Ziemi Siedleckiej ,,Chodowiacy" im. Alicji Siwkiewicz z repertuarem
tańców po|skich, poprzedził ceremonię nadania zespołowi imienia
Zbigniewa Myrchy'rodowitego wiśnięwiaka. Akt nadania odczytał wójt
gminy Wiśniew Krzysztof, Kryszczuk' po czym dokument przekazał' na
ręce obecnej dyrektor GoK _ Janiny Dołgich.

Postać Zbigniewa Myrchy zwięana jest ściśle z ku|turą mnzyczną
naszego regionu. To wielo|etni członek PZLP|T ,,Mazowsze'', ZP|T Zs
,'Chodowiacy,,, a takze kierownik zespofu muzycznego działającego przy
szkole w Wiśniewie, nauczyciel gry na instrumentach muzycznych
i wieloletni kięrownik mlzyczny ZL Wiśniewiacy. Niezwykle aktywnie
angażzował się w działalność społeczną sfużył mieszkańcom Wiśniewa
doświadczeniem i wiedzą.

Część aĘsĘcznązakoiczył występ zespotu 'pene,', po którym wszyscy
uczestnicy uroczystości zaproszeni zostali na słodki poczęsfunek. Tort
z okazji podwójnego jubileuszu, w kształcie księgi, ufundował wójt gminy
Wiśniew _ KrzysŹof Kryszczuk.

Na uroczystości do GoK.u przybyło wielu zaproszonych gości _ m'in.:
dr Tadeusz Samborski _ z kancelarii Marszałka Województwa
Mazowieckiego' Mariusz orzełowski _ Naczelnik Biura Prezydenta
Miasta Siedlce, trerzy Jacek Myszkowski _ Prezes i Jacek Grabiński -

Wiceprezes Stowarzyszenia,,Wspólnota Polska'' oddział w Siedlcach,
Antoni okniński _ Kierownik PT KRUS w Siedlcach. Licznie przyby|i
również radni, dyrektorzy szkół, soĘsi i mieszkańcy gminy Wiśniew.

Uroczystości jubileuszowe prowadzili Urszula Tomasiuk i Tomasz
okniński.

W imieniu organizatorów dziękujemy sponsorom: Panu Markowi
Jastrzębskiemu z Plut, Panu Markowi Ciuhakowi z Siedlec, Państwu
Teresie i Janowi Zaiac z Wiśniewa.

Sami swot FOT. UG

Zespół Ludowy ,,Wśniewiacy im. Zbigniewa Myrchy. FoT. UG

Dyrektor GoK - J. Dołgich z ąktem nadania zespołowi imienia
FOT. UG

Gmina Wiśniew w V Turnieju Gmin
Radia dla Ciebie

Już po raz trzeci gmina Wiśnięw wzięła udział w TURNIEJU GMIN
RADIA DLA CIEBIE. Audycja na temat kultury w naszej gminie
wyemitowana została 25 listopada.

Na antenie RDC zaprezentowanych zostanie w sumie aż 20 gmin
Z terenu województwa mazowieckiego. Gmina Wiśniew była jedna
z pierwszych odwiedzonych przez dztennlkarzy z Warszawy. Tematem
tegorocznej edycji Turnieju jest kultura. Cykl audycji ma na celu prezentację
aktywności środowisk lokalnych oraz współudział urzędów gmin' ośrodków
kultury' stowarzyszeń w propagowaniu i promowaniu działań kulturalnych.
Zwycięzcęwyłoni Jury oraz sfuchacze podczas głosowania. Głosy można było
oddawać za pomocą sms-ów.
Przypominamy, że w roku ubiegĘm zostaliśmy laureatami
IV WAKACYJNEGO TURNIEru GMIN - Ekologiczna Gmina 2007.

Na stronie www.wisniew.pl można wysfuchać nagranąprzez dziennikarz RdC
audycję poświęconą naszej gminie. Zapraszamy do odwiedzenia strony

Zabawa ostatkowa
w Starych Okninach

15 listopada nowopowstałe Koło Gospodyń Wiejskich
w okninach Starych zorganizował zabawę ostatkową. Na
imprezę przybyli wójt gminy Wiśniew _ Krzysztof
Kryszczuk, przewodniczący Rady Gminy WiŚniew _ Józef
orzytowski, sekletarz - Ewa Wiśniewska i dyrektor GoK -

Janiana Dołgich. Zespół Ludowy ,'Wiśniewiacy''
przygrywał i przyśpiewywał licznie zebranym mieszkańcom
wsi. Wszyscy dobrze się bawili. Był także smakowity
ostatkowy poczęstunek przygotowany ptzez człot:lkinie Kota
Gospodyń. Karnawał t|li', t!ź. i jak mawiają panie z KGW
,,pomysłów na miłe i pożyteczne spędzenie czasu mają
w zanadrzu jeszcze wiele".

Trzymamy kciuki, będziemy ślędzić poczynania
Gospodyń !

lnternetowęJ.-14 Gminne Wieści



2OO LAT.NIECH ZYJE NAM !
W dniu 7 sierpnia 2008r. w Wiśniewie miało miejsce

niezwykłe święto. l00 lat skońcrył Pan Julian Bareja -
mieszkaniec tej miejscowości.

Z Ęczeniamt urodzinowymi do szacownego Jubilata udał się
wójt gminy Wiśniew _ Krzysztof Kryszczuk, zastępca
kierownika USC _ Marlena Molenda . Chy,y, soĘs
miejscowości Wiśniew _ Beata Pasztor oraz dyrektor
siedleckiego oddziafu KRUS _ Antoni okniński. Nie zabrakło
licznej rodziny szacownego Jubilata, bowięm Pan Julian
dochował się czwórki dzieci' ośmiorga wnucząt i trzynasfu
plawnucząt. Był teiz proboszcz Parafii Wiśniew _ ksiądz Henryk
Krupa oraz łekarz rodzinny _ Krzysztof Purzycki. Z pewnością
doskonalę opiekuje się Panem Julianem, bo Jubilat czuje się
dobrze, tryska energią.

Po wręczeniu listów gratulacyjnych i kwiatów wzniesiono toast
za pomyślność i dalsze zdrowie Jubilata oraz odśpiewano
tradycyjne' w tym wypadku' ,,200 |at,'. Plany o receptę na
dfugowieczność Pan Julian zdradztł że najlepiej nie palić
papierosów (sam nigdy nie palił)' nie przejadać się, pić mleko
oraz nie naduĘwać alkoho|u.

Szacoumemu Juiifatowi st,fatam1 jeszcze raz serćeczne ż1czenia

. . . . . -...::::::?,:::::'::?T?,TTi:., !, . . . . .
Pan Julian Bareja w otoczeniu rodziny, przyjaciół i zaproszonych gości.

FOT. UG
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Już po raz piąĘ' pary małżeńskie-Złoci Jubilaci, świętowaĘ
w Dworze Mościbrody Złote Gody. Na uroczystość, mimo
podeszłego wieku, przybyli wszvscv zaproszeni - 13 par.

MałżoŃowie, którzy wspólnie przeĘ|i 50 lat, otrzymali
MEDALE ZA DŁUGoLETNIE PożYcIE MAŁżEŃSKIE,
wiązanki kwiatów i pamiątkowe albumy o papieżu ,,Byłem Wam
Ojcem".

W niedzielę do grona Jubilatów dołączylri Państwo: Barbara
i Stanisław Jurek, zam. Kaczory; Helena i Marian
Jastrzębscy' zam. Łupiny; He|ena i Apolinary Jaworscy, zam.
Wiśniew - Ko|'; Czesława i Jerzy Lipińscy' zam. Wiśniew;
Helena i Władysław Łukasik, zam. Zabłociq' Monika
i Czesław Łascy, zam- Nowe okniny; Helena i Wacław Misiak'
zam. Gostchorz; Janina i Stanisław Markiewicz, zam.
Wiśniew; Jadwiga i Stanisław Ostrowscy, zam. Stare okniny;
Ludwika i Józef Szklarz, zam. Kaczory; Alfreda i Stanisław
Sawiccy, zam. Radomyśl; Krystyna i Miecrysław
Skolimowscy, zam. Wólka Wiśniewska; Państwo Janina i Jan

,:':::":::]:, -: lT. .".-, 
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Jubilaci z rodzinąmi i przedstawicielami Samorządu. FoT. Robert Chyży

Wzruszającym chwilom dekoracji medalami towarzyszyły Ęczenia
i serdeczne grafulacje od władz samorządowych'

Nie obyło się także bez piętrowego tortu i toastów. Jubilaci tańczy|i,
śpiewali, dowcipne historie przep|ataĘ się ze wspomnieniami minionych
,'trudnych, ale dobrych 50 lat w związku małżeńskim,,.

t r t l l l l : t  a  r l : l t  I  t t t r t  l r t  t  r t l t

FOT.UG
Organizatorami Festiwalu byli Towarzystwo

Społeczno-Kulturalne RAZEM i Gminny
ośrodek Kultury w Wiśniewre.

Impreza odbyła dzięki wsparciu finansowym
Sejmiku Samorządowego Województwa
Mazowieckiego

[[ Mmsmwiecki Festiwml Knpeil
Łudawych _ lViŚniew 2008

W niedzielę 27 |ipca scenę na placu przed Urzędem Gminy wypełniły
najlepsze kapele |udowe z naszego regionu. Miłośnicy folkloru Mazowsza
i Podlasia przeży|i prawdziwą ucztę duchową. Dostarczyli jej uczestnicy
II Mazowieckiego Festiwalu Kapel Ludowych.

W Festiwalu udział wzięło 9 zespołów. Komisja artystyczna w składzie: Michał Hołownia
_ przewodniczący oraz Stanisław Wróblewski i Władysław Matejko - członkowie
postanowiła przyznać I miejsce i nagrodę główną Grand Prix Fęstiwalu Kapeli Ludowej
''PoLEsIoKI'' z Celestynowa. Drugie miejsce przyznano Kape|i Mariana Wiącka ze
Strychu, a trzecte Kapeli Braci Ptasińskich z Wielgolasu. 2 równorzędne wyróżnienia
otrzymały| Kapela Kurpiowskiej z Zawad oraz Kape|a Zespołu Ludowego
''WĘGROWIANIE'. Pozostałe zespoĘ - Kape|a Z,espolu Ludowego ,,PASIEKA'
z Platerowa, Kape|a Ludowa ''BocIANIsKo'' z Garwolina, Kapela Małego Zdz|cha
z Mińska Mazowieckiego i Kape|a Zespołu Ludowego ,,WISNIEWIACY'' zostaĘ
również docenione i otrzymaĘ pamiątkowe dyplomy zaldział. oraz nagrody pieniężne.

Jubilaci z rodzinąmi i przedstawicielami Samorządu.

Na scenie Kapela Zespołu Ludowego WĘGROWIANIE''

GminneWieśc I5



30. KoCzNICĄ,nryBoKu IwAeĄ,rlŁĄ u
NAStotlqćelaLKo,n)Ą

Data 16 puŻdziemlka kazdemu Polakowi kojarzy się z dniem
wyboru naszego Wielkiego Rodaka na Papieża. To już 30 lat
minęło od tamtego, tak radosnego dla wszystkich wydarzenia.
Dzięh ten godnie uczczono także w gminie Wiśniew.
Przędstawiciele Samorządu z wójtem gminy - Krzysztofem
Kryszczukiem i przewodniczącym Rady Gminy - Józęfęm
orzyłowskim, złoĄLt przy Księdze Papieskiej biało - żóhą
wiązankę kwiatów.

Chwilom wspomnień towarzyszył moment zadumy
i refleksji nad treściami związanymi z Więlkim Pontyfikatem
Wielkiego Polaka. Zapa|one zostaĘ takżę zniczę przywofujące
pamięć o Janie Pawle II.

Następnie w Urzędzie Gminy rozpoczęĘ Się obrady
XXIII sesji Rady Gminy Wiśniew' której termin zbiegł się
zrocznicąwyboru Jana Pawła II naPapieza.

rc*l

W hołdzie papieżowi.

: .  "  i
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|4 października - Dzień Edukacji Narodowej był jak co
roku okazją do wręczenia naucrycielom Nagród Wójta
Gminy Wiśniew. W Urzędzie Gminy 15. naucrycieli
z rąk wójta gminy Wiśniew - Krrysztofa Kryszczuka
otrrymalo lisĘ gratu|acyjne' kwiaĘ i nagrody pieniężne
za szczegó|ne zaangażowanie i osiągnięcia zawodowe.

W tym roku do grona wyróżnionych należeli dyrektorzy
szkół: Anna Dziedzina _ Dyrektor Zespołu oświatowego
w Śmiarach, Urszula Sosnówka _Dyrektor Zespołu
oświatowego w Wiśniewie, Małgorzata Szerszeń _

Dyrektor Zespofu oświatowego w Radomyśli, oraz Elżbieta
Wie|gosz _ Dyrektor Samorządowego Przedszkola
w Wiśniewie.

Wyróżniono także GraĘnę Borkowską - nauczycielkę
z Zo w Radomyśli i Agnieszkę Wiśniewską _ nauczycielkę
Zo w Śmiarach. Największa ilość wyróżnionych pedago-
gów to pracownicy Zespołu oświatowego w Wiśnięwie.

Wyróżnieni nauczyciele, wójt i radny gminy |v.iśniew. FoT. UG

I tak gratulujemy paniom: Zofii Chadaj, Annie Borkowskiej,
Annie Borecie, Hannie Dziewulskiej, Anecie Grzesiewicz,
Marzenie Nowickiej, Bożenie Staręga.

W imieniu Rady Gminy Wiśniew grafulacje i Ęczenia dl,a
wyróżnionych nauczycieli przekazał Antoni Wiszniewski
przewodniczący Komisji oświaĘ' Kultury, Sporhr i Turystyki'
Zdrowia i Spraw Socjalnych.

Krxęvą*ą*ą.. }ę. $i*x^{}*pY$ę $ *
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13 |ipca odbyĘ się Międzygminne Zawody Sportowo
_ Pożarnicze w Seroczynie.

Do rywalizacji w sztafecie i bojówce przystąpiło
15 druzyn z gmin Wodynie i Wiśniew. Nasza jednostka
oSP Wiśniew była bezkonkurencyjna, zajęła pierwsze
miejsce wśród dwóch gmin i to z dllzą przewaga
punktową. Najlepszą jednostką z gminy Wodynie
okazała się oSP z oleŚnicy, II m. - oSP Wodynie,
m OSP - Seroczyn.

II miejsce wśród strażaków z naszej gminy zajęli
druhowie z oSP RadomyŚl' il _ druzynaz Gostchorzy.

Puchary dla nlrycięzców ufundowali wójtowie dwóch
gmin. Strazackiej rywalizacji przyglądali się licznie
zgromadzeni mieszkańcy.

Zwycięskie drużyny. FOT.UG
Naszej druzynie kibicowa|i także goście z Ukrainy, którzy

przebywali w tym czasie w gminie WiŚniew, w cęlu ustalania
szczegółów dotyczących podpisania umowy o wspóĘracy.

Strażakom z Wiśniewa gratulujemy' ryczymy dalszych
sukcesów !!!

16 Gminne Wieści
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12 lipca 2008 r. odbył się w Radomyśli II WIELKI ZJAZD *
RoDU oRZE(Y)ŁoWSKICH.

Relacja współorganizatorki Pani ElżbieĘ orzyłowskiej-Łęczyckiej
Przybyło nań ponad 700 osób z różnych stron Polski i zza granicy.

Spotkaliśmy się po raz piąty na przestrzeni piętnastu lat (trzy spotkania
były - mniejszym gronie). Zjechaliśmy się, bo chcemy przeżywać
wspólnie pozytywne emocje, doświadczać radości, poczucia jedności,
czyli tego co daje siłę do pokonywania życiowych problemów. Uczucia
tu doznane nie dadzą się porównać z żadnymi. organizatorzy bodźców
do Ęch emocji dostarczyli poprzez: wystrój placu, pokaz ułański'
wystawę pamiątek, wystq)y grup rodzinnych' idenĘfikator (tajemniczy
dla obcych), koncert rodowego chóru, występ grupy tanecznej ,,Caro
Dance,' Siedlce prowadzonej przez naszych kuzynów orzetowskich,
wycieczkę przez wieś Radomyśl z komentarzem historycznym
i krajoznawczym.

ts

W tym dniu dodatkoll,ych emocji i przeszkód w realizacji proyramu fi
imprezy dostarczyły nam trzy tęgie burze (które stają się również nasza g
rodową tradycjQ Nie zraziło to jednak Naszych Krewnych ;
i obiecujemy, że za pięc lat spotkamy się znowu, Pozdrawiamy #
zjazdowo mieszkańców gminy Wiśniew w imieniu Komitetu H
Zjazdowego. *

|l października, w sobotę' na t€renie miejscowości Daćbogi'
od godz. 16.00 trwały ćwiczenia mające na celu sprawdzenie
sprzętu pożarniczego (głównie pomp i wozów bojowych) oraz
gotowości i wyszkolenia strażaków.

Akcj6 w której udział wziQo 6 jednostek oSP' dowodzit komęndant
gminny'ZoSP dh Szczepan Jastrzębski' Sttazacy z Gostchorzy,
Łupin, Smiar' Starych oknin, Radomyśli i WiŚnięwa ćwiczyIi dowóz
wody do pozorowanego pozaru' Zadaniem ich było ugaszenie ognia
trzęma prądami wody' która dowożona była 3. samochodami
z odległości ok. 3 km. Samochody te transportowĄ wodę rzeczną,
którą przepompowyvał cięzki samochód pozarniczy stojący na brzegu
rzęki.

Celęm akcji było Sprawdzęnię, ęzy w przwadku awarii hydrantów
uda się ugasió pożar wodą z rzeki, połozonej ok. 3 km. od miejsca
zdarzęnta, Zarówno strazacy jak i sprzęt zda|i egzamin celująco. Akcja
zakoirczxła sie sukcesem.

Uwaga. nowlz gminny konkurs !

PODWORKOWA DEKORACJA
BOZONARODZENIOWA

t

* W Ęm roku po raz pierwszy wójt gminy Wiśnięw

5 ogłasza konkurs na świąteczną dekorację
* bożonarodzeniową.

fr nęd'ie to drugi konkurs doĘczący dbania
ff i dekorowania naszych posesji.
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- Co roku podczas Dożynek rozstrzygany jest tn,v.
,,konkurs ogródkowy',. W tym roku po raz pierwszy
postanowiliśmy nagradzać takze inwencję tych
mieszkańców, którzy radość ze świąt wyrażają
dekorując domy, balkony, ogródki przydomowe
w okresie Bożonarodzeniowm. Efektowne lampki,
wymyślne dekoracje tworzą klimat ciepła, rądości,
mimo czasami srogiej zimy powiedział wójt gminy
Wiśnięw Krzysztof Kryszc^)k.

organizator obięcał waftoŚciowe nagrody dla
wszystkich uczestników konkwsu, zgłasza, ze --
jest to pietwszy konkurs, więc tak na zachętę.

Zachęcamy do udziafu w konkursie. Mogą w nim
wziąć udział', których posesje znaj&tjąsię na terenie
gminy Wiśniew. ocenie podlegać będą dekoracje
domów, balkonów, ogrodów iĘ.

Zgłoszenia do konkursu - do 20 stycmia 2009 r.,
telefonicznię do Urzędu Gminy Wiśnięw
0-25 64I-,73-13 węw. 107. Przyjmowane będą także
zgłoszenia e.mail ug@wisniew.pl i pocztą
tradycyjną.

o wizycie komisji konkursowej , powołanęj przez
wójta gminy Wiśniew, właściciele posesji zostaną
powiadomieni wcześniej.

organizatorzy proszą o podawanie w zgło-
szęniach dokładnych adresów, telefonicznych
numerów kontaktowych. Szczegółowy regulamin
dostępny jest na stronię internetowej gminy
WiŚniew www.wisnięw.pl

osoba odpowiedzialną za przeprowadzenie
konkursu jest Dorota kólik - pracownik
os. Dromoctl smlnv.
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Druhowie z oSP Radomyśl FOT.UG

Podsumowanię manęwrów odbyło się w świetlicy
w Śmiarach. Dla strudzonych drutrów ciepĘ
poczęsfunek sponsorował Pan Marek Jastrzębski.
w ten sposób v,ryrazIł swoje podziękowanie
strazakom za oflamę i profesjonalne gaszenie jego
kurnika i magazynów paszowych.

Gminne Wieści I7



sęde&* evsps&pr*ca
m t"i$ąmn*mną

W dniach 11 - 14 lipca na terenie naszej gminy przebywała
czteroosobowa delegacja z SaĘjewa na Ukrainie.

Była to wizyta robocza, podczas której uzgodnione zostĄ szczegóĘ
umowy. Ma ona doĘczyć wspóĘracy i rozwoju wzajemnych stosunków
na wielu płaszczyznach m.in. w dziedzinie kultury, ochrony Środowiska,
wymiany doŚwiadczęń samorządowych i biznesowych.

Goście nviedzl|i gminę Wiśniew i okolice, interesowali się sprawami
związanymi ze szkolnictwem, pytali o kondycję gospodarstw rolnych,
ciekawiĘ ich m. in. zagadnienia nltiązane z kulturą i naszymi tradycjami.

Podczas rozmów, także Ęch nieoficjalnych' powstało wiele pomysłów na
wspóĘracę. Sprzyjać jej zapewne będą nie tylko wspólna historia, ale
także niewięlka odległość i mozliwoŚć porozumiewania się prawie bez
tłumacza.
- Jestem bardzo ządowolony z rozmów z delegacją
z Ukrainy. Podczas Ęch 4 dni nasi sąsiedzi dali się poznac jako ludzie
niezwykle otwarci i przyjaźni. Rada Gminy Wiśniew podjęła już uchwałę
dotyczącą podpisania umowy z Satyje,łvską Wiejska Radą i wkrótce
podpiszemy umowę ę współpracy - powiedział wójt gminy Wiśniew
Krrysztof Kryszczuk.

W skład delegacji z Ukrainy weszli: oleksandr MykolajowyczBazamt-
Przęwodniczący Satyjewskiej Wiejskiej Rady, oleksandr Dęchtiarczuk-
Przewodniczący Rejonowej Rady w Dubnie, Andrij Mykolajowycz
Parfieniuk - Deputowany SaĘjervskiej Wiejskiej Rady, Witalij
Walerijowycz Zaslawskji - Zastępca Naczelnika UMSW w Rówięńskim
Obwodzie.

Przypomnijmy, że Gmina Wiśnięw podpisała już umowę
o wspóĘracy z gminami ze Słowacji' Będzie to więc nasz drugi
międzynarodowy paltner.

15 października Pani Anna Montewka z Wiśniewa została laureatką
POWIATOWEJ OLIMPIADY WIEDZY O GOSPODARSTWIE
DoMowYM' PRZEDSIĘBIoRCZoŚCI I EKoLOGII' której
organizatorem był Mazowiecki ośrodek Doradztwa Rolniczego
oddział w Siedlcach.

Do olimpijskich zmagań stanęło ponad 30 osób z |2. gmin powiafu
siedleckiego. Uczestnicy musieli rozwiązać test - 55 pytań i podołać
tzw. zadatiom otwarfym sprawdzającym znajomość wartości odzywczych
produktów. Pani Ania okazała się bezkonkurencyjna, wróciła z nagrodą
główną-aparatem cyfrowym.

Grafulujemy i czekamy na kolejne sukcesy, tym razęm może
w konkursie. . . fotografi cznyn.

PUNKTY DYSTRYBUCJI
,,Gminnych Wieści''

To już 25. numęr naszęgo kwartalnika ,,Gminne Wieści,,. Iednak ,jak
wieśc gminna niesie,' okazuje się, że często do mieszkańców nie trafiają
egzemplarze ,,GW''. Dlatego chcieliśrny poinformować, zę k:wartalnik jest
przekazywany do szkół, soĘsów' radnych, sklepów na terenie gminy,
bibliotęki, banku w Wiśniewie. Dostępny jesttakzę w. Urzędzie Gminy.

26. numer ,,Gminnych Wieści'' ukaże się przed Swiętami Wielkanoc-
nymi. Życzymy miłej lektury obecnego wydania ,,Gminnych Wieści',.

21 września mieszkańcy Wólki Wiśniewskiej po
raz pierwszy mieli moż|iwość wzięcia udziału
w Swięcie Ch|eba. To nowa inicjaĘwa w gminie
Wiśniew, animatorkami której są panie
Z nowopowstałego Koła Gospodyń Wiejskich.
Zainicjowane w tym roku święto było dobrze
przygotowane zarówno pod wzg|ędem
organizacyjnym jak i kulinarnym. Mimo
niespr4jającej aury' na imprezę licznie
przybyli mieszkańcy. Ze zniecierp|iwieniem
czekamy na kolejne święto, szkoda, że dopiero
za rok.

Tak o Święcie Chleba piszą panie z KGW
w Wólce Wiśniewskiej:

',W każdym bochnie chleba
Tkwi ziarenko zbożą.
Okruch soli
Kropla wody
Praca rąk człowieka
] dobroć boża''.

-Feliks Rak

Koto Gospodyń Wiejskich zatażone przez
I8 kobiet z Wólki Wiśniewskiej, (przewodnicząca _
Aneta Pszkit, z-cą _ Ewa Kadej, skarbnik _
Elżbieta Pawlik) 2l września 2008r.
zorganizowało lokalną imprezę pod nąZ/vą
',SWIĘTO CHLEBA''. Celem naszej inicjatywy
była prezentacja oraz degustacja różnego rodzaju
piec4,wa oraz własnoręcznie przygotowanych
wypieków i potraw domowych m. in. smalcu,
blacharzą czy drożdżaków
W uroczystości liczny udział wzięli mieszkańcy wsi
oraz zaproszeni goście z wójtem - Krzysztofem
Kryszczukiem na czele. Zespól Ludowy
,,I|iśniewiacy'' uświetnił tę uroczystość swoim
występem i zachęcał do zabawy wszystkich
uczestników,.

Na zakończenie została zorganizowana
dyskoteka, na które.j chętnie bawiła się zarówno
młodzież jak i dorośli.

członkinie KGW
z Wólki Wiśnielvskiei

Integracja
Kół Gospodyń Wiejskich
26 X 2008 r. w Gminnym ośrodku Kultury

w Wiśniewie odbyło się spotkanie KGW z terenrt
gminy Wiśniew. Bardzo chętnie przybyĘ panie
z Wólki Wiśniewskiej, Mroczk' Starych oknin
i Radomyśli. Głównym celem spotkania było
nawiązanie znajomości i wspóĘracy'

Batdzo cennym nabytkiem dla gminy Wiśniew są
nowo powstające organizacje wiejskie. Należą
właśrrie do nich wymienione wyżej Kota Gospodyń
Wiejskich. Największe tradycje posiada Koło
z Radomyśli, które powstało w 7962t.

w bardzo miłej i ciepłej atmosferze
wymieniaĘśmy własne doświadczenia. Poruszony
był prob|em potrzeb wsi w naszej gminie
w dziedzinie kultury i edukacji.

Bardzo dziękujemy dyrektorowi GoK-p. Janinie
Dołgich za zorganizowanie tego spotkania.

KGI|,z Mroczk, KGW z Radomyśli
KG|| ze Starych oknin, KGW z |łólki Ił.iśnieu,skiej
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Gminny Dzteh Strażaka
4 maja w Wiśniewie odby|y się uroczystości nviązane
z obchodami Dnia Strażaka. W kościele p.w. Najświętszego
Serca Jezusowego została odprawiona Msza św.

Po nabozeństwie, w asyście pocztów sztandarowych ochotniczej
Straży Pożamej pod ,,Pomnikiem Legionowym'' złożone zostały
wiązanki kwiatów. Prezesi wszystkich jednostek oSP
funkcjonujących na terenie gminy Wiśniew otrzymali z rąk wójta
grniny Wiśniew listy gratulacyjne' Na koniec uroczystości
włączone zostaĘ syreny strażackie.

Gratulu:je od v,|ljta gtniny Wiśniew- Krz;,sztĘa Kt1,szt':ulca. FoT. UG

Pobór do wojska
- rekordowy rocznik 1990

W dniach 7-8 października w Urzędzie Gminy Wiśniew
przeprowadzona została tzw. rejcstracja przedpoborowych. Na
wezwanie stawiło się aż ó0. młodych mężczyzn.

Przedpoborowi otrzymali potwierc|zenia zgłoszenia się do
rejestracji. Właściwa rejestracja odbędzie się na wiosnę. Wtedy
przedpoborowi staną przed powiatową komisją lekarską celem
nadania odpowiedniej kat. zdrowia. Przypominamy, że na wiosenną
komisję nalezy zabrac ze sobą: dowód osobisty (niezbędny),
zaświadczenie o pobieraniu nauki (w przypadku uczniów),
dokumentację chorobclwą Qeśli poborowy |eczy się na choroby
przewlekłe), zdjęcic (potrzebne do wyrobienia ksiązeczki
wojskowej).

ostroznię z fajerwerkami !!!
ZJblźają się Święta Bożego Narodzcnia i Sylwester. Wie|u

z nas kupujc fajerwerki. Pamiętajmy jednak' by korzystając
z nich zachować szczegó|ną ostrożność i rozsądek.

Fajerwerki clopuszczone do spnedaĘ powinny posiadac
instrukcję w języku połskim określającą zasady bezpiecznego
użykowania, numer katalogortry produkfu. nazwę producenta,
importera, znak dopuszczenia produktu do sprzedilżr! oraz
oznaczenie WPW zawierające nazwę wyrobu, numer normY
i symbo| |rlłsy. Na opakowaniu powinna być takze podana data
ważności. Do amatorskich pokazów uĄlwajmy tylko
fajerwerków oznaczonych jako k|asa l i lI, ponieważ klasa Il|
jest przeznaczona wyłącznie do profesjona|nych pokazów
oirotechnicznvch.

Korzystając z petard i sefucznych ogni pamiętajmy o zachowaniu
ostrożności. Przede wszystkim przeczytajmy najpierw instrukdę
obsługi.

t l
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DoposaŻenie j ednostek oSP
PozyĘwnie rozpatrzone zostaĘ 2 wnioski złożone przez
gminę Wiśniew do Sejmiku Województwa Mazowiec-
kiego na doposażenie jednostek straĘ pożarnej z naszego
terenu. 2 jednostki: oSP Łupiny i oSP Radomyśl
otrzymaĘ dofinansowanie na zakup ubrań
i sprzętu specjalisĘcznego.

Kwota dotacji celowej wyniosła 20 869 zł. Za tę sumę zakupione
zostaĘ m. in.: pilarka, radiotelefon' węże ssawne, drabina, bosak
i soĄ mundurowe (rękawice' buty).

oficjalne przekazanie sprzętu odbyło się 21 listopada.

Zadbajmy o pamięć
Prezes InsĘtutu Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zwrócił się
z prośbą do władz samorządowych o podjęcie współpracy
w kierunku udokumentowania i upamiętnienia
wszystkich miejsc zbrodni dokonanych przez reżimy-
niemiecki i sowiecki.

Na terenie gminy Wiśniew są z pewnością miejsca pochówku,
zbiorowych morderstw i rozstrzelań. Dlatego zwracamy się
z prośbą do świadków tamtych tragicznych, wojennych lat o pomoc
w udokumentowaniu, oznaczeniu i nalezytym upamiętnieniu każdej
zbrodni dokonanej na obywatelach RP pod osłoną III Rzeszy
Niemieckiej, ZSRR' ich sojuszników i antypolskich formacji
militamych.

Zabójcy próbowali wymazać z |udzkiej pamięci okoliczności
swoich czynów, a przede wszystkim świadomości, kto był sprawcą
zbrodni. Dzisiaj nie ma możliwości ukarania nieĄjących juz na
ogót sprawców. Niech więc każdy nowy ślad będzie
zadośótlczynieniem dla pamięci ofiar' To bardzo ważne dla
świadomości historycznej i utrwalenia prawdziwego obrazu
polskich dziejów'

Wszystkie osoby' które znają nieupamiętnione fakty historyczne,
byĘ świadkami zbrodni wojennych proszone są o kontakt
z Urzędem Gminy Wiśniew.

osobą ttpoważnioną do zbierania in/'ormacji jest Dorota Królik
(tel. 02 5 64 1 -7 3- 1 3 wew. l 07).
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Gminny Punkt Konsultacyj ny Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Wsparcia Rodziny w WiŚniewte informuje:

Alkoholizm jest dramatem całej rodziny, nie tylko osoby
uzaleznionej. Rodzina to grupa ludzi wzajemnie zalentych
od siębie w zaspokajaniu swoich potrzeb uczuciowych,
społecznych i duchowych. Rodzina zapewniając sobie
wzajemne wsparcie, oparta o więzi uczuciowe, miłość,
akceptację oraz pomoc wzajemną daje poczucie
bezpieczeństwa i zapewnia mozliwość stałego rozwoju
ftzy czne go i psychi cznego.

Rodzina z problemem alkoholowym rodzina
dysfunkcjonalna (nie spełniająca swych funkcji) to ludzie
żyjący we wspólnocie, w której wazną,,figurą'' dramatu
jest alkohol. Jeze|i tylko jeden członek wspólnoty pije,
ttiszcząc swoje zdrowie i sens swego zycia, nie moze to
byc obojętne dla pozostaĘch zwłaszcza, ze dzieje się to
kosztem innych; ich spokoju, opieki, paftnerstwa,
zdrowego snu' czy tęż dosłownię kosztem butów, wakacji,
obiadu, wspólnie spędzonego wartoŚciowego czasu.
Dla charakterystyki uzaleznlonych członków rodzin
z problemem alkoholowym używamy określenia
współuzaleznienie : .alkoholizm.

W zvtiązku z powyzszym istnieje potrzeba tworzenia
pomostów między pacjentem poszukującym pomocy' czy
jego rodziną a Ęmi miejscami, w których czekają
profesjonaliśct, czyll ośrodkami terapii uzależnień. Tak
więc proponuję swoje usfugi w formie terapii
indywidualnej i grupowej. Podjęta terapia, natchnie
potencja|nych klientów wiarą ze zmtana jest możliwa
i osiągalna. Wyjaśni juk działa1ą mechanizmy
uza|eznięnia dlacze go pacj entowi trudniej zdecydowac się
na wizytę w ośrodku terapii niż u dentysty, mimo ze niby
nie boli i jest za darmo?

Badania wykazują ze nie Ęlko osoby uzależnione od
alkoholu ponosZą szkody zdrowotne, ale dotyczy to
również osób pijących ryzykownie i szkodliwie' około
20Yo pacjentów lekarzy pierwszego kontaktu zgłasza się do
placówek PoZ w nviązku z dolegliwoŚciami, których
przyczynąjest naduzyrvanie a|koholu. W zutiązku z tym
WHo (Swiatowa Organizacja Zdrowia) opracowało
metody umozliwiające wczesne wykrywanie problemów
alkoholowych u pacjentów, pozwalające na podjęcie
interwenci i' zanim r ozw inie s ię uzaleznieni ę.

Z inicjatywy Wójta Krzysztofa Kryszczuka powstał
w Gminie Wiśniew Punkt Konsultacyjny, który
funkcjonuje już od kilku lat' orędownikiem i patronem
tego puŃtu jest proboszcz ks. Henryk Krupa, który
użycza pomieszczenia, w którym mięści się punkt' Duze
wsparcie i pomoc w działalnoŚci na rzecz osób
uzaleznionych i ich rodzin niesię Pani kięrownik GOPS -

Anetta Roszkowska oraz jej współpracownicy.
Aktualnie do naszego punktu w każdy piątek uczęszcza

kilka osób, głównie mężczyźni, Kilka miesięcy temu
powstała grupa zeńska, która |tczy 5 kobiet'
zdiagnozowanych jako osoby współuzależnione.
w sesjach indywidualnych zajmujemy Się
sygnalizowaniem zmian w samopoczuciu ftzycznym,
psychicznym, zmian w trybie zycia, zmian w stosunkach
międzyludzkich oraz zmian w myśleniu i zachowaniach
alkoholowych. Pomagamy naszym klięntom rczpoznać
jaka jest ich syruacja, w jakim celu do nas przychodzą
i czego oczekują. Na czym polegają ich problemy i czym
trrtaj mogą Się zajmować. Na czym polegają ich
psychologiczne problemy. Do jakiego celu zmierzają
i w jakiej realnej sytuacji się znajdują. odbywają się też
tzw. Sesje rodzinne, których zadanięm jest tworzenie
mapy problemów zachodzących w danym związku.
Następnie wyznaczamy cele osobistego planu terapii
i realizujemy je poprzez zadanta dopasowane do profilu
terapii. W sesjach indywidualnych realizujemy zadanta
m.in. poprzez oglądanie projekcji video o tematyce
zwtązanej Z programem terapii. Pacjenci słuchają równięz
kaset audio z nagranymi wypowiedziami osób
trzeźwiących (tzw. Świadectwa). Wszyscy klienci Punktu
mają zapewnioną pełną anonimowość i dyskrecję, Zajęcia
w Punkcie prowadzone sąprzęz terapeutę uzależtieńPana
Andrzeja Ługowskiego, pracownika Poradni Uza|ęznięil
NZOZ ,,Centrum" w Siedlcach. Zapraszamy do
współdziałania w kazdy piątek w godzinach 8.30 - 11.30
w Domu Parafialnym iwejście od tyłu budynku/.

Andrzej Ługowski - terapeuta' uzaleznień

i Policja informuje i ostrzega i Pożar w Mościbrodach

Tak tragicznego wieczoru w historii gminy Wiśniew
jeszcze nie było, mówią mieszkańcy. 27 października
w pozarze drewnianego budynku w MoŚcibrodach zgine}y
trzy osoby' a kolejne trzy zostaĘ odwiezionę do szpitala.

Pożar powstał w części budynku drewnianego tzw.
czworaka będącym pozostałością zabudow at dworskich.
Akcja ratowania, jak mówią strażacy, była bardzo
dramaĘczna,

Szczegółowa relacja z jej przebiegu, przygotowana
i udostępniona ptzez mł. bryg. Adama Dziurę z KMPSP
w Siędlcach znajduje się na stronię internetowej gminy
WiŚniew wr,l'w.rvisnięw.pl

W ostatnich miesiącach na temie gminy Wiśniew pojawiĘ się
przejezdne osoby, które wytudza1ą pieniądze' W listopadzie
2 kobiety podające się za osoby obdarzone zdolnościami
uzdrawiania wyłudziły duża sumę od mieszkanki naszej gminy.
Zdarza się, że przedstawiają się jako osoby handlujące starymi
meblami. Policja ustaliła, że poruszają się samochodem
osobowym z mężczyzna' który nie wchodzi z nimi do
potencjalnych ofiar. Policja zwraca się z prośbą zwłaszcza do
ludzi starszych, o czujność i nie wpuszczanie obcych do domów.
W razię jakichkolwiek podejrzeń na|ezy bezzwłocznię
powiadomić Posterunek oo'1.J'. 

..

Kięrownik Posterunku zwraca się do mieszkańców
z ape|em o pomoc przy ustalenia sprawców kradzleĘ trakcji
kolej owej. Policj a przyj muj e także zgłoszenia anonimowe.
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PODATKI w GMINIE WISNIEW w 2009 roku
Tabe|a przedstawia stawki maksymalne podatków na 2009 r. ustalone przez Prezesa GUS i Ministra Finansów
oraz przyjęte przez Radę Gminy Wiśniew.

Podatek rolny

Cena l dt żyta

Kwota podatku za t ha przeliczeniowy

Komunikat Prezesa GUS o średniej Uchwała naly cminy
cenie skupu Ęta za trry kwartały 2008r. Nr XXVI/130/08

(M.P.Nr 8l poz.7l1) z dnia 1.12.2008r.

55'80 zł 45,00 z|'

139,50 zI 112,50 zl

PODATEK OD NIERUCHOMOSCI OD GRUNTOW: OD I m'z POWIERZCHNI

Stawki podatku maksymalne na 2009
Obwieszczenie Ministra Finansów (M.P.

poz.53l  z 2008 r .)

0,74 zl

3,S0 zi

r. Uchwała Rady Gminy
Itlr 59 Nr XXVI/I3l/08

z dn. 1.12.2008 r.

0,63 zł

3'90 zł

0,37 zł'

0,41 zl

1ó'00 z|

9,24 zl

4,01 zl

3,60 zl

Zadłużenie w podatku
od nieruchomości osób

prawnych

-zadłuzenię - 28.358'81 zł
-odsetki . 2.555,00 zł

Zadłużenie w podatku od
środków transportowych

osób fizycznych

- zadtlzenie. 14.|43,00 zł
- odsetki - 163,00 zł

Zadłużen|e w podatku od
środków transportowych

osób prawnych

- zadtuzenie - 7.157,00 zł
. odsetki . 52|,00 zł

a) zwlązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

b) pod jeziorami. zajęrych na zbiomiki wodne retencyjne
lub ęlektrowni wodnych od lha

c) pozostatych. w tym za.;ętych nu p.o*od."ni" odpłatnej
działalności pożlku publicznego

PoDATEK oD NIERUCHoMoŚC|

a) mieszkalnych

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

c} ZaJętych na prowadzenre dz iałaIności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

e) pozostałych, w Ęm zajętych na prowadzenie
odptatnej statutowej dziatalności pożytku pub1icznego

0,37 zł

oD BUDYNKÓW LUB ICH CZEŚCI: oD 1 m, PoWIERZCHNI UiYTKowEJ

0,62 zł'

|9,8| zł'

9,24 zł'

4,0| zł'

6,64 zł'

Z.ALEGŁOSCI PoDATKowE oSoB FIZY CZNYCH
MIEJSCOWOSC ZALEGŁoSc

oGÓŁEM
PODATEK
ROLNY

PODATEK
LEŚNY

PODATEK
OD NIERUCH. ODSETKI

CIOSNY 2 .845 .10 2.290.40 249.70 305.00 925.00
DACBOGI 798,00 549"80 215 .88 ) Z . J L 27.00
GOSTCHORZ t.444,63 549,70 81 ,83 8  1  3 , 1 0 f09,00
HELENOW 90,70 0.00 8.70 82,00 0.00
KACZORY 236 t .69 ) 1 7 4  5 5 75 77 1  I  1 ,37 6f4.00
BORKI - KOSIORKI 616,60 43"1,3 17.86 0.00
LIPNIAK ąq5  ?n 4.00 18,s8 341,00
ŁUPINY 41 f9 .30 )7/1a A,\ 156.25 1623.60 895.00
MOSCIBRODY ZACH. 83,00 82,00 o  1 1 0.67 0.00
MROCZKI 885,60 93.46 ' l 1'7 )A 674,90 61 1 ,00
MYRCHA 13 .80 4.39 0,00 9.41 0,00
NOWE OKNINY 3404.70 801  .2  t I  22.80 2.480.69 r.474.00
OKNINY - PODZDROJ 1 1 1,00 5 1,00 45,00 15,00 0.00
BORKI - PADUCHY 1.069,50 275.34 1 1,06 783 ,10 0,00
PLUTY 386.70 295.80 8s.90 5.00 0,00
RADOMYSL 1.782,80 782,26 4 l q  5 R 560,96 441.00
BoRKI SoŁDY 419.90 l t q  l o 0,00 80,60 77,00
STOK WISNIEWSKI 1.338.40 5\8 .27 184.44 635.69 483.00
STARE OKNINY 2 . 0 1 7 . 1 0 1 .519 .90 241.33 255.87 193.00
SMIARY 1 . 1 4 1 , 5 0 7 R n  t 5 134,15 227,10 236.00
TWORKI 1.649.8f 97f ,57 ) ) 1  4 5 455,80 547,00
WISNIEW 3.39 |  .40 1.286.f6 47.03 2 .058 .1 I 267.00
WISNIEWKOL. 3.095,40 2.328,63 5 1,39 715,38 9s r.00
WOLKA WISNIEWSKA 140.30 0,00 |36,,7Ą 3.56 0,00
woLKĄwoŁYNIEcKA r3 .00 0.00 r3.00 0.00 0.00
ZABŁoCIE 698.00 3 14.90 299.r0 84.00 44.00
MOSCIBRODY KOL. t^tf ,00 r59,00 ó'00 7,00 0,00
RAZEM 34.495.14 19.078.05 t-006-38 t2.410.7r 8.34s,00 21



Idzie zima . zwróć uwagę na potrzebujących !
w zlr.iązku z nadchodzącą zimą Gminny ośrodck Pomocy Społecznej

w Wiśniewie Zwraca się do wszystkich mieszkańców gminy z prośbą o zwrócenic
szczcgólnej uwagi na osoby potrzebujące pomocy' w szczególności: bczdomnc,
starszc i samotnc.

Inforrnujcmy, żc na terenic Siedlec działają następu.jącc organizaoje, którc zljmują się
udziolarricm ponl()cy osobolll potrzcbującyrrr i rcldziIrom znirjdtrj4cym się w sytuacjach
kwzysowych:

o Noc|egorr,nia Po|skiego Komitetu Pomocl' Społecznej pr7'y
ul. Bpa Swirskiego 34 (Tcl. l25l 63-243-33) nicbawcm planowane jcst
przcnicsicnic Noclcgclwni na r.r l '  Pofudniową l i  schronienic lub gorący
posiłck,

. Storr 'arzyszenie Pomocv Społecznej, Rehabil i tacj i  i  Rcsocja|izacj i
im. H.Ch. Kofoeda. ul. Podnlic.jska 3 (Tc|. i251 643-5 1-07) gorący 1losiłek oraz
rnożliwość skorzystar.ria z łaż'ni i pra|ni,

o Caritas Diecezj i Siedleckicj. Centrum Charytatywno-f)uszpasterskic
ul '  B.pa Srł' irskicgcl 5./ (Tcl. 25l ó33-03-z16) stołórł,ka dla uboglch
i bezdomnych, a takze porroc rzcczowa,

o Centrum Zarządz'ania Kryzysowcgo Mazolvieckiego Urzędu
Wojewódzkiego rtrucholniło bczpłatną. całodobowi1 linię telefonicznzi
(tel. 92-87). gdzie nrozna otrzymać informację o placórvkach pomocowl.ch
dla osób bezdomnvch.

Ponadto osoby, które z'na|azły się w wyjątkowo 1ruc1nej sytuacji i chcą skorzystać
Z polllocy powinne zgtasz'tlc się clo Gminncgo Ośrodka Pomocy Społecznej
w W i ś n i e w i e u | . S i e d | e c k a 1 3  w g o d z . c l c l  8 d o l 6 t c l . ó 4 - 1 7 - 3  l 3 r i , c w .  1 l 0 l u b l 0 6 .

Akcjtt'.Sw i ąt e c,z n u p tt cz ka,'

ŚwI4rEcZNA PoMoC DLA KLIENTow
PoMoCY SPOŁECZN{EJ

Zbltża1ą się Swięta Bożcna Narodzcnia. W ośroc]kach pomocy społeczllcj jcst to okrcs
świadczcrria szczcgólncgo rodzaju pol l locy w fbrnl ic paczck Świątccznych..|uż po raz
siódnly na tcrenie rlaszej gnlilry organizowalla była zbi(lrka zyrvności. słodyczy t zabarvck
pn. ,,Świątecina paczka,,. Pr.oclukty docicraią do na"|ubozszyoh rodzin Z naszcgo tcrcnu.
GmiIlny ośrodck Pomocy Społeczno- j zwrócił się do IokalIlych pr"zcdsiębiorców
o wsparcic akcji w fomie rzcczowej. Ponaclto od ll do i8 grudnia br. nc i,r'szystkich
sklepach Z naszcgo tcrcnu $'ystawione zostały oznal<ttlr.ane koszc. do których składanc
były c.lary'

Poprzednie zbiórki pokazały, że nasi nlicszkańcy chętlrie dziclą się z potrzcbującymi.
Wszystkirn, którzy w,lączyli się do akcji skłaclarny serdcczne poclziękowania. Tak rricwic|c
czaselll trzeba by odnrienić czyjeś święta.

Reali:acia r)rogrdmu ',Bezpieczna pmina Wiśniew,, na lata 2()07-20l0

Nie Zamyką ptzęmocy domowej
i 1 {we wtasnvch sclanach

Przemoc domowa to narastający prob|em współczesnej rodziny' Związana jesl
częSto z pato|ogianri, z'właszcza aIkohoIizmem, ale występuje także
w środowiskach uwazanych Za tzw. ,'normąlne''. Przemoc w rodzinie nie jest
więc zjawiskiem rnarginalnym' wręcz przeciwnie dotyka coraz większej liczby
rodzin. a jej ofiarami są najczęściej kobiety i dzicci.

Gminny ośrodek Pomocy Społecznej opracował materiĄ instruktażowc,
za|ęcęnia, procędury postępo\Ą,ania kryzysowego w sytuacjach kryzysowych. Są
to poradniki:
- ,,Jak rudził.sohie z przemo<'ą domową/',,
. ,,Kobietv wobec przemocy-nały poradnik dla oJiar przemoq: w rodzinie,

dys krym in acj e i n ol e s lov,an ia ".
-  , ,N iebiaska kar la" .

Ze wszystkimi tego typu probł€mami nalezy zgłaszać się do GoPS.u, gdzię
pracownicy wystuchają i pomogą w ich rozwiązaniu.
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Spotkanie
ze Swiętym Mikołajem
Podobnie jak w latach ubiegĘch także

w lym roku zostart ie zorganrzowane dla
najbicdniejszych dzieci spotkanie zę
Świętym Mikołajem. Na początku 2009r.
Gminny ośrodek Pomocy Społecznej
wspólnie z Crninnym ośrodkienr Kultury
oraz Gminną Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholo*ych, zorgaaizują
zabawę choinkową dla l00. dzieci
z rodzin wielodzictnych, dysfunJ'cyjnych
i niepelnych.

Poczynione zostaĘ już starania, by na
zabawę dotarł Swięfy Mikołaj. Jak
zwyk|e zorganizowane zostaną gry
i zabawy 

.d|a 
najrnlodszych, a takżc

wspólne kolędowanie.
Rądość dziecka jest jak kwiat,

Który kwitnie nucą, a pachnie za dnia.
Radość tlr'iecka jest potrzebą

i siłą wxrastania.
Driecko i1twi się tym z ezego się ciesay !

WIZYTA oPŁATKowA
. Tradycyjnic, jnk co roku, przed
Swiętarlli Bożcgo Narodzcnia, wójt
gminy Wiśnicw - Krzysztof Kryszczuk
wspólnie z Kicrownikienl Gminnegtl
ośroclka Pomocy Społcczncj - Ar-rettą
Roszkolvską oclwiedzą ki lka rodzi l l
Z naszego tcrcnu by podzicl ić siQ
opłirtkicrn i z|ożyć śrt iąteeznc z1'czerl i lr .
Wizi'ty takie przcbiegają ''v świąteczncj
atmoslerze, ladości dodają zr,vłaszcza
milusińskim przyrł' iezionc paczki.
A1l ltttslt 're śrł i lrt .przyj lr sZc7cl.yIl '|
rozmowom, odwicdzani rrieszkaricy
mają rrrozlirvość zasygnalizclw.ania
najważniejszych potrzeb i problenlów
występtrjących w iclr rodzirrrc.

PROGRAM PEAD 2OO8
W ramach rcalizacji Programu

,,Dostarcxania żywności dlu
najubozszej Iutlności L, ttii
Europejskiei" PEr\D 2008,
poleg:rjącego na bclzpłatnynr
przckazywaniu najbardziq polr/e-
bującym. żywności pochodzącej
z zapasów intcrwencyjnych Unii
E'uropejskiej. (illrinrry ośrodek Pomocy
Społccznej w Wiśniewie w roku 200lJ
otrzynlał następujące ilości arrvkułórł'
spozywczych:

o mleko UIIT '5.7ó0 |
. nąka pszenna {t80 kg
. cukier 960 kg
. kaszajęczl-nienna- l .590 kg
. makaron 1.920 kg
.  s e r z ó h y -  3 71  k g
. ser topiony- 42'{ kg
o mus l i  160 kg
. danie gotowc - 291,5 kgŁ ,Zyrł'r lość trufi|a do rt icIu rodzin.

osoby te spehiały w1rnogi Ustawy
o polllocy społccznc'j.



Akcia zbierania e|ektrozłomu
t

!V dniach 24-18 listoparla na terenie gminy Wiśniew już po raz drugi
przeprolvadzorra została akcja zbierania zużytego sprzętu RTv' AGD
i komputerowego' czy|i tzw. elektrozłomu. Transport zapcwniła firma
,,REM(}NDłs''.

Wvrt'iczionc zostałc 12 ton Zuzytcgo sprzętLl. Grnilra Wiśrriert' pokryła koszty transportu
lł' lt,ysoktlści 2.880 zł.
- Będ:ielttv krłnh,nuo.,t'ttt1 tego t.I,pLr ulttje łr pr:ł'szlvnt roku. Ciesz.ł,/łlkt,:e mitl'szkańcv

:ru:utnieli potr:t:/lę tlttllt;git,zttcj utl:li:ał:li.lckłro:l!,Inl! i.ju: nit'u'.rr:ut,l.ją gtl t:ltl lu'lu
iitttt.l't,h prz1'1ludko,n'ch miejst, juk to ll.y,l,l.a,ło wcześniej. Zdec.idou,,ania nCgoD)w*ną
iti:.l:1t)yt'ką giilll l..i. sri !)()r:I!!,o11a 1: p1.:.yt,lnl:łl.t,t:]l roy,'ut,h od7latl'l,, ll, tl'n róytltic': :użyn,
'\|)r:ęt ptlrr'icdział kicr.or,r'nik Rclb;.atrr Ciospcldar^ki Kotllunalnej Alfred Andrzej Sitarz.
'(,hc.itllcnt fcs't,zt,dorlat,' :e jażeLi ktoś nie:dąa'! : ott,.lunian niepotrzebnego ,,przętLl
,,t,'i,ttlttut,lt lisIo1xttlowej ukt,ji tno:c ttl:nlbit: v.e ł.tusn),m ztlkresie korzv'stają,': ]1Ilttktu
tlttbiorit t,!ck|rłl:ltltlttt pl.tlwudzonego 1lrzez PUK y,. Siedlcach, ttl Brze.:;ka ] ]0.
V,rarunkictl.t bezplatnt'go prz1'jęcia do trtylizacji jest tlostarczenie konlpletnego sprzętll
r r  c  r , r  l t ' n l l l r  r l k r r ' s i c .

Więccj intbrmacji na ten temat mozl]Źl uz.".'skać tr p. Moniki Smialowskicj za.1mrr;ącej się
oclr t .oną środorviska w PUK, te|.  02.5 632-4ó-2ó.

TJtyltzacja azb estowych pokryć dachowych
Wiijt Glllini' Wiśnicrr. tnfbrrlu.ie . że złozony zostal rvniosek aplikacy.jny do

\\  o i . . r r ó t l l  k ie !u  i  L r l l , i r t - z t .  Ochr . ln1  Sr r l r !o i i r s l ,a  i  Cospodark i  Wod l l c j  rv  Wurszur r i c  na
clofi l lansorr 'anie rrt-rr l izacj i  azbestu' W 20()9 roku istt i iała będzic lnclżl iwość skor.zystania
z proglaulu 1 00 1i' dotacji na demontaz azbesto\\'cgo pokrycia dachorvcgo, jcgo transporl
i Lrt'vlizację. Koszt rvykolrltnia nowego pokrycia c1acirowcgo i robccizna r'v zakresie
rr'łltsnym rvłlśc iciela budynku.

\Ąlłaściciclc budynkórł, pokrytych ntatcriałcm azbestowYm zobowiązani są do jego
rvytrr ian-v iLrtyl izac'j i  do końca 2032 roku. Wynliana pokrycia wylxaga clopełnicnla
oborł'ivkórv lvi'nikr1ących Z prawa budowlanego .1akinl jest zgłoszenie clo Starostwa
Powiatorł.cgtl lv Siecllcach zamiaru r'vykonania robtit (dcrnontaz i wykonanie ntlrłegtl
pokrycia dachort'c-go). Szacunkorł'y koszt sporządzcnlzr dokumcntacji budowlanej
rł'vt-ticsic okcllo ]'00 zł na.jedno gr.lspcldarstrvo.

osobr'zaintcleso\\'ane sktltzystanietl z c1otac.ji pfoszolic są o zapisy na listę dostępną
r'u'Urzędzie Grlr iny pok. Nr 15. Z osobarni zaitrtcrcsowanyrni wyzcj przedstawionym
Jz i l t l l r t l t c tn  f i L \ \  i l r l i .  lU5t3 l l i c  \ to . \o\Ą  nu { l tno\V i l '

Uwaga podatnicy
podatku

od nieruchomości !
Jeś|i zakończyłeś budowę i rozpocząłeś
użytkowanie budynku mieszkalnego |ub
jego części zgłoś ten fakt w Urzędzie
Gminy, polc 24, celem opodatkowania.
podając jego powierzchnię uzytkową
w m2,
LJ:ldwa z dnia l2 styznia la9tr.
o podatkach i oplalach lokalnych.
/Dz.Lt' z 200ór. Nr l2 l poz.844 z póź. zn.)

Art.ó ust. 2 mówi ,jeżeli okalicznością od
której jest uzależniony obowiązek
podatkowy jest istnienie budowli albo.hudynku 

tub ich części, obowiązek
podatkowy powstaje z dniem I stycznia
roku następującego pO roku, w klórym
hudowa zoslata zakończona albo
t.oźpoczęrc użytkowanie budowli albo
btdynku lub ich części przed oslatęCznym
wvkończeniem.
osoby zobowiązane są złoĄć organowi
podatkowemu indomację w sprawie
podatku od nieruchomości sporządzoną na
lormularzu druk IN-l w terminie 14 dni
od dnia wystąpienia okoliczności
uzasadniających powstanie lub
wygaśnięcie obowiązku podatkowego
w podatku od nieruchomości lub od dnia
zaistnienia zdarzenia.
Niedopełnienie tego obowiązku. może
skutkowac pociągnięcie podatnika oo
odpowiedzialności karnej skarbowej
1a rt. 5 4 Kodeksu karnego skarbowego).

HARMONOGRAM VI,fYWOZU
NIEczYsToŚcl sTAŁYcH w GM|N|E WŚNIEW na 2009 r.
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Zabłocie, Radomyś|, Nowe Okniny, Stare okniny,
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Lipniak, Myrcha, Stok Wiśniewski,
Wólka Wołyniecka, Wólka Wiśniewska,
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do Urzędu Gminy Wiśniew
0-25. 641 - 73 - 13
0.25. 641-73 -23
NUMERY WEWNĘTRZNE

101 - Sekretariat
104 - Gospodarka Komunalna
106. GOPS (zasiłki rodzinne)
I O 7 - U S C
I 08 - Podatki
110 - GOPS (kierownik)
I I3 _ oświata
I l4 - Kasa

:i !l:1!!.-itil l! \\, ir j

e-mail:ug@wisniew.pl

Centrum Kształcenia na odległoŚć 1
te l .0 25 64170 54 I

WOJT GMINY WISNIEW

PRZYJM UJE INTERESANTÓw

w KAŻDY CZWARTEK

--*--t

DYZURUJE
w KAZDY PIĄTEK
w godz. 14.00 - ló. 00

w Urzedzie Gminv Wiśniew

GMINNY oŚRoDEK KULTURY
w Wiśniewie

zaprasza wszystkich chętnych do udziału
w zajęciach następujących sekcji

... NAłIKA GRY . ..

NA INSTRUMEITACII KLAWISZOWYCH

sEKcJA PLAsTYczN.Ą

SEKCJA RECYTAI'ORSKA

W BILARI)
. PRoBY zEsP.oŁU LUDoWEGQ

POSTERUNEK POLICJI
w WIŚNIEWIE
0-25 641-73-77

MKP W SIEDLCACH
(oficer dyżurny) - 997

0-25 643-63-77
KIEROWNIK

nadkom. Arfur Mtotowski
tel. kom. 0-601 -309- I 72

DZIELNICOWY
s t. p o s t. Krzysztof Paciorek

tel. kom. 0-696-497-2 2 5

Nowe zasadv dotvczące nabvcia uprawnień

O ZALTCZCE ALIMENTACYJNEJ
W związku z wejściem w zycie z dniem 1 października 2008 r. ustawy

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, informujemy, ize w nowym
okresie zasiłkowym 200812009 nastąpiĘ zmiany dot. rea|izacji wypłaty
Świadczeń należnych z Ęt. zasądzonych alimentów (Ustawa z dnia 7 września
2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz.U. Nr ]92 z dnia
19.10.2007 r. poz. 1378).

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata
następują na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego'
Wnioski o przyznanie świadczeń dotyczące nowęgo okresu zasiłkowego' wraz
z zaśwjadczeniem o bezskutecznej egzekucji (za okres ostatnich dwóch miesięcy)
należy składać bezpoŚrednio do organu realizującego, a nie jak dotąd za
oośrednictwem komomika.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do
ukończenia przeznlą 18 roku życiaa|bo w przypadku gdy uczy się w szkole lub
szkole wyższej do ukończenia przez nią 25. roku życia, albo w przypadku
posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo.

osoba uprawniona do świadczenia oznacza osobę uprawnioną do alimentów od
rodzica na podstawie tytufu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego
przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna (oznacza to egzekucję,
w wyniku której w okręsie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej
n a l ezno ś c i z ty tliu zob ow tązań a l i mentacyj nych ).

Osoba uprawniona do Świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie musi być
wychowywana przez osobę samotnie wychowującą dziecko, w rozumieniu
przepisów o Świadczeniach rodzinnych.

Swiadczenia z funduszu a|imentacyjnego przysługują' jeżeli dochód rodziny
w prze|iczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoĘ 725 zł.
Swiadczenia z funduszu alimerrtacyjnego przysługują w wysokoŚci bieżąco
ustalonych alimentów, jednakze nie wyższej niz 500 zł.
Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalane jest na okres
od 1 paźliziernika do dnia 30 wrzcśnia następnego roku kalendarzowego. Prawo do
świadczeń ustalane jest na podstawie dochodów z 200.7r.

Wnioski dotyczące świadczenia oraz wykaz dokumentów są do pobrania
w Gminnym oŚrodku Pomocy Społecznej w Wiśniewie, ul. Siedlecka l3

,,UCZEN NA WSI''
_ DOFINANSOWANIE Z PFRON

Gnina Wiśnicw wystąpiła juz po raz drlgi z wnioskiern do Państwowego Funduszu
Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych oddział Mazowiecki o przyznanie środków na
realizację programu ,Uczęń na Wsi'' d|a 22. niepełnosprawnych uczniów na kwotę
4.7.150 zł.9 XII została podpisana umowa na podstawie której gmina otrzymajedynie
kwotę 19' 024 zt. Przekazanie przez PFRoN środków umożliwi zawieranie umów
indywidualnych na zakup przedmiotów i działań, kwalifiku.iących się do
dofinansowania. Z powodu mnicjszych funduszy dzl'eci ze szkół podstawowych
i gimnazjów otrzymają po 800 zł, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie
uiszczają opł'at za naukę, 1280 zł. W imieniu gminy, jednostką upoważnioną do
rea|tzacji programu jest Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie. Tam tęż
można uzyskać szczegółowe infbrmacje doĘczące programu.

Gminna Biblioteka
Publiczna w Wiśniewie

zachęcą do korzystanra
ze swoich zbiorów (I4745 książek)

oraz bezpłatnego dostępu do Intemetu

Centrum Kształcenia
na odległość na wsi

zapraszz od poniedziałku do piątku
w godz.8.00- 1ó.00

do udziału w bezpłatnych kursach
i korzystania z Intern€tu
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