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nauczycielom, wychowawcom,  

pracownikom szkó  oraz uczniom  
OBCHODY  du!o s o"ca, u#miechu na twarzy  
DNIA 
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oraz samych pozytywnych wra!e" 

 
wi cej na stronie 18!yczy  

Krzysztof Kryszczuk 

Wójt Gminy Wi#niew 



Gminne Wie ci 

 

XX LAT SAMORZ DU LOKALNEGO 
 

 

 

 

F
o

to
 U

G
 

Uczestnicy XLII Sesji Rady Gminy Wi niew 

     28 maja 2010 roku odby!y si" uroczyste obchody 20 lat 

Samorz#du Lokalnego gminy Wi$niew. Uroczysto$ci 

rozpocz"!a Msza $w. dzi"kczynna odprawiona w ko$ciele 

parafialnym w Wi$niewie przez ks. proboszcza Henryka 

Krup  oraz proboszcza parafii Radomy$l – ks. Mieczys!awa 

Pociejuka.  

Nast"pnie wszyscy zaproszeni zostali do Dworu 

Mo$cibrody. Tam odby!a si" uroczysta XLII Sesja Rady 

Gminy Wi$niew. Wzi"li w niej udzia! samorz#dowcy 

wszystkich kadencji z gminy Wi$niew, samorz#dowcy 

z gmin s#siednich, byli oraz obecni pracownicy Urz"du 

Gminy, a tak%e zaproszeni go$cie z kraju i zagranicy.         
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Osoby pe!ni"ce s!u#b$ w samorz"dzie lokalnym od  20 lat Odznaczeni za s!u#b$ w samorz"dzie 

     W cz"$ci roboczej sesji 

zosta!y podj"te nast"puj#ce 

uchwa!y: 

1. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla 

Powiatu Siedleckiego, 
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2. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla 

gminy S!ubice poszkodo-

wanej w powodzi, 
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Przebieg Sesji Rady Gminy 

Wi niew.. 
3. w sprawie zmian w bud%e- Medal od zaprzyja%nionych 

samorz"dów ze S!owacji dla wójta 

gminy Wi niew 

cie gminy na 2010 rok. 

W podzi"kowaniu za prac" 

na rzecz rozwoju gminy 

Wi$niew radnym i so!tysom 

poprzednich oraz obecnej 

kadencji zosta!y wr"czone 

dyplomy i pami#tkowe me-

dale.  

S# one symbolem wdzi"czno$ci 

za zrealizowanie wielu przed-

si"wzi"&, które przyczyni!y si" 

do polepszenia warunków %ycia 

mieszka'ców gminy. 

…któr" poprowadzi! 
Przewodnicz"cy Rady 

Gminy Wi niew – Józef 

Orzy!owski  
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Doko czenie ze strony 2 
 

 
W sposób szczególny zostali 

odznaczeni Ci, którzy ju  od 20 lat 

tworz! „rodzin" samorz!dow!” pe#ni!c 

funkcj" radnego b!d$ so#tysa. Osoby te 

nieprzerwanie s#u ! lokalnej 

spo#eczno%ci 5 kadencji. S! to: Wies aw 

Bazak – Przewodnicz!cy Komisji ds. 

Gospodarczych, Bud etu, Finansów 

i Planowania Rady Gminy I kadencji 

oraz cz#onek Zarz!du Gminy Wi%niew 

w latach 1990-1994, radny Rady Gminy 

V kadencji w latach 2006-2010, so#tys 

so#ectwa Mo%cibrody Kolonia w latach 

1990-2010; Józef Jastrz!bski – Radny 

Rady Gminy I, II, III, IV i V kadencji w 

latach 1990-2010. Przewodnicz!cy 

Komisji ds. Gospodarczych, Finansów, 

Bud etu, Planowania i Rolnictwa w IV 

i V kadencji. So#tys  so#ectwa Wi%niew – 

Kolonia w latach 1990-1998, 2002-2010; 

Zbigniew "ugowski – so#tys so#ectwa 

Nowe Okniny w latach 1990-2010; 

Stanis aw Paciorek – Radny Rady 

Gminy I kadencji w latach 1990-1994, 

radny Rady Powiatu Siedleckiego 

I kadencji w latach 1999-2002, so#tys 

so#ectwa  Zab#ocie w latach 1990-1998 

oraz w latach  2002-2010; Beata 

Pasztor – radna Rady Gminy II kadencji 

oraz cz#onek Zarz!du Gminy Wi%niew 

w latach 1994-1998, Wiceprzewodnicz!-

ca Zarz!du Gminy III kadencji w latach 

1998-2002, Wiceprzewodnicz!ca   Rady 

Gminy   V kadencji w latach 2006-2010, 

so#tys so#ectwa Wi%niew  w latach 1990-

2010; Antoni Pogonowski – Radny 

Rady Gminy I kadencji w latach 1990-

1994, III kadencji w latach 1998-2002 

oraz Wiceprzewodnicz!cy Rady Gminy 

IV kadencji 2002-2006, so#tys so#ectwa 

Mroczki w latach 1990-2010; Andrzej 

Wróbel - so#tys so#ectwa Gostchorz 

w latach 1990 – 2010. 

      Z okazji jubileuszu samorz!du 

lokalnego s#owa uznania oraz 

podzi"kowania skierowano równie  

w stron" wszystkich przewodnicz#cych 

tj. Marka Izdebskiego, Katarzyny 

Sachanowicz, Janusza Markiewicza, 

Józefa Orzy owskiego oraz wójtów 

gminy Wi$niew: Tadeusza Zegard o 

oraz Krzysztofa Kryszczuka. 

ktor Marianna Zdanowska – praco-

wnik Urz"du Gminy Wi%niew 

od 1 czerwca 1980r.; inspektor Jolanta 

Ostrowska – pracownik Urz"du Gminy 

Wi%niew od 8 pa$dziernika 1982r. 

Na r"ce tych osób z#o ono serdeczne 

podzi"kowania dla by#ych i obecnych 

pracowników Urz"du Gminy Wi%niew 

za Ich prac" wykonywan! z wielkim 

sercem i oddaniem. 

W sposób szczególny uhonorowani 

zostali tak e pracownicy Urz!du 

Gminy, którzy od pocz!tku powstania 

samorz!du lokalnego, czyli przez 20 lat,

nieprzerwanie wykonuj! swoje 

obowi!zki. S! to nast"puj!ce osoby:

inspektor Krystyna Michalak –

pracownik Urz"du Gminy Wi%niew 

od 1 wrze%nia 1974 r.; inspektor Danuta 

Zegard o – pracownik Urz"du Gminy 

Wi%niew od 1 wrze%nia 1975r.; 

inspektor Jan Krzysztof Adamczyk –

pracownik Urz"du Gminy Wi%niew od 

1 lutego 1979 r.; inspektor Jadwiga 

Soszy%ska - pracownik Urz"du Gminy 

Wi%niew od 1  wrze%nia  1976 r.;   inspe- 

     Podczas sesji zosta#y przedstawione 

prezentacje multimedialne przygoto-

wane przez uczniów zespo#ów 

o%wiatowych z terenu gminy w ramach 

M#odzie owej Akcji Obywatelskiej “20 

lat wspólnie” prowadzonej przez 

Centrum Edukacji Obywatelskiej przy 

wsparciu Ministerstwa Edukacji 

Narodowej. Do tej akcji Gmina Wi%niew 

w#!czy#a si" jako jedna z pierwszych. 

Celem przedsi"wzi"cia by#o upami"tnie-

nie 20 rocznicy pierwszych wyborów 

samorz!dowych w wolnej Polsce. 

Uczniowie szkó# badali, co si" zmieni#o 

w ich miejscowo%ci i gminie dzi"ki 

dzia#alno%ci w#adz lokalnych. Swoje 

spostrze enia na temat zmian zachodz!-

cych w gminie Wi%niew przedstawili 

zgromadzonym. 

     Na zako&czenie wszystkich przyby-

#ych zaproszono przed dwór do pami!-

tkowej fotografii. 

 

Wystawa technik i technologii 
 

UM Województwa Mazowieckiego. 

G#os zabrali równie : Wójt Gminy 

Wi%niew – Krzysztof Kryszczuk, 

który powita# wystawców, 

organizatorów i przyby#ych mieszka&-

ców oraz Prezes Stowarzyszenia 

Kapita#–Praca–Rozwój – Jaros aw 

Supera. Zwiedzaj!cy wystaw" mieli 

okazj" do poszerzenia swojej wiedzy 

na temat wykorzystania energii 

s#onecznej poprzez udzia# w wyk#a-

dach oraz mo liwo%' konsultacji 

z przedstawicielami firm zajmuj!cych 

si" wprowadzaniem technologii 

solarnych. Do tych firm nale !: 

Viessmann, Sunti S.C. Technologie 

Solarne oraz Arda-Sol Sp. z o.o. 

szka&ców gminy dotyczy#y 

dwóch zagadnie&. Podczas 

pierwszego wyk#adu ukazane 

zosta#y sposoby, jak mo na 

ogrza' %wietlic" wiejsk! (i nie 

tylko). 

Drugie szkolenie po%wi"-

cone zosta#o biogazowniom – ich 

wp#ywowi na rzecz ochrony 

%rodowiska. 

W dniach 24 – 25 kwietnia br. w sali sportowej ZO 

w Wi%niewie odby#a si" wystawa zorganizowana przez 

LGD Stowarzyszenie „Kapita  – Praca – Rozwój” pn. 

„Nowe &ród a energii – wystawa technik i 

technologii”. Zaprezentowano na niej produkty oraz 

rozwi!zania techniczne umo liwiaj!ce odbiór energii 

cieplnej s#o&ca oraz przetwarzanie jej w ten sposób, aby 

mog#a by' wykorzystywana przy codziennych pracach 

prowadzonych w domu. 

Oficjalnego otwarcia wystawy w sobot" o godzinie 

11:00 dokona#a Ewa Orze owska – Dyrektor Delegatury

Swoje stanowiska prezentowali 

równie  przedstawiciele organizacji 

„Futurus XXI” z Ukrainy oraz 

delegacja samorz!dowa z gminy 

Zaszkiw. 

Szkolenia  prowadzone  dla  mie- 

Cieszymy si",  e na terenie 

naszej gminy podejmowane s! 

takie inicjatywy. 

Patronat honorowy nad 

imprez! obj"li: Polski Komitet 

do spraw UNESCO, Wojewoda 

Mazowiecki – Jacek Koz#owski, 

Marsza#ek Województwa Mazo-

wieckiego. Patronat prasowy 

obj!# Tygodnik Siedlecki, 

a radiowy Katolickie Radio 

Podlasie. 

 

Uczestnicy wyk!adów 
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ZARZ DZENIA 
Wójta Gminy Wi!niew 

od 17 marca 2010 r. 

do 8 czerwca 2010r. 

 

 

 Zarz dzenie Nr 293/10 Wójta Gminy Wi!niew z dnia 

17 marca 2010 roku w sprawie powo"ania komisji przetargowej 

na "Budow# drogi gminnej Wi!niew-Kaczory". 

 Zarz dzenie Nr 294/10 Wójta Gminy Wi!niew z dnia 

17 marca 2010 roku w sprawie przyj#cia sprawozdania 

z wykonania bud$etu Gminy Wi!niew za 2009 rok oraz 

sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji 

kultury. 

 Zarz dzenie Nr 295/10 Wójta Gminy Wi!niew z dnia 

29 marca 2010 r. w sprawie zmian w bud$ecie gminy na 2010r.

 Zarz dzenie Nr 296/10 Wójta Gminy Wi!niew z dnia 

29 marca 2010 r. w ustalenia dnia wolnego od pracy dla 

pracowników Urz#du Gminy Wi!niew. 

 Zarz dzenie Nr 297/10 Wójta Gminy Wi!niew z dnia 

19 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w bud$ecie gminy 

na 2010 rok. 

 Zarz dzenie Nr 298/10 Wójta Gminy Wi!niew z dnia 

18 maja 2010 r. w sprawie powo"ania komisji przetargowej 

na zadanie "Budowa sieci wodoci gowej z przy" czami 

w miejscowo!ciach Radomy!l-Wi!niew przez Ciosny". 

 Zarz dzenie Nr 299/10 Wójta Gminy Wi!niew z dnia 

19 maja 2010 r. w sprawie zmian w bud$ecie gminy na 2010 r. 

 Zarz dzenie Nr 300/10 Wójta Gminy Wi!niew z dnia 

21 maja 2010 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomo!ci 

mienia gminnego przeznaczonego do sprzeda$y. 

 Zarz dzenie Nr 301/10 Wójta Gminy Wi!niew z dnia 

21 maja 2010 r. w sprawie powo"ania komisji przetargowej 

do przeprowadzenia przetargów: na dzier$aw# nieruchomo!ci 

mienia gminnego po"o$onego w obr#bie wsi Wi!niew –

Kolonia oraz na dzier$aw# nieruchomo!ci mienia gminnego 

po"o$onego w obr#bie wsi %upiny. 

 Zarz dzenie Nr 302/10 Wójta Gminy Wi!niew z dnia 

31 maja 2010 r. w sprawie zmian w bud$ecie gminy na 2010 r. 

 Zarz dzenie Nr 303/10 Wójta Gminy Wi!niew z dnia 

31 maja 2010 r. w sprawie powo"ania Gminnego Biura 

Spisowego w Wi!niewie. 

 Zarz dzenie Nr 304/10 Wójta Gminy Wi!niew z dnia 

1 czerwca 2010 r. w sprawie powo"ania Obwodowych Komisji 

Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

 Zarz dzenie Nr 305/10 Wójta Gminy Wi!niew z dnia 

1 czerwca 2010 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwa"y 

Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie okre!lenia rozk"adu 

godzin pracy aptek ogólnodost#pnych dzia"aj cych na terenie 

Powiatu Siedleckiego. 

 Zarz dzenie Nr 306/10 Wójta Gminy Wi!niew z dnia 

2 czerwca 2010 r. w sprawie powo"ania Komisji Konkursowej 

do przeprowadzenia konkursu celem wy"onienia kandydata 

na stanowisko dyrektora Zespo"u O!wiatowego w Radomy!li. 

 Zarz dzenie Nr 307/10 Wójta Gminy Wi!niew z dnia 

8 czerwca 2010 r. w sprawie powo"ania komisji 

do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika 

Referatu Rozwoju i Inwestycji w Urz#dzie Gminy Wi!niew. 

PODCZAS XL SESJI 

UCHWA"Y 

RADY GMINY 

WI#NIEW 

16 kwietnia 2010 r. 

RADA GMINY WI#NIEW 

PODJ$"A NAST$PUJ C  UCHWA"$
 Uchwa"a Nr XL/220/10 Rady Gminy Wi!niew z dnia 

16 kwietnia 2010 r., w ho"dzie ofiarom katastrofy lotniczej pod 

Smole&skiem 10 kwietnia 2010 r.  

PODCZAS XLI SESJI 

28 kwietnia 2010 r. 

RADA GMINY WI#NIEW 

PODJ$"A NAST$PUJ CE UCHWA"Y 

 Uchwa"a Nr XLI/221/10Rady Gminy Wi!niew z dnia 

28 kwietnia 2010 r., w sprawie upowa$nienia Wójta Gminy 

do wyra$enia zgody na obci $enie s"u$ebno!ci  przesy"u 

nieruchomo!ci mienia gminnego w Borkach Paduchach. 

 Uchwa"a Nr XLI/222/10 Rady Gminy Wi!niew z dnia 

28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w bud$ecie gminy 

Wi!niew na 2010 rok. 

 Uchwa"a Nr XLI/223/10 Rady Gminy Wi!niew z dnia 

28 kwietnia 2010 r. w sprawie zaci gni#cia po$yczki 

d"ugoterminowej na finansowanie budowy sieci wodoci gowej 

z przy" czami w miejscowo!ciach Radomy!l-Wi!niew przez 

Ciosny. 

 Uchwa"a Nr XLI/224/10 Rady Gminy Wi!niew z dnia 

28 kwietnia 2010 r. w sprawie: udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy za 2009 rok. 

PODCZAS XLII SESJI 

28 maja 2010 r. 

RADA GMINY WI#NIEW 

PODJ$"A NAST$PUJ CE UCHWA"Y 

 Uchwa"a Nr XLII/225/10 Rady Gminy Wi!niew z dnia 

28 maja 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Siedleckiego. 

 Uchwa"a Nr XLII/226/10 Rady Gminy Wi!niew z dnia 

28 maja 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Gminy S"ubice. 

 Uchwa"a Nr XLII/227/10 Rady Gminy Wi!niew z dnia 

28 maja 2010 r. w sprawie zmian w bud$ecie gminy Wi!niew 

na 2010 rok. 

4 

Wybory prezydenckie 2010 

I tura II tura 



WSPÓ PRACA MI DZYNARODOWA 
 

A B S O L U T O R I U M 
D L A   W Ó J T A

lokalnej, poszerzenia mo liwo!ci sprzeda y produktów 
lokalnych, promocji agroturystyki i produktów lokalnych 

oraz ch"# realizacji w miar" mo liwo!ci wspólnych 

projektów wspieraj$cych wy ej wymienione cele”. Aby 
dokument nabra! mocy prawnej musi by" przyj#ty 
przez Rad# Gminy Wi$niew.  

 Gmina Wi niew podpisa!a kolejn" deklaracj# o wspó!pracy 

mi#dzynarodowej. Tym razem z hiszpa$skim regionem 

La Manchuela. 
Podpisanie dokumentów poprzedzi!a konferencja, która odby!a 

si# w Chodowie (gmina Siedlce). Spotkanie rozpocz%! prezes 
zarz%du SKPR – Jaros!aw Supera, którego wyst%pienie 
inauguruj%ce nosi!o tytu! „Wioska hiszpa&ska w Europejskim Parku 
Edukacji – za!o'enia projektu”. 

Po nim wyst%pi! przedstawiciel delegacji hiszpa&skiej – tytu! 
wyst%pienia „Turystyka – szans% rozwoju regionu Castilla 
La Mancha”. 

Nast#pnie podpisano cztery deklaracje wspó!pracy. W imieniu 
gminy Wi$niew dokument podpisa! wójt – Krzysztof Kryszczuk, 
w imieniu Stowarzyszenia „Kapita! – Praca – Rozwój” wiceprezes 
– Beata Izdebska, w imieniu strony hiszpa&skiej – Santiago 

Cabañero Masip, wójt gminy Cenizate i jednocze$nie prezes 
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Manchuela. 

F
o

to
 U

G
 

Przedstawiciele strony polskiej i hiszpa%skiej 

Oto niektóre ustalenia zawarte w Deklaracji: „Strony deklaruj$ 
wsparcie dla programu wymiany m&odzie y z obszarów wiejskich 

i innych podobnych inicjatyw z zakresu kultury, sportu, jako 

podstaw" do rozwoju wzajemnych kontaktów i pog&"bianie 
integracji europejskiej . Wyra aj$ wol" do promowania w&asnego 

obszaru dzia&ania dla rozwoju ekonomicznego i przedsi"biorczo!ci 
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XL NADZWYCZAJNA  

SESJA RADY GMINY WI%NIEW 

16 kwietnia br. odby!a si# XL 

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy 

Wi niew, podczas której Wójt Gminy, 
Przewodnicz%cy Rady, radni, so!tysi, 
przedstawiciele jednostek organiza-
cyjnych gminy oraz pracownicy Urz#du 
Gminy uczcili pami#" ofiar katastrofy 
w Smole&sku. 

bohaterów w walce o wolno$" Polski 
i z!o'yli, w imieniu mieszka&ców 
gminy Wi$niew, wieniec przystrojony 
bia!ymi i czerwonymi ró'ami. 

Dnia 28 kwietnia br. w sali konferencyjnej 
Urz#du Gminy Wi$niew odby!a si# XLI Sesja Rady 

Gminy Wi niew, na której udzielono ostatniego 
w tej kadencji Rady absolutorium wójtowi gminy 

z tytu!u wykonania bud&etu Gminy Wi niew 

za rok 2009. 

O godzinie 16.00 w ko$ciele 
p.w. Naj$wi#tszego Serca Jezusowego 
w Wi$niewie zosta!a odprawiona 
Msza $wi#ta w intencji Prezydenta 
Lecha Kaczy&skiego, jego ma!'onki 
Marii oraz wszystkich osób, które 
odby!y swój ostatni lot 10 kwietnia. 
Msz# celebrowa! proboszcz parafii – 
ks. Henryk Krupa. 

Po zapoznaniu si# z opiniami Regionalnej Izby 
Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej, które 
pozytywnie zaopiniowa!y wykonanie bud'etu za rok 
2009 radni, tak jak w roku ubieg!ym, jednog!o$nie 
udzielili absolutorium wójtowi.  

O godzinie 15.30 Przewodnicz%cy 
Rady Gminy – Józef Orzy!owski 
otworzy! sesj#, po czym zebrani 
od$piewali hymn pa&stwowy i oddali 
ho!d poleg!ym minut% ciszy. Nast#pnie 
przypomniano nazwiska 96 ofiar 
katastrofy i przez aklamacj# przyj#to 
uchwa!# w ho!dzie ofiarom katastrofy 
lotniczej pod Smole&skiem 10 kwietnia 
2010 roku. Po przyj#ciu uchwa!y 
wszyscy zebrani udali   si#   pod  
pomnik    upami#tniaj%cy   poleg!ych 

Podczas sesji wójt – Krzysztof Kryszczuk 
przedstawi! informacj# ze swojej dzia!alno$ci za 
okres od ostatniej sesji. Ponadto zosta!y 
przedstawione informacje z dzia!alno$ci sta!ych 
Komisji Rady Gminy Wi$niew.  

Spo!ecze&stwo Gminy Wi$niew 
ubolewa nad t% tragedi%. (%czymy si# 
w modlitwie i bólu z rodzinami 
i bliskimi poleg!ych. Katy& na zawsze 
pozostanie w naszej pami#ci jako 
miejsce tragedii narodu polskiego. 

Rada Gminy Wi$niew przyj#!a sprawozdania 
z dzia!alno$ci za 2009 rok: 
 Gminnej Komisji Rozwi zywania Problemów 

Alkoholowych, 
 Posterunku Policji w Wi!niewie, 
 O!rodka Pomocy Spo"ecznej w Wi!niewie, 
 Gminnego O!rodka Kultury w Wi!niewie, 
 Zarz du Gminnego Zwi zku OSP w Wi!niewie. 

Ponadto Rada Gminy podj#"a uchwa"y 
w sprawie: 
1.  Upowa$nienia Wójta Gminy do wyra$enia zgody 

na obci $enie nieruchomo!ci mienia gminnego 
w Borkach-Paduchach, 

2.  Zmian w bud$ecie gminy na 2010 rok, 
Oddanie 
ho du ofiarom 

katastrofy 

3.  Zaci gni#cia po$yczki d"ugoterminowej na fina-
nsowanie budowy sieci wodoci gowej 
z przy" czami w miejscowo!ciach Radomy!l –
Wi!niew przez Ciosny. F
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WA NE WYDARZENIA I M P R E Z Y   G O K-u…
W GOK-U 

 

 

 23 kwietnia b.r. zespó  taneczny dzieci!cy 

„Wi"niewiacy” wzi#  udzia  w „XI Regionalnym 

Festiwalu Zespo ów Tanecznych w Borkach 

Wyrkach”. Zespó  z naszej gminy zaj#  tam II miejsce. 

 2 maja b.r. w GOK-u odby  si! Koncert Muzyki 

Chrze"cija$skiej Hip-Hop. 

 W maju  b.r. ZL Wi"niewiacy uczestniczy  w majówce 

w Chlewiskach. 

 9 maja br. W Sali GOK w Wi"niewie odby  si! XI 
Turniej Dziadków Szachowych. Zawody rozegrano 

systemem szwajcarskim. V miejsce zaj#  Bogdan 
Ejchler, IV – Zdzis aw Stefanoff, III – Jan Ostrysz, 

II – Józef Flazi!ski, I – miejsce wywalczy  Andrzej 
Kurek z "ukowa. Wszyscy ww. szachi"ci otrzymali 

dyplomy, a tak%e nagrody z r#k pani dyrektor Janiny 

Do gich. Wszystkim zawodnikom bardzo serdecznie 

gratulujemy. 

 W dniach 24-26 maja b.r. 26 osób z zespo u 

dzieci!cego tanecznego i ZL Wi"niewiacy wzi! o 

udzia  w warsztatach zorganizowanych 

w Chlewiskach, podczas których zespó  opracowa  

nowy program, nauczy  si! ta$ca lubelskiego oraz 

uszyte zosta y nowe stroje. Zespó  otrzyma  now# 

nazw!: ZASPÓ" PIE#NI I TA$CA 
WI#NIEWIACY. 

 30 maja b.r. cz onkowie Zespo u Pie"ni i Ta$ca 

Wi"niewiacy, dzieci z zespo u wokalnego „Weso e 

nutki” wraz z rodzicami oraz seniorzy z Klubu Seniora 

dzia aj#cego na terenie naszej gminy wspólnie 

"wi!towali Dzie$ Matki oraz Dzie$ Dziecka, który 

zorganizowany by  w gospodarstwie agroturystycznym 

pa$stwa Izabeli i Emira Chaleckich. Zespo y 

przedstawi y krótkie programy artystyczne, po czym 

odby  si! piknik pod wiat#. 

 9 czerwca b.r. w sali widowiskowej GOK-u odby  si! 

koncert z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka 

Chopina. Wi!cej informacji o koncercie na stronie 

8 „GW”. 

 W czerwcu b.r. Stowarzyszenie Mazowieckie Wisienki 

zorganizowa o spotkanie w Mo"cibrodach, podczas 

którego odby  si! kurs robienia kwiatów z bibu y. 

 18 czerwca b.r. w sali GOK odby a si! pierwsza próba 

Chóru dla doros ych, który prowadzi p. Aneta 

Karczmarska. Kolejna próba odby a si! 25 czerwca. 

Na razie chór liczy 10 osób. Zapisy do chóru jeszcze 

trwaj#. Zapraszamy wszystkich ch!tnych. 

 Trzy osoby ze Stowarzyszenia Mazowieckie Wisienki 

wzi! y udzia  w IV Forum Organizacji 

Pozarz#dowych, które mia o miejsce w &a$sku. 

Organizatorem spotkania by o SKPR. 

 Dzieci z zespo u tanecznego i wokalnego wraz 

z dzie'mi z zespo u tanecznego TUZIN z Siedlec 

wzi! y udzia  w dyskotece zorganizowanej 25 czerwca 

z okazji zako$czenia roku szkolnego. 

 27 czerwca b.r. wszystkie zespo y dzia aj#ce 

przy GOK-u bra y udzia  w imprezie Kupalnocka 

w Mo"cibrodach. 

 W dniach 28-30 czerwca b.r. dzieci z Zespo u Pie"ni 

i Ta$ca Wi"niewiacy oraz dzieci z grupy wokalnej 

wzi! y udzia  w biwaku zorganizowanym 

w gospodarstwie agroturystycznym u p. Izabeli i Emira 

Chaleckich. W lipcu biwak odb!dzie si! w Mroczkach, 

F
ot

o 
G

O
K

 

KALENDARZ IMPREZ 

KULTURALNYCH NA WAKACJE  

 1 sierpnia - IV Mazowiecki Festiwal Kapel Ludowych
„POD SIEDLCAMI W WI#NIEWIE…”  (Skwer przed 

Urz dem Gminy Wi!niew) 

 15 sierpnia - V Mazowiecki Festiwal  PRODUKTÓW 
TRADYCYJNYCH, REGIONALNYCH I EKOLOGI-
CZNYCH (Dwór Mo!cibrody) 

 22 sierpnia - Integracyjna biesiada stra%acko-rodzinna
(Stare Okniny) 

 5 wrze nia - DO YNKI 2010 GMINY WI!NIEW (Boisko 

sportowe przy Zespole O wiatowym w Radomy li) 
 

Serdecznie zapraszamy.
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NAJLEPSI 
W WOJEWÓDZTWIE 

W dniu 27.05.2010 r. uczniowie 

ZO w Wi niewie Natalia Orze-

chowska i Piotr Myrcha wygrali 

wojewódzki etap V Ogólnopolskiego 

Festiwalu Piosenki o Zdrowiu. 

Koncert odby! si" w O rodku Sportu i 

Rekreacji w Siedlcach, a organiza-

torami byli: Wojewódzka Stacja 

Sanitarno-Epidemiologiczna w War-

szawie, Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna, Polskie Towarzy-

stwo O wiaty Zdrowotnej, Centrum 

Kultury i Sztuki oraz O rodek Sportu 

i Rekreacji w Siedlcach. 

Festiwal Piosenki o Zdrowiu ma 

charakter edukacyjny, a jego zasa-

dniczym przes!aniem jest po!#czenie 

atmosfery zabawy z rozpowszechnia-

niem i popularyzowaniem w ród 

dzieci i m!odzie$y tre ci prozdro-

wotnych. Festiwal przez ostatnie lata 

sta! si" lubian# i rozpoznawaln# 

imprez#, wpisuj#c# si" w kalendarz 

corocznych mazowieckich inicjatyw 

kulturalnych. 

Natalia i Piotrek pod opiek# 

S awomira So tyszewskiego – 

nauczyciela ZO w Wi niewie, 

przygotowali piosenk" pod tytu!em 

„Zdrowym by%”. Na scenie zaprezen-

towali znakomite umiej"tno ci 

wokalne i  wietn# gr" aktorsk# co 

pozwoli!o im zaj#% I miejsce 

w kategorii gimnazjów. Nasi m!odzi 

arty ci pokonali a$ osiemnastu 

przedstawicieli gimnazjów z ca!ego 

Mazowsza i tym samym zapewnili 

sobie miejsce w ogólnopolskim finale, 

który odby! si" 16 czerwca 

w Warszawie. Tam dostali wyró$nie-

nie w kategorii gimnazjów. 

Gratulujemy.  
 

 

 

(Katarzyna Dudziak) 

WAKACJE, ZNOWU S  WAKACJE!!! 

Tegoroczne wakacje zacz"!o 356 uczniów szkó! podstawowych oraz 227 uczniów 

gimnazjów z terenu naszej gminy. Dla wielu czas sp"dzony w szkole by! kolejnym etapem w 

$yciu; etapem ci"$kiej pracy, czasami pora$ek, czasami sukcesów. Koniec kolejnego roku 

szkolnego sk!ania do podsumowania osi#gni"% uczniów. 

Tytu! „Najlepszego Ucznia Gminy Wi!niew 2010” oraz nagrody w postaci sprz"tu 

elektronicznego z r#k wójta gminy Wi niew – Krzysztofa Kryszczuka otrzyma!y dwie 

uczennice. Kryterium oceny to najwy$sza  rednia ocen rocznych uczniów absolwentów 

szkó! Gminy Wi niew uzyskanych w ci#gu ostatnich trzech lat szkolnych. Okazali si" nimi: 

Aleksandra Zakrzewska – uczennica SP Radomy li –  rednia ocen 5,59 oraz Paulina 

Ga "ska – uczennica PG w Radomy li –  rednia ocen 5,6. 
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Po raz pierwszy z r#k wójta gminy Wi niew nagrody otrzymali uczniowie 

za szczególne osi"gni#cia: sukcesy sportowe i artystyczne. Nagrodzeni to uczniowie 

Zespo!u O wiatowego w Wi niewie: Maciej Jurzyk, Natalia Orzechowska i Piotr 

Myrcha. Maciej nie raz reprezentowa! 

szko!", gmin", powiat siedlecki oraz 

województwo mazowieckie na za-

wodach i konkursach. Spo ród 

oko!o 30 osi#gni"% Macieja najwa-

$niejszym jest zaj"cie II miejsca na

Ma!ym Memoriale Janusza Kuso-

ci&skiego, uwa$anym za Mistrzo-

stwa Polski M!odzików (do 15 lat). 

Natalia Orzechowska i Piotr Myrcha  
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Do osi#gni"% Natalii i Piotra   

nale$y  udzia!  oraz  zaj#cie I mie-

jsca  w  Finale powiatowym i I  

miejsca   w    Finale  wojewódz-

kim     V    Ogólnopolskiego  
Absolwenci PG w Wi niewie

Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2010 w Siedlcach oraz wyró$nienie 

w „V Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2010” w Warszawie. Ponadto 

Natalia ma na swoim koncie udzia!y w innych konkursach o zasi"gu gminnym oraz 

powiatowym. Wyró$nionym uczniom serdecznie gratulujemy. 

JAK BEZPIECZNIE POMAGAM RODZICOM  

W GOSPODARSTWIE ROLNYM 

24 czerwca br. w budynku UG

Wi niew mia!o miejsce wr"czenie nagród 

laureatom konkursu plastycznego „JAK

BEZPIECZNIE POMAGAM RODZICOM

W GOSPODARSTWIE ROLNYM”. 

Gminne Wie ci 7 

na istotne zagro$enia zdrowia i $ycia wyp!ywaj#ce   z   pracy    rolnika    i    jego rodziny. 

G!ównym organizatorem konkursu by! Oddzia! Regionalny KRUS w Warszawie, 

a wspó!organizatorami: Dyrekcje Szkó! Podstawowych z terenu naszej gminy oraz Urz#d 

Gminy Wi niew. 

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonanie pracy plastycznej o tematyce 

zwi#zanej z promowaniem bezpiecze&stwa pracy w gospodarstwie rolnym. Komisja 

konkursowa bra!a pod uwag" zwi#zek z tematem oraz ocenia!a estetyk" i jako % wykonanej 

pracy plastycznej. Konkurs zosta! podzielony na trzy etapy: etap I obejmowa! obszarem 

jedn# gmin", etap II –   Placówk" Terenow# KRUS, a etap III – województwo mazowieckie 

jako teren dzia!ania Oddzia!u Regionalnego KRUS w Warszawie. 

Laureatami konkursu w I etapie obejmuj#cym obszarem Gmin" Wi niew s#: 

I miejsce – Aleksandra Wysoki%ska (ZO &miary), II miejsce – Dominika Okni ska (ZO 

Radomy!l), III miejsce – Jolanta "ugowska (ZO #miary), wyró$nienie – Aneta 

Jastrz%bska (ZO #miary), wyró$nienie – Beata Wysoki ska (ZO #miary). Wszystkim 

bardzo serdecznie gratulujemy i  yczymy dalszych sukcesów. 

Nagrodzeni w konkursie KRUS

Konkurs by! zorganizowany dla 

uczniów szkó! podstawowych z terenu 

dzia!ania Oddzia!u Regionalnego KRUS

w Warszawie. Jego celem by!o 

propagowanie w"ród najm!odszych 

mieszka#ców bezpiecze#stwa pracy 

w gospodarstwie rolnym, zwracanie uwagi 
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ROK CHOPINOWSKI W NASZEJ GMINIE 

 

 

W tym roku przypada 200-tna rocznica urodzin wielkiego 

polskiego kompozytora – Fryderyka Chopina. W sali widowiskowej 

Gminnego O rodka Kultury w Wi niewie z tej okazji, w  rod! 

9 czerwca b.r., odby" si! koncert, podczas którego utwory wybitnego 

kompozytora zaprezentowa"a m"odzie# ucz!szczaj$ca do szko"y 

muzycznej Io i IIo w Siedlcach.  

W koncercie udzia" wzi!li: Aleksandra Fiuk, Micha  Dmowski,

Albert Stec, Mateusz Sawicki, Damian Kry!ski, Monika Skup, 

Martyna Szostak, Patrycja Zieli!ska, Aleksander Kamola, Monika 

Kieliszek, "ukasz Potera, Izabela Medak, Jakub Koterba. 
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Dyrektor GOK- Janina Do gich oraz prowadz!cy- 

Dyrektor ZSM  Micha  Ho ownia 

Ca"o % spina" prowadz$cy koncert – dyrektor Zespo"u Szkó" 
Muzycznych w Siedlcach Micha  Ho ownia, który przybli#y" 
zgromadzonym posta% Chopina, jego #ycie, zainteresowania, prac!. 
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By" to pierwszy taki koncert zorganizowany na terenie naszej 

gminy. Mamy nadziej!, #e jeszcze nie raz b!dzie mo#liwo % 

uczestniczenia w takiej uczcie dla ducha.   Uczestnicy koncertu 

"KSI#GA PAPIESKA" 

2 kwietnia o godz. 8.15, tradycyjnie ju#, pracownicy 

Urz!du Gminy spotkali si! przed „Ksi!g$ Papiesk$”, aby 

pomodli% si! w intencji naszego Ojca $wi%tego S ugi Bo&ego  –

Jana Paw a II, który odszed" od nas 5 lat temu. Obok flagi 

narodowej, tradycyjnie ju# tego dnia przed urz!dem, 

na masztach zawis"a flaga papieska. 

8 Gminne Wie ci 

P"yt! po wi!con$ Janowi Paw"owi II, gdzie spotykamy si! 

przy ka#dej rocznicy zwi$zanej z Jego Osob$, nazwali my 

„KSI#G' PAPIESK'”. Po wi!cona ona jest upami!tnieniu 

pobytu Ojca &wi!tego w Diecezji Siedleckiej 10 czerwca 1999r.
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Pracownicy UG z proboszczem par. Wi"niew ks. Henrykiem 

Krup!  przed „Ksi#g! Papiesk!” 

CHALECCZYZNA 2010 larze, przyjaciele i uczniowie profesora. Nad plenerem honorowy patronat obj$" 
wójt gminy Wi niew – Krzysztof Kryszczuk.  

30 kwietnia 2010 r. w gospodarstwie agroturystycznym 

pa'stwa Izabeli i Emira Chaleckich odby"o si! uroczyste 

zako'czenie I Ogólnopolskiego Pleneru Malarsko-

Rze(biarskiego CHALECCZYZNA 2010. W plenerze 

po wi!conym wybitnemu malarzowi profesorowi 

Ludwikowi Maci$gowi udzia" wzi!li znakomici  polscy  ma-

Plener, którego gospodarzami i inicjatorami byli mieszkaj$cy w Stoku 

Wi niewskim pa'stwo Izabela i Emir Chaleccy, odby" si! w dniach 21-30 

kwietnia 2010 roku. Ma to by% pocz$tek corocznych spotka', które pozwol$ 

utrwali% w obrazach, rze(bie i fotografii pi!kno wsi podlaskiej i podlaskiego 

krajobrazu. – Inspiracj$ dla nas by"a przyja(' z profesorem Ludwikiem 

Maci$giem, artyst$ o niepowtarzalnej osobowo ci, mi"o nikiem koni, 

podlaskiego pejza#u, wspania"ym cz"owiekiem, który w ostatnich latach swego 

#ycia cz!sto go ci" w naszym domu – mówi Izabela Chalecka. – Mamy 

nadziej!, #e cykliczne spotkania z artystami w „Emiracie” pozwol$ zachowa% 

atmosfer! tamtych dni oraz poszerz$ kr$g osób zainteresowanych jej odbiorem. 

– „Emirat”. Tak #artobliwie profesor nazywa" nasze miejsce na ziemi, miejsce 

w którym sam lubi" bywa% i pracowa%. Dzi!ki jego obecno ci nasze #ycie sta"o 

si! bogatsze nie tylko w doznania artystyczne. Mogli my pozna% ludzi m$drych, 

otwartych, serdecznych – zwyczajnych a jednak wyj$tkowych w swoim 

postrzeganiu  wiata – dodaje Emir Chalecki. 

Uczestnikami pleneru byli arty ci bliscy sercu profesora, jego uczniowie, 

przyjaciele i znajomi: Stanis aw Baj – prorektor ASP w Warszawie, Stanis aw 

Chomiczewski, Józef Charytoniuk, Anna D%bska, Marian Danielewicz, 

Marcin Dzwonkowski, Maciej Falkiewicz, Grzegorz Krzy&aniak, Daniel 

Pielucha, Jacek Reczy!ski, Iza Star%ga, Iwona Wyszatycka, Jan Wo ek 

i Miros aw Zdrodowski.  



 
 

 

Uczniowie naszej szko y ju! 

od trzech lat bior" udzia  w konkursie 

recytatorskim- „Pami ci Jana Paw!a II”, 

organizowanym przez SP w Mokobodach. 

W tym roku szkolnym konkurs odby  si# 

dnia 27 marca. W$ród zwyci#zców 

i wyró!nionych znalaz a si# uczennica 

naszej szko y Natalia Jurzyk z klasy V. 

Natalia pi#knie recytowa a wiersz Karola 

Wojty y pt. „Wybrze!e pe ne ciszy”.  

12 kwietnia cz onkowie Szkolnego 

Ko!a Caritas  pod opiek"  Marzeny Kurek 

przedstawili apel, „Pami ci Jana Paw!a 

II”. W pi"t" rocznic# $mierci Wielkiego 

Polaka uczniowie wys uchali monta!u 

s owno – muzycznego, na który z o!y y si# 

wiersze proza i slajdy ukazuj"ce !ycie 

i pontyfikat Karola Wojty y. Ca a 

spo eczno$% szkolna z zaanga!owaniem 

i wzruszeniem za$piewa a ulubione pie$ni 

naszego papie!a – „Bark ” i „Abba 

Ojcze”. 

T o dla apelu stanowi y portrety Ojca 

&wi#tego wykonane przez uczniów klas 

IV-V w ramach szkolnego konkursu 

plastycznego „Jan Pawe! II w moich 

oczach”.  Nagrody otrzymali: I miejsce - 

Marta Bo"ek klasa IVb, II miejsce - 

Magda Bo"ek klasa  V, III miejsce - 

Julia Jastrz bska  klasa IV b. 

Drugie pó rocze roku szkolnego 

2009/2010 up yn# o w naszej szkole bardzo 

szybko, ale obfitowa o w wiele imprez 

kulturalnych, wycieczek do kina, teatru 

i na koncerty. 

W marcu uczniowie ZO w Wi$niewie 

wraz z gronem pedagogicznym obejrzeli 

$wietny spektakl muzyczny pt. „Jeden dzie# 

z "ycia Kobiety”, przygotowany przez 

Katarzyn# Dudziak (teksty) i  S awo-

mira So tyszewskiego (oprawa muzyczna). 

Dwoje roz$piewanych wychowanków naszej 

szko y, Natalia Orzechowska z kl. III 

gimnazjum oraz Piotr Myrcha z klasy I 

gimnazjum wspierani przez chór uczennic 

ZO w Wi$niewie, w zabawny sposób 

przedstawili codzienne problemy, ma e 

rado$ci i smutki z jakimi boryka si# na co 

dzie' kobieta-Polka. Na przedstawienie 

z o!y y si# znane piosenki oraz skecze 

po$wi#cone p ci pi#knej. Natalia i Piotr 

wielokrotnie reprezentowali nasz" szko # na 

konkursach piosenki organizowanych 

w Siedlcach oraz innych miejscowo$ciach, 

zdobywaj"c nagrody i wyró!nienia. 

W styczniu Natalia znalaz a si# w$ród 

laureatów X fina u konkursu kol#d 

i pastora ek pt. „Kol dowa$ Ma!emu”. 

W kwietniu bie!"cego roku Natalia i Piotr 

zaj#li pierwsze miejsce na XX Siedleckim 

Festiwalu Piosenki o Zdrowiu. Obydwoje 

zakwalifikowali si# do etapu wojewódzkiego. 

W maju br. Natalia otrzyma a wyró!nienie 

na Regionalnym Przegl%dzie Piosenki 

Europejskiej w Mordach. 

Od marca do maja 2010r. w naszej 

szkole przeprowadzone zosta y w ramach 

wolontariatu zaj#cia dla klas gimnazjalnych. 

Grupa studentów z UW co dwa tygodnie 

pracowa a z m odzie!" nad zwi#kszeniem 

skuteczno$ci uczenia si# i rozwi"zywania 

problemów szkolnych. W ramach tych 

spotka' poszczególne klasy realizowa y 

tematy: klasa I - Rozwi"zywanie konfliktów; 

klasa II - Metody uczenia si#; klasa III - 

Motywowanie. 

22 kwietnia po raz 40-ty na $wiecie 

i 20-ty raz w Polsce obchodzono &wiatowy 

Dzie# Ziemi. Tego dnia uczniowie klasy 

szóstej oraz pierwszej gimnazjum pod 

kierunkiem B. Star#gi przygotowali 

uroczysty apel po$wi#cony tematyce 

ekologicznej. Apel mia  na celu krzewienie 

kultury i postawy ekologicznej oraz 

u$wiadomienie problemów zwi"zanych 

z ochron" $rodowiska naturalnego.  

Ju! po raz drugi, z okazji Dnia Dziecka, 

wójt gminy Wi$niew przyj"  w Urz#dzie 

Gminy reprezentacj# uczniów ZO 

w Wi$niewie. 

 

 

Uczniowie i nauczyciele ZO w Wi niewie

ZO w Wi$niewie uczci  dwusetn% 

rocznic  urodzin najwi kszego polskiego 

kompozytora Fryderyka Chopina 
apelem, który odby  si# dnia 13 kwietnia 

2010r. 

Uczniowie pierwszych klas 

gimnazjum pod kierunkiem Anny 

Kryszczuk i Renaty Godzi'skiej 

przygotowali inscenizacj# ukazuj"c" 

najwi#ksze fakty z !ycia i twórczo$ci 

artysty. Na tle znanych utworów 

muzycznych Chopina m odzie! recytowa a 

wiersze znanych poetów. Uczniowie 

zapoznali si# z krótk" biografi" 

kompozytora i wys uchali najpopu-

larniejszych fragmentów muzycznych 

dzie  Fryderyka Chopina. W zwi"zku  

z obchodami Roku Chopinowskiego 

na korytarzu naszej szko y pojawi y si# 

aluramy z ciekawostkami po$wi#conymi 

wybitnemu Polakowi przygotowane przez 

H. Dziewulsk" i  R. Godzi'sk".  

Rok Chopinowski uczniowie naszej 

szko y uczcili równie! udzia em 

w wernisa!u, który odby  si# w pa acyku 

w Mo$cibrodach oraz zwiedzaj"c inter-

aktywne muzeum  Chopina Warszawie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Apel z okazji V Rocznicy  mierci 

Jana Paw!a II

Dzie" Ziemi 

Dzie" kobiet 

Zbrojownia w Sandomierzu 

Jan Pawe! w naszych 

Sercach 

Rok Chopinowski  

Lubimy podró"owa$ 

Podobnie jak w I semestrze bie!"cego roku 

szkolnego uczniowie szko y podstawowej 

i gimnazjum brali udzia  w ciekawych 

wycieczkach do Siedlec, Warszawy oraz 

Sandomierza. Miesi"c kwiecie' szczególnie 

obfitowa  w ró!nego rodzaju wyjazdy 

edukacyjne i rozrywkowe. 

Z   ' Y C I A   Z O   W   W I & N I E W I E 

DRUGI SEMESTR
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Lekcja samorz#dno$ci 
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Z     Y C I A   Z O   W   R A D O M Y ! L I 

D Z I E     P A T R O N A 

Ho!d dla ofiar tragedii w Smole"sku 

Dnia 12.04.2010 w naszej szkole odby  si! apel, podczas którego 

wszyscy nauczyciele i uczniowie oddali ho d tragicznie zmar emu 

Prezydentowi RP Lechowi Kaczy"skiemu, Jego #onie Marii 

Kaczy"skiej oraz wszystkim ofiarom tragicznego wypadku pod 

Smole"skiem. By  to apel, o którym nikt nigdy by nie pomy$la , 

w którym nikt nigdy nie chcia by uczestniczy%. 

Dnia 23 kwietnia w Ko$ciele Parafialnym w Radomy$li odby o si! 

nabo#e"stwo #a obne w intencji ofiar katastrofy pod Smole"skiem. 

We mszy uczestniczy  poczet sztandarowy oraz delegacja nauczycieli 

i uczniów ZO w Radomy$li. 

Dnia 11.05.2010 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wi$niewie 

odby  si! konkurs recytatorski "Polscy poeci dzieciom" 

zorganizowany dla uczniów kl. "0" z terenu gminy.  

Dnia 12 maja 2010r.

$wi!towali$my w naszej 

szkole Dzie" Patrona. 

Co prawda jest to patron 

szko y podstawowej, ale 

dbamy o to, aby ca a 

spo eczno$% kipia a wie-

dz& na temat #yciorysu 

i twórczo$ci Henryka 

Sienkiewicza. 

Uczniowie ZO

podczas 

inscenizacji

26 kwietnia 2010roku 

w naszej szkole uczci-

li$my obchody Dnia 

Ziemi. By y one podzie-

lone na dwie cz!$ci. 

Pierwsz& cz!$% stanowi a 

krótka akademia przygo-

towana przez uczniów 

naszej szko y. Nast!pnie 

wszyscy udali si! przed 

szko !, gdzie przedsta-

wiciele kolejnych klas 

sadzili nowe drzewka 

ozdobne i kwiaty. 

Program uroczysto$ci by  nast!puj&cy: 

Rozstrzygni!cie konkursów dotycz&cych #ycia i 

twórczo$ci H. Sienkiewicza: Konkurs wiedzy w klasach IV 

– VI - konkurs zosta  przeprowadzony przez Zofi! 

Grzegorczyk. Nagrodzeni uczniowie to: Justyna Do !ga – kl. 

III, Daniel Marczak – kl. IV, Paulina Ostrowska – kl. V, 

Katarzyna Okni"ska – kl. VI. Konkurs plastyczny – konkurs 

przeprowadzony przez Gra#yn! Borkowsk&. Nagrodzeni 

uczniowie: Justyna Do !ga – kl. III, Daniel Chromi"ski –

kl. IV, Monika Plewa – kl. V, Beata Chromi"ska – kl. IIg. 

Konkurs literacki (wiersz o szkole) – konkurs 

przeprowadzony przez Katarzyn! Grygoruk. Nagrodzeni 

uczniowie: Martyna Wi$niewska – kl. III, Zofia Wiszniewska 

– kl. III, Sylwia Borkowska – kl. III, Karolina Do !ga –

kl. III, Paulina Ma"kowska – kl. IIg, Marcin Izdebski – kl. Ig.

Nast!pnie odby o si! krótkie przedstawienie pt. „Janko 

Muzykant” wystawione przez uczniów klasy V. W tej krótkiej 

inscenizacji zawarte zosta o ca e sedno nowelki – ogrom 

nieszcz!$cia muzycznie uzdolnionego Janka. 

Ostatnim punktem programu by  quiz przygotowany 

przez Katarzyn! Grygoruk dla klas gimnazjalnych, dotycz&cy 

wiedzy na temat powie$ci H. Sienkiewicza pt. „Quo Vadis”. 

Turniej ten sk ada  si! z trzech cz!$ci. W pierwszej 

przedstawiciele poszczególnych klas uk adali na czas puzzle. 

W drugiej kolejni uczniowie musieli pokaza% swoim 

dru#ynom, jaka posta% ukaza a si! na u o#onych obrazach, 

a w trzeciej trzyosobowe dru#yny odpowiada y na szereg 

losowanych pyta". Po podliczeniu punktów okaza o si!, #e:

I miejsce zaj! a klasa IIg, II miejsce - klasa IIIg,  III miejsce –

klasa Ig. 

DZIE  ZIEMI 

Uczniowie sadzili drzewka i kwiaty 

Uczennica klasy III gimnazjum - Karolina Do"#ga otrzyma"a 

wyró$nienie specjalne w XII Edycji Konkursu Plastycznego pod 

has em "Wiatr, wypadek, ogie%, woda - stra$ak zawsze r#k# poda".

Konkurs ten zorganizowany zosta  przez Komend! Miejsk& 

Pa"stwowej Stra#y Po#arnej w Siedlcach. Podsumowanie oraz 

wr!czenie nagród odby o si! 24 maja b.r. Serdecznie gratulujemy 

naszej uczennicy oraz jej opiekunowi - Gra#ynie Borkowskiej. 

Sukces Karoliny 

Konkurs dla klas „O” 

Dyrektor ZO w Radomy li 

wybrany 
17 czerwca b.r. zosta  rozstrzygni!ty konkurs 

na dyrektora ZO w Radomy$li, na który 

z o#ona zosta a jedna oferta Pani Beaty 

Wiszniewskiej.  Po przedstawieniu koncepcji 

funkcjonowania i rozwoju  szko y przez 

kandydatk! i rozmowie z Komisj& Konkursow& 

Pani Beata zosta a wi!kszo$ci& g osów 

powo ana do pe nienia funkcji Dyrektora 

Zespo u O$wiatowego w Radomy$li. 
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Udzia  w nim wzi! o 11 dzieci, w tym troje z naszej 

szko y: Monika Wiszniewska, Eryk Radomyski i Jakub 

Chromi%ski - który zdoby  trzecie miejsce w konkursie. 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy odwagi i #yczymy 

dalszych sukcesów.  

Uczniowie i nauczyciele ZO w Radomy li
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 „Portret Chopina” - W marcu w ZO 

w  miarach odby! si" konkurs plastyczny zwi#zany 

z 200. rocznic# urodzin Fryderyka Szopena. Konkurs 

adresowany by! do uczniów klas IV – VI 

i gimnazjum. Prace plastyczne mog!y by$ wykonane 

dowoln# technik#. Wyró%nione osoby otrzyma!y 

nagrody rzeczowe ufundowane przez szko!". 
Konkurs plastyczny zorganizowa!a p. Katarzyna 

Wasi ska. Wyniki konkursu: Szko!a 

podstawowa: I miejsce Jolanta "ugowska kl. VI, 

wyró#nienie Karolina Wysoki ska kl. IV; 

Gimnazjum: I miejsce Olga Jastrz$bska kl. Ig, 

wyró#nienie Faustyna Orze!owska kl. Ig. 

 

 „Najpi kniejsza pisanka wielkanocna” – 
W marcu w ZO w  miarach odby! si" konkurs 

plastyczny dotycz#cy tradycji  wi#t Wielkiej Nocy. 

Samorz#d Uczniowski zorganizowa! konkurs 

na najpi"kniejsz# pisank" wielkanocn#. Prace mog!y 

by$ wykonane dowoln# technik#. Wyró%nione osoby 

otrzyma!y nagrody rzeczowe ufundowane 

przez szko!". Praca, która zachwyci!a wszystkich, 

to pisanka wielkanocna wykonana przez Olg$ 

Jastrz$bsk% uczennic" klasy I g. Nad prawid!owym 

przebiegu konkursu czuwa!a pani Monika 

Radzikowska. Wyniki konkursu: Olga Jastrz"bska 

kl. Ig, Anna Radzikowska kl. III, Aneta Jastrz"bska 

klasa VI. 

„Jan Pawe  II jest 

w!ród nas…” 

W roku szkolnym 2009/2010 ZO 

w  miarach dokona! wyboru patrona 

szko!y. Uczniowie, nauczyciele 

i pracownicy zadecydowali, %e szko!a 

b"dzie nosi!a imi" Jana Paw!a II. 

Nale%y pami"ta$, %e taki wybór tak%e 

zobowi#zuje. 

21.04.2010 r. dzieci w ramach 

realizacji programu dydaktyczno –

wychowawczego: „Jan Pawe! II 

patronem naszej szko!y” by!y 

na wycieczce w Siedlcach, w której

wzi"!o udzia! 44 osoby. Organi-

zatorami tej wyprawy byli: ks. 

S!awomir Groszek i Ma!gorzata 

Jasi ska. 

Celem wycieczki by!o: zwiedza-

nie muzeum diecezjalnego, zapozna-

nie si" z prac# Katolickiego Radia 

Podlasie, wspólna modlitwa 

w katedrze siedleckiej,  zapalenie 

zniczy przy pomniku Jana Paw!a II, 

obejrzenie wystawy po&wi"conej 

Janowi Paw!owi II w Szkole 

Podstawowej nr 11 w Siedlcach i 

nawi#zanie wspó!pracy z t# placówk#. 

Uczestnicy konkursu.

Nagrodzeni w konkursie.

Uczniowie i nauczyciele ZO w  miarach

 Piszemy o Janie Pawle II - W marcu 2010 roku odby!y 

si" dwa szkolne konkursy literackie. Temat dla uczniów szko!y 

podstawowej brzmia!: „Jan Pawe  II jest moim przyjacielem”, 

natomiast uczniowie gimnazjum pisali prace na temat: „Jak 

Jan Pawe  II wp yn!  na moje "ycie?” Konkurs cieszy! si" 
du%ym zainteresowaniem, wzi"!o w nim udzia! 52 osoby. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, laureaci dostali 

atrakcyjne nagrody rzeczowe – plecaki i ksi#%ki o Janie Pawle 

II.  
Osoby nagrodzone w szkole podstawowej: I m. Patrycja 

Rosa, II m. Aleksandra Jastrz bska, III m. Dariusz 

Okni!ski.  W gimnazjum: I m. Monika Radzikowska, II m. 

Natalia Zalewska, III m. Karolina Krasuska. Osoby 

wyró nione: Marcin Tyszkiewicz, Anna "ugowska,  

Sebastian Krasuski, Sylwia Okni!ska, Klaudia Jastrz bska

Konkurs literacki i nagrody dla uczniów zorganizowa!a p. 

A. Jastrz bska. 

 „Jan Pawe  II oczami dzieci 
i m odzie!y” - Konkurs by! skierowany 

do uczniów szko!y podstawowej i oddzia!u 

przedszkolnego. Celem konkursu by!o 

przybli enie postaci Jana Paw!a II oraz 

rozwijanie inwencji twórczej, kreaty-

wno"ci i aktywno"ci uczniów. Prace 

mo na by!o wykona# dowolna technik$ 

i w dowolnym formacie. Na konkurs 

wp!yn%!o 51 prac. Laureaci konkursu: 

klasa 0: Maja Radzikowska, Albert 

Rosa, Paulina Izdebska. Klasa I: Jakub 

M#ynarczyk, Natalia Jastrz bska, Anna 

Krasuska; klasy IV – VI: Tomasz 

P#atek, Jolanta "ugowska. 

22 kwietnia obchodzili"my Dzie& 

Ziemi. Uczniowie klasy II i V 

przedstawili zagro enia z jakimi 

spotyka si% nasza planeta Ziemia. 

Celem apelu by!o promowanie postaw 

ekologicznych w spo!ecze&stwie 

i upowszechnianie dzia!a& maj$cych 

na celu ochron% "rodowiska. Ka dy 

z nas jest odpowiedzialny za "rodo-

wisko. Uczniowie mówili jak sza-

nowa# przyrod% i nie szkodzi# Ziemi, 

która jest matk$ wszelkiego  ycia. 

Apel przygotowa!y: pani Katarzyna 

Wielgórska i pani Izabela Krasuska –

Kowalik. 

 Ogólnopolski konkurs wiedzy o Janie 
Pawle II - W dniu 29.03. 2010 uczniowie ZO 

w 'miarach wzi%li udzia! w ogólnopolskim 

konkursie wiedzy o Janie Pawle II, 

zorganizowanym przez firm% Olimpus. Celem 

konkursu by!o przybli enie uczniom wiedzy 

o  yciu  i pos!udze papieskiej Jana Paw!a II. 

W konkursie uczestniczy!o 14 osób ze szko!y 

podstawowej i 6 osób z gimnazjum. Najlepsze 

wyniki uzyskali: Monika Radzikowska 

6 miejsce, Tobiasz M#ynarczyk 9 miejsce, 

Faustyna Orze#owska 10 miejsce, Patryk 

Jastrz bski 10 miejsce, Weronika Grzyb 

10 miejsce. Osobom nagrodzonym gratulujemy!!! 

Uczniów do konkursu przygotowa!a pani 

Ma#gorzata Jasi!ska. 

Konkursy rozstrzygni te 

11.06.2010r. ucznio-

wie i pracownicy szko!y 

obejrzeli ciekawe przed-

stawienie. M!odzie  za-

prezentowa!a poezj% 

Jana Paw!a II i wys!u-

cha!a muzyki Fryderyka 

Chopina. Organizatorzy 

pragn%li przybli y# 

uczniom twórczo"ci 

tych dwóch wyj$tko-

wych postaci.  

Poezja Jana Paw a II i muzyka Chopina 

M odzie! podczas wyst"pów. 

Ziemia – nasza matka
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Dzi ki hojno!ci ludzi dobrej woli dzieci z Przedszkola 

Samorz"dowego w Wi!niewie ciesz" si  zabaw" w nowej 

piaskownicy. 

Stara piaskownica nadawa#a si  ju$ tylko do rozbiórki, 

a zakup nowej (spe#niaj"cej wymogi bezpiecze%stwa i higieny) 

to koszt, którego bud$et przedszkola nie by# w stanie pokry&. 

Dlatego Dyrektor, Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna 

wystosowa#a apel do wielu firm i instytucji z pro!b" o pomoc 

finansow" z przeznaczeniem na ten cel. 

Na apel odpowiedzieli: Marek Jastrz bski, Grzegorz 

Wielgórski, Agnieszka Bo!ek,  Jan i Teresa Zaj"c, Hubert 

Markiewicz, Gra!yna Hraniuk – firma PRIMA, Roman 

i Agnieszka Tchórzewscy, Piotr i Ma#gorzata Izdebscy, 

Grzegorz Dybciak, Mi dzygminny Bank Spó!dzielczy 

w Zbuczynie o. Wi"niew, Wydawnictwo MAC 

Edukacja. 

Gminne Wie ci 

 

Wiosenne porz dki na przedszkolnym podwórku 

W sobot  1 maja odby#a si  akcja 

sadzenia krzewów i kwiatów na podwórku 

przedszkolnym. W akcji wzi li udzia# rodzice 

i pracownicy przedszkola. Pierwszy krzew 

zasadzi#a pani dyrektor Anna Cabaj. 

Ro!liny zdobi"ce plac przedszkolny zosta#y 

zakupione za cz !& funduszy pozyskanych 

podczas aukcji stroików !wi"tecznych oraz 

zbiórki makulatury. Ziemi  pod krzewy 

dostarczy# nieodp#atnie p. Marian Paczuska, 

kor  otrzymali!my od pa$stwa Katarzyny 

i Tomasza Grabowiec. Za zaoszcz dzone 

w ten sposób fundusze przedszkole 

wzbogaci#o si  o nowy, pi kny globus 

i szafk  na pomoce.                       

„ wi!to Rodziny” 

26 maja dzieci z Przedszkola 

Samorz"dowego w Wi!niewie wraz 

z rodzicami bawi#y si  na imprezie 

plenerowej w gospodarstwie agrotu-

rystycznym w Stoku Wi!niewskim. 

Dzieci zachwyci#y rodziców !pie-

wem, ta%cem i recytacj" wierszy, 

wr czy#y upominki, które wykona#y 

w przedszkolu. Wiele rado!ci spra-

wi#a dzieciom przeja$d$ka bryczk". 

Prace porz dkowe przed budynkiem 

przedszkola 

Mog#y te$ gra& w pi#k , space-

rowa& nad wod", a przede wszystkim 

mi#o sp dzi& czas z rodzicami. Mama 

i tata s" przecie$ najwa$niejsi. 

Na zm czonych i spragnionych 

czeka# suto zastawiony stó#. Na zako%-

czenie dzieci otrzyma#y wspania#e 

upominki z okazji Dnia Dziecka.  

To by# naprawd  udany dzie%!  

             E. Filipczuk 

Pierwszy krzew zasadzi!a p. 

dyrektor Anna Cabaj 

Przeja"d"ka bryczk  

NOWA PIASKOWNICA 

Dzieci podczas zabawy w nowej piaskownicy

Zabawki do nowej piaskownicy przekaza# Benedykt Kluczek –

firma „BENOTTI”. 

Serdecznie dzi kujemy za okazan" pomoc i zrozumienie. 

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Dzieci

E. Filipczuk

12 

F
o
to

 P
r
z
e
d
s
z
k
o
le

 

F
o
to

 P
r
z
e
d
s
z
k
o
le

 

F
o
to

 P
r
z
e
d
s
z
k
o
le

 

F
o
to

 P
r
z
e
d
s
z
k
o
le

 



S E R C E   D L A   P O W O D Z I A N 
 W pi tek, 18 czerwca br., na terenie gminy Wi!niew zosta"a przeprowadzona akcja 

pod has"em „Serce dla powodzian”. Organizatorami akcji byli Zwi zek Zawodowy Rolników 

Polskich oraz wójt gminy Wi!niew. Zbierane by"y dary dla osób dotkni#tych przez $ywio". Ju$ 

nie raz mieszka%cy gminy Wi!niew dowiedli, $e s  ch#tni nie!& pomoc potrzebuj cym. I tym 

razem nie zawiedli. 

 

 

Ju$ przed godzin  12:00 na placu stacji paliw w Wi!niewie (przy ulicy 

Siedleckiej) zrobi"o si# bardzo t"oczno. Dotarli tu w"a!nie so"tysi, radni 

i mieszka%cy poszczególnych so"ectw, którzy od rana zbierali dary w swoich 

wioskach. Zebrane i przywiezione do Wi!niewa zbo$e oraz artyku"y 

$ywno!ciowe trzeba by"o jeszcze za"adowa& na podstawiony samochód. I tu te$ 

wida& by"o ogromn  solidarno!&. Nikt nie czeka", nie patrzy" jeden na drugiego; 

"adowali wszyscy – i swoje, i to co przywie'li inni.  

Na zdj ciach 
osoby 

pracuj!ce  
przy 

roz"adunku 

darów 

w Wi#niewie 
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Przyczepa TIR-a zape"niona zosta"a w b"yskawicznym tempie. Okaza"o si#, 

$e jeden samochód to za ma"o, aby pomie!ci& wszystko to, co przekazali 

mieszka%cy gminy potrzebuj cym. Organizatorom akcji uda"o si# sprowadzi& 

kolejny samochód STAR z przyczep , który te$ po brzegi zosta" wype"niony 

zbo$em. Dodatkowo do podstawionego obok busa "adowane by"y artyku"y 

$ywno!ciowe.  

Oko"o godziny 14.00 za"adowane samochody odjecha"y z Wi!niewa. 

Zebrano ponad 38 ton zbo$a oraz 800 kg artyku"ów $ywno!ciowych, które 

przekazane zostan  mieszka%com miejscowo!ci (wi#ciechów Poduchowny oraz 

miejscowo!ci Kopiec w gminie Annopol w województwie lubelskim. 
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Organizatorzy akcji: przewodnicz cy ZZRP – S awomir Izdebski i wójt 

gmin Wi!niew – Krzysztof Kryszczuk bardzo serdecznie dzi#kuj  wszystkim 

za hojno!& i bardzo du$e zainteresowanie akcj , a szczególnie mieszka%com 

so"ectw: Okniny Stare, Nowe Okniny, Okniny Podzdrój, Gostchorz, 

Wi!niew, Ciosny, Kaczory, Stok Wi!niewski, "upiny, Radomy!l, Zab ocie, 

Tworki, Mroczki i Pluty oraz indywidualnym mieszka#com z Da$bog, 

Myrchy i Mo!cibród, gdzie nie by"o zorganizowanej zbiórki, ale rolnicy sami 

przywie'li swoje dary. Ponadto wp"yn#"y wp"aty pieni#$ne od mieszka%ców 

Wólki Wi!niewskiej, Wi!niewa i Da$bog. 
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PODZI%KOWANIE 
 

 Zwi zek Zawodowy Rolników Polskich oraz Wójt 

Gminy Wi!niew informuj , $e w dniu 18.06.2010 r. podczas 

akcji pod has"em ,,Serce dla Powodzian” zebrano 38 ton zbo$a 

paszowego oraz 800 kg artyku"ów $ywno!ciowych. 
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 Zebrane dary 21.06.2010 r. (poniedzia"ek) zosta"y 

przewiezione do miejscowo!ci (wi#ciechów Poduchowny 

oraz miejscowo!ci Kopiec w gminie Annopol w województwie 

lubelskim. 

 Sk"adamy serdeczne Bóg zap"a& wszystkim rolnikom

i mieszka%com gminy Wi!niew za okazan  pomoc i przekazane 

dary dla rolników dotkni#tych t  straszliw  tragedi  powodzi. 
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Wójt Gminy Wi!niew Przewodnicz cy Zwi zku 

(-) S"awomir Izdebski (-)Krzysztof Kryszczuk 

Organizatorzy akcji 
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KONKURS 
OGRÓDKOWY 

Ju  po raz 8. zapraszamy 

do udzia!u w konkursie „Naj a-

dniejsza zagroda i naj adniejszy 

ogródek przydomowy w gminie 
Wi!niew”. Jak co roku odb"dzie 

si" on w dwóch kategoriach: 

zagroda wiejska – dla w!a#cicieli 

gospodarstw rolnych i ogródek 

przydomowy – dla pozosta!ych 

mieszka$ców. Termin zg!osze$ 

up!ywa 31 lipca 2010r. Karta 

zg!oszenia oraz regulamin Kon-

kursu dost"pne s% na naszej stro-

nie www.wisniew.pl. 

Rozstrzygni"cie konkursu –

tradycyjnie – w trakcie do ynek 

gminy Wi#niew, które w tym 

roku odb"d% si" 5 wrze#nia 

w Radomy#li. 
Zapraszamy! 

„Z WI NIOWYM SMAKIEM” 
Zapraszamy do udzia!u w IV Festiwalu Kuchni Regionalnej  „Z wi!niowym smakiem”, 

który odb"dzie si" w niedziel" 18 lipca b.r. w Wi#niewie na placu sportowo - po arniczym 

„Ruda”. Tam nast%pi uroczysta ceremonia zasypywania wi#ni, której dokona jak co roku wójt 

gminy Wi#niew – Krzysztof Kryszczuk oraz zaproszeni go#cie. Celem Festiwalu jest promocja 

gminy Wi#niew w regionie poprzez rozpowszechnianie najlepszych potraw, produktów i 

nalewek - obowi%zkowo z wi#ni, które co roku aspiruj% do miana nie tylko lokalnych 

specja!ów.  
 

Regulamin IV FESTIWALU KUCHNI REGIONALNEJ „Z WI NIOWYM SMAKIEM” 

Do konkursu mog% zg!asza& si": podmioty prowadz%ce dzia!alno#& gospodarcz%, KGW, 

zespo!y ludowe, stowarzyszenia i osoby prywatne. * Podmiot zg!asza swój udzia! w Festiwalu 

przesy!aj%c maksymalnie trzy przepisy potraw z wi#niami wraz z pe!nym opisem ich 

wykonania.* Do udzia!u w konkursie zostan% zakwalifikowane podmioty, które z!o % w GOK 

w Wi#niewie do 15 lipca 2010 r. formularz zg!oszeniowy. * Ka da potrawa zostanie oceniona 

w nast"puj%cych kategoriach:  smak potrawy – 1-10 punktów, oryginalno#& – 1-5 punktów,  

!atwo#& przyrz%dzenia – 1-5 punktów. * Maksymalnie podmiot mo e otrzyma& 20 punktów. * 

Oceny potraw dokona Komisja Festiwalu powo!ana przez Organizatora, która b"dzie 

przydziela!a ka dej potrawie punkty przyznawane na zasadach opisanych w punkcie 4 

regulaminu.  * Na postawie sumy uzyskanych punktów zostan% wy!onione trzy najlepsze 

potrawy. Decyduje najwy sza liczba punktów. * Po rozstrzygni"ciu konkursu odb"dzie si" 

degustacja wszystkich potraw. * W dniu Festiwalu wszystkim uczestnikom konkursu zostan% 

wr"czone nagrody rzeczowe i pami%tkowe dyplomy. * Organizator Festiwalu zastrzega sobie 

prawo do umieszczania informacji o potrawach konkursowych w swoich materia!ach 

reklamowych jako element promocyjny Gminy Wi#niew. 

 

14 Gminne Wie ci 

W niedziel", 4 lipca, na boisku 

sportowym w Seroczynie (gmina 

Wodynie) odby!y si" III Mi"dzygminne 

Zawody Sportowo – Po arnicze dru yn 

OSP z gminy Wi#niew i z gminy Wodynie. 

Tym razem Super Puchar wywalczyli 

stra acy z gminy Wodynie. 

III Mi dzygminne Zawody Sportowo-Po!arnicze OSP 

W rywalizacji o Super Puchar wzi"!o 

udzia! 10 dru yn m"skich: 8 z gminy 

Wodynie i tylko 2(!) z gminy Wi#niew. 

W zawodach startowa!y równie  2 dru yny 

kobiece: z OSP Seroczyn i z OSP 

Radomy#l oraz 3 dru yny m!odzie owe: 

z OSP Seroczyn, z OSP Rudnik Ma!y oraz 

z OSP 'ebraczka. Zawody rozgrywane 

by!y w dwóch konkurencjach: sztafeta 

po arnicza z przeszkodami i &wiczenie 

bojowe. Nad prawid!owo#ci% przebiegu 

zawodów czuwa!a komisja s"dziowska, 

której przewodniczy! – st. kapitan Maciej 
Pietrzak.  

Druhowie OSP Radomy!l

Wyniki dru!yn kobiecych: I m. 

– OSP Radomy#l, II m.– OSP

Seroczyn. Wyniki dru!yn m"odzie-
!owych: I  m. – OSP Seroczyn, II m. –

OSP Rudnik Ma!y, III m. – OSP

'ebraczka. KLASYFIKACJA GE-
NERALNA – gmina Wi#niew: I m. 

– OSP Radomy#l II, II m. – OSP

Radomy#l I. KLASYFIKACJA GE-
NERALNA – gmina Wodynie: I   m. 

– OSP Wodynie, II  m. – OSP Sero-

czyn, III m. – OSP Czajków.  

i OSP Gostchorz. Jednostki te wycofa!y 

swoje dru yny z zawodów, po tym jak 

komisja s"dziowska odrzuci!a z!o ony 

przez prezesów tych jednostek protest, 

dotycz%cy udzia!u w zawodach dwóch 

dru yn m"skich z OSP Radomy#l. 
Przewodnicz%cy komisji uzasadni! swoje 

stanowisko zapisem  w  regulaminie  za-

wodów, który mówi,  e  „W zawodach 

gminnych do startu dopuszcza sie 
wszystkie dru"yny dzia aj#ce na tym 

terenie”. 

Wyniki dru!yn m$skich z gminy 
Wi niew: kat.  WICZENIE BOJOWE: 

I m. – OSP Radomy!l II, II m. – OSP 

Radomy!l I; kat. SZTAFETA PO"AR-

NICZA 7×50 m. z przeszkodami: I  m.- 

OSP Radomy!l I, II m.– OSP Radomy!l II. 

W rywalizacji dru#yn z gmin 

Wi!niew i Wodynie wygra$a jednostka 

OSP Wodynie i zdoby$a Super 
Puchar.  

Niesmak wzbudzi$ fakt, #e protest 

z$o#y$y jednostki z gminy Wi!niew na 

jednostk% z… gminy Wi!niew oraz to, #e 

prezesi jednostek sk$adaj&cych protest 

(z Gostchorzy – Andrzej Wróbel i ze 

Starych Oknin – Szczepan Jastrz%bski) 

wiedzieli, #e z OSP Radomy!l wezm& 
udzia$ w zawodach dwie dru#yny. 

Wiedzieli, bo s& cz$onkami Zarz&du 

Gminnego ZOSP, a ten na swoim 

czerwcowym posiedzeniu dopu!ci$ 
udzia$ w zawodach mi%dzygminnych 

dwóch dru#yn m%skich z ka#dej 

jednostki. 

Organizatorów zawodów 

zaskoczy$ bardzo ma$y udzia$ 
jednostek z gminy Wi!niew, 

a jeszcze bardziej zachowanie 

niektórych z nich. Otó#, z nie-

wiadomych powodów na zawo-

dy nie dotar$a (mimo wcze!niej-

szego zg$oszenia) dru#yna OSP

Wi!niew, a do rywalizacji nie 

przyst&pi$y  OSP  Stare  Okniny 

Wr czenie pucharu 



 

 

GMINNA 
BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA 

czynna jest w godz.: 
pon.: 9.00-15.00, 

wt.-pt.: 9.00-15.00  
i 16.00-20.00, 

sob.: 16.00-19.00 
 

tel. 25 641 76 49 

 

 

Dzie  Stra!aka w gminie Wi"niew 
 

S T R A # A C Y   $ W I % T O W A L I 

4 maja  wi!tuj" wszyscy stra#acy. Jest to dzie$, 

w którym czczona jest pami!%  w. Floriana oraz 

obchodzony jest Dzie$ Stra#aka. W naszej gminie 

co roku  wi!to to jest obchodzone w innej 

miejscowo ci. W tym roku uroczysto ci odby&y si! 

2 maja w  miarach. 
O godzinie 11.30 w ko ciele parafialnym 

w 'miarach zosta&a odprawiona Msza 'wi!ta 

w intencji wszystkich stra#aków, któr" celebrowa& 
proboszcz tutejszej parafii – ks. S!awomir Groszek. 

Po mszy wszyscy udali si! na plac przed remiz" 

stra#ack", by tam wzi"% udzia& w drugiej cz! ci 

uroczystych obchodów. 

Podczas uroczysto ci zosta&y wr!czone 

odznaczenia stra#akom. Tej ceremonii dokonali: 

Wiceprzewodnicz"cy Komisji Rewizyjnej Oddzia&u 

Wojewódzkiego ZOSP RP w Warszawie, 

Przewodnicz"cy Rady Gminy Wi niew – druh Józef 
Orzy!owski, Prezes Zarz"du Gminnego ZOSP RP 

w Wi niewie, Cz&onek ZOP ZOSP RP w Siedlcach –

druh Edward D"browski, Wiceprezes Zarz"du 

Gminnego ZOSP RP w Wi niewie, Cz&onek ZOP

ZOSP RP w Siedlcach, Wójt Gminy Wi niew – druh 
Krzysztof Kryszczuk. 

Uchwa&" Prezydium Zarz"du Gminnego Zarz"du 

Ochotniczych Stra#y Po#arnych RP w Wi niewie 

z dnia 14.04.2010 r. odznak" „M!odzie#owa Dru#yna 
Po#arnicza” zosta&y odznaczone nast!puj"ce druhny 

oraz nast!puj"cy druhowie:  

ODZNAKA BR$ZOWA: dh Karol 
Bednarczyk, dh Szymon Grzyb, dh Tomasz
Jastrz%bski, dh Piotr Prze&dziecki, dh Adam Sobi-
czewski, dh Adam Wrona. Wszyscy druhowie s&u#" 

w OSP 'upiny. 

ODZNAKA SREBRNA: druhowie z OSP 
 miary: dh Piotr 'ugowski, dh Robert P!atek, dh 
Marcin P!atek, dh Andrzej 'ugowski; druhowie 

z OSP Radomy(l: dh Katarzyna Chromi)ska, dh 
Paulina Chromi)ska, dh Kateryna Krasuska, dh 
Agata Wi(niewska, dh Marlena Krasuska, dh 
Joanna Wysoki)ska, dh Ewa 'ukasik, dh Katarzyna 
Wiszniewska, dh Monika Borkowska. 

ODZNAKA Z'OTA: dh Adam Rafa&owicz – OSP

Wi niew. 

Uchwa&" Prezydium Zarz"du Gminnego Zwi"zku 

Ochotniczych Stra#y Po#arnych RP w Wi niewie z dnia 

14.04.2010 r. odznak" „Za Wys!ug% Lat” zostali 

odznaczeni nast!puj"cy druhowie z OSP  miary: dh 
Tadeusz D"browski – 25 lat, dh Zenon Urban – 25 lat, 
dh Jan 'ugowski – 25 lat, dh S!awomir 'ugowski – 25 
lat, dh Jerzy Jastrz%bski – 25 lat, dh Adam Biernacki 
– 20 lat, dh Zbigniew Wielgórski – 25 lat, dh Jan 
Krasuski – 25 lat, dh Antoni Jastrz%bski – 40 lat; 
z OSP 'upiny: dh Bogdan Surowiec – 30 lat, dh Jan 
Jastrz%bski – 30 lat. 

Uchwa&" Prezydium Zarz"du Oddzia&u Powiatowego 

Zwi"zku Ochotniczych Stra#y Po#arnych RP w Siedlcach 

z dnia 15.03.2010 r. odznak" „Stra#ak Wzorowy” 

zostali odznaczeni nast!puj"cy druhowie: dh Mateusz 
Go(, dh Artur Wysoki)ski, dh Kamil Wielogórski, dh 
Adam 'ugowski, dh Pawe! D"browski, dh Miros!aw 
Wysoki)ski. Wszyscy druhowie s&u#" w OSP 'miary. 

Uchwa&" Prezydium Zarz"du Oddzia&u 

Wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego 

Druh Krzysztof Kryszczuk oraz druh 

Adam Rafa owicz - odznaczenie z ot! 

odznak! „M odzie"owej Dru"yny 

Po"arniczej” 

Odznaczenia druhów „Za Wys ug# Lat”

Druhny z OSP Radomy$l

Druhowie z naszej Gminy

Zwi"zku Ochotniczych Stra#y Po#arnych RP 

w Warszawie z dnia 15.09.2009 r. przyznano 

Z!oty Medal „Za Zas!ugi dla Po#arnictwa”
nast!puj"cym druhom z OSP Gostchorz: dh 
Fabianowi Wróbel, dh Krzysztofowi Szczygie!, 
dh Romanowi Do!%ga, dh Jaros!awowi Wróbel, 
dh Stanis!awowi Muszy)skiemu, dh 
Kazimierzowi M"ka. 

Wszystkim Stra#akom, zawodowym 

i ochotnikom, #yczymy du#o si&y i wytrwa&o ci, 

mocnego zdrowia i wyrozumia&o ci bliskich. 

(yczymy d&ugiego, pi!knego #ycia i wiele 

satysfakcji z pracy i s&u#by spo&ecze$stwu. 

Oby cie ju# nigdy nie ulegali wypadkom podczas 

akcji i aby w ko$cu Wasza praca zosta&a 

doceniona. 

 

PRZEWODNICZ$CY  
RADY GMINY 

WI NIEW 
DY*URUJE  

W KA*DY PI$TEK 
 w godz.  10.00 – 13. 00 

w  Urz%dzie Gminy 
Wi(niew 

 

Telefony 
do Urz%du Gminy  

 

0-25 - 641 – 73 – 13 

0-25 - 641 – 73 – 23 
 

 

NUMERY  WEWN TRZNE 

101 – Sekretariat 

104 – Gospodarka 

Komunalna 

106 – GOPS (zasi ki 

rodzinne) 

107 – U S C 

108 – Podatki 

110 – GOPS (kierownik) 

111 – Inwestycje 

113 – O!wiata 

114 – Kasa 

www.wisniew.pl 

e-mail:ug@wisniew.pl  
 
 

Centrum Kszta cenia 

 na Odleg o!" 

tel. 0 25 641 70 54 

 

WÓJT GMINY 
WI NIEW 

PRZYJMUJE 
INTERESANTÓW  

W KA!DY 
CZWARTEK 

w godz. 10.00 – 17. 00 

POSTERUNEK POLICJI 

W WI NIEWIE 

tel. 25 641 73 77 

 

KOMENDA MIEJSKA 

POLICJI  

W SIEDLCACH 

Tel. 25 643 23 60 

 

DZIELNICOWY 

m". asp. K. PACIOREK 

696-497-225 

 

NUMERY ALARMOWE 

112 – z tel. komórkowego,  

997 – z tel. stacjonarnego. 
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Bezp atna pomoc psychologiczna   PROGRAM  

PEAD 2010

Zdarza si , !e w pewnym momencie naszego !ycia stwierdzamy, !e 

trudno"ci i problemy, które nas spotykaj# s# ponad miar  naszych si$, !e nie 

jeste"my w stanie sobie z nimi poradzi%. Czasem nie dajemy sobie rady 

z m tlikiem w naszych g$owach, nie potrafimy u$o!y% sobie 

satysfakcjonuj#cych relacji z innymi lud&mi, mamy obni!ony nastrój, nic nas 

nie cieszy, mamy problemy w pracy i w !yciu rodzinnym, jeste"my ci#gle 

zestresowani. Mamy poczucie pi trz#cych si  trudno"ci, towarzysz#cego 

nieustannie l ku czy zm czenia, co odbija si  na naszym funkcjonowaniu 

w wielu dziedzinach !ycia, niejednokrotnie bardzo je utrudniaj#c. Jest to 

moment, który wiele osób lekcewa!y licz#c, !e „jako" si  u$o!y”, albo Ci 

bardziej odwa!ni, zwracaj# si  o pomoc do rodziny czy przyjació$. Cz sto 

jednak do"wiadczamy, takich kryzysów z którymi trudno jest sobie poradzi% 

samem, a bliscy mimo szczerych ch ci nie s# w stanie nam pomóc. W takich 

sytuacjach najlepszym rozwi#zaniem jest zwrócenie si  o pomoc do osoby 

zawodowo zajmuj#cej si  prac# z lud&mi w trudnych dla nich okresach, 

specjalisty w dziedzinie pomocy psychologicznej, czyli psychologa. 

Niestety korzystanie z pomocy psychologicznej w naszym kraju wci#! 

jeszcze obarczone jest pi tnem, cho% ta sytuacja stopniowo zmienia si  

na lepsze. Coraz bardziej powszechny dost p do o"rodków 

psychoterapeutycznych, kampanie spo$eczne na rzecz promocji zdrowia 

i poprawy jako"ci !ycia wp$ywaj#, !e "wiadomo"% spo$eczna w tym obszarze 

jest coraz szersza . 

Wychodz c naprzeciw problemom spo!ecznym zapraszamy 

W ramach realizacji 

Programu 

„Dostarczania !ywno"ci 

dla najubo!szej 

ludno"ci Unii 

Europejskiej” PEAD, 

polegaj#cego 

na bezp$atnym 

przekazywaniu 

najbardziej 

potrzebuj#cym, 

!ywno"ci pochodz#cej 

z zapasów 

interwencyjnych Unii 

Europejskiej Gminny 

O"rodek Pomocy 

Spo$ecznej 

w Wi"niewie otrzyma$ 

z Caritas Diecezji 

Siedleckiej nast puj#ce 

ilo"ci artyku$ów 

spo!ywczych : 

mieszka"ców Naszej gminy do korzystania z bezp!atnej pomocy 

psychologicznej, w ramach której mo#na skorzysta$ z nast%puj cych form 

pomocy : 

 Konsultacja psychologiczna – spotkanie, którego celem jest 

rozpoznanie problemu oraz motywu z jakim osoba zg$asza si  do psychologa, 

a tak!e okre"lenie przez psychologa najkorzystniejszego sposobu pomocy. 

Na konsultacje mog# zg$asza% si  wszystkie osoby, które odczuwaj# 

dyskomfort w sowim !yciu, a tak!e ma$!e'stwa i rodziny. 

 Porada psychologiczna – mo!e by% udzielana podczas spotkania 

indywidualnego. Celem porady jest udzielenie osobie szukaj#cej rozwi#zania 

dla swojej sytuacji, informacji na interesuj#cy j# temat takiej, aby mo!liwe by$o 

rozwi#zanie jej k$opotu. 

makaron "widerki  

400 kg. 
 Psychoedukacja – jest  to forma oddzia$ywania psychologicznego, 

która ma  na celu zmian  postaw i zachowa' ludzi, a jej podstawowym 

zadaniem jest uczenie nowych umiej tno"ci np. interpersonalnych lub radzenia 

sobie w trudnych sytuacjach np. z chorob#. Osoba poszukuj#ca pomocy 

uzyskuje informacje ze wskazaniem mo!liwych sposobów post powania. 

kasza j czmienna   

720 kg. 

musli 567 kg. 

 Interwencja psychologiczna / kryzysowa – to pokierowanie przez 

psychologa zachowaniem klienta (osoby, rodziny) b d#cego w sytuacji 

kryzysowej wymagaj#cej szybkiego dzia$ania, np. w sytuacji potencjalnego lub 

rzeczywistego zagro!enia !ycia lub zdrowia osoby lub kogo" z cz$onków 

rodziny. 

dania gotowe  1 382 kg.

m#ka  pszenna  440  kg.

(ywno"% na bie!#co 

wydawana jest dla 

mieszka'ców Naszej 

gminy  spe$niaj#cych 

wymogi okre"lone 

w Programie PEAD 

 W  razie konieczno"ci do"wiadczony psycholog skieruje na 

psychoterapi% – d$u!ej trwaj#ca forma regularnej pomocy psychologicznej 

maj#ca na celu zrozumienie &róde$, usuniecie objawów dyskomfortu 

psychicznego i cierpienia osoby zg$aszaj#cej si  po pomoc. Czas trwania terapii 

i jej intensywno"% zale!y od wagi problemu oraz szko$y terapeutycznej.    

Zadzwo" i umów si% na spotkanie z psychologiem, tel. GOPS 

(25) 64 17 313  wew.110         
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AKTUALNO CI       INWESTYCYJNE 

W Radomy li 

bezpieczniej 

BUDOWA DROGI GMINNEJ 

WI!NIEW – KACZORY 

 30 marca br. Starosta Siedlecki 

wyda  decyzj! o zezwoleniu 

na realizacj! inwestycji drogowej pn. 

„Budowa drogi gminnej nr 361108W 

Wi niew – Kaczory od km 0+000 

do km 3+584 w miejscowo ci 

Wi niew i Kaczory, gm. Wi niew”.  

Ca kowity koszt wykonania 

inwestycji to 6.451.116,00 z!. Gmina 

Wi"niew ubiega a si! o dofinan-

sowanie projektu w ramach Regio-

nalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2007 – 

2013 dzia anie 3.1 Infrastruktura 

drogowa, w kwocie 5.483.448,60 z!. 

15 czerwca b.r. Zarz#d Województwa 

Mazowieckiego podj#  uchwa ! 

dotycz#c# oceny wykonalno"ci 

z o$onych projektów, w"ród których 

znalaz  si! równie$ projekt z o$ony 

przez nasz# gmin!. Obecnie jeste"my 

na etapie kompletowania za #czników 

potrzebnych do podpisania umowy. 

Umowa z wykonawc# zosta a ju$ 

podpisana. Zako%czenie prac plano-

wane jest na dzie% 31 pa&dziernika b.r.  

Prace zwi#zane z modernizacj# 

przejazdu kolejowego w Radomy"li 

dobieg y ko%ca. PKP Polskie Koleje 

Krajowe S.A. zak ad Linii kolejowych 

w Siedlcach zwo a  na dzie% 

22 kwietnia 2010 roku komisj! 

odbioru ko%cowego i przekazania do 

eksploatacji zabudowanych urz#dze% 

SSP na przeje&dzie w km 109,954 p.o. 

Radomy"l ze zmian# kategorii 

przejazdu z „D” na B”. 

Komisj! odbioru tworzyli: 

zawiadowca ds. drogowych, 

kierownik budowy, inspektor nadzoru, 

przedstawiciel inwestora, przedsta-

wiciele dzia u automatyki i teleko-

munikacji IZ Siedlce, zawiadowca ds. 

automatyki, in$ynier ds. energetyki, 

radca, przedstawiciel Urz!du Gminy 

oraz przedstawiciel Wydzia u Ruchu 

Drogowego w Siedlcach. 

Do tej pory przejazd ten 

kwalifikowa  si! w kategorii „D”, 

czyli by  to przejazd bez urz#dze% 

sterowania ruchem (niestrze$ony). 

Obecnie spe nia wymogi kategorii „B” 

– jest to przejazd z samoczynn# 

sygnalizacj# "wietln# i pó rogatkami. 

Dzi!ki modernizacji przejazd zosta  
dostosowany do obecnej infrastruktury 

kolejowej. Jest teraz bezpieczniejszy 

dla poci#gów i ruchu drogowego.  

Niestety nie wszyscy potrafi# 

to uszanowa'. W czerwcu b.r. 

Policjanci z Wi"niewa zatrzymali 

ech nieletnich mieszka%ców naszej 

gminy, którzy wybijali szyby w wiacie 

peronowej na tym przystanku. Straty 

zosta y oszacowane na 1000 z .  

… 

 

Wkrótce nast#pi podpisanie umowy 

na budow! sieci wodoci#gowej 

z przy #czami w miejscowo"ciach 

Radomy"l – Wi"niew przez Ciosny. 

Zakres robót obejmuje budow! 

8,6 km sieci wodoci#gowej oraz 

49 przy #czy. Ca a warto"' zadania 

to 775.860,00 z , a wnioskowana 

kwota po$yczki na budow! sieci 

wodoci#gowej wynosi 579.000,00 

z . Termin zako%czenia zadania 

przewidziany jest na 15 listopada

2010r. 

 

… 

 

16 kwietnia b.r. podpisana zosta a 

umowa z firm# ZELTECH 

na budow! o"wietlenia w miejsco-

wo"ci Mo"cibrody na odcinku 

od drogi krajowej nr 63 w stron! wsi 

Borki-Kosiorki. Warto"' robót to 

10.565 z . Termin realizacji zadania 

up ywa 30 wrze"nia 2010 roku. 

Wykonana zostanie budowa linii 

napowietrznej i 4 oprawy o"wietle-

niowe. 

 

… 

 

31 marca 2010 roku zawarta zosta a 

umowa na projektowanie sieci 

wodoci#gowej z przy #czami 

w miejscowo"ci Borki-Paduchy –

Borki-So dy. Przewidziana jest 

budowa sieci wodoci#gowej 

na odcinku d ugo"ci 2 km oraz 

26 przy #czy. trz

 

… 

 

Trwaj# prace zwi#zane 

z przebudow# i rozbudow# "wietlicy 

wiejskiej wraz z zagospoda-

rowaniem palcu w Wólce Wi"nie-

wskiej. A niebawem rozpoczn# si! 

prace wyko%czeniowe przy "wietlicy 

wiejskiej w Starych Okninach -

obecnie trwaj# prace komisji 

przetargowej nad zamówieniem 

wyposa$enia. Obie inwestycje 

realizowane s# w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007-2013, dzia anie 

„Odnowa i Rozwój Wsi”. 

 

… 

Trwaj# prace zwi#zane z rozbudow# 

sieci kanalizacji sanitarnej z przy #czami 

w Wi"niewie przy ul. Szkolnej. 

11 grudnia 2009 r. Gmina Wi"niew 

zawar a umow! z wykonawc# przedmio-

towego zadania. 

Kanalizacja sanitarna 

w Wi niewie 

Ze wzgl!du na warunki pogodowe 

roboty budowlane rozpocz! y si! jednak 

dopiero na pocz#tku II kwarta u br. 

W ramach inwestycji zostanie wykonane 

10 szt. przy #czy oraz sie' kanalizacji 

sanitarnej o  #cznej d ugo"ci 1.266 mb.  

Przebudowa i rozbudowa 

SUW w Wi niewie 

Realizacja zadania „Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej z przy !czami 

w miejscowo"ci Wi"niew ul. Szkolna”  

jest mo$liwa dzi!ki wsparciu 

finansowemu Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony (rodowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie. Umowa 

o udzielenie po$yczki w kwocie 140.000 

z! zosta a podpisana 16 kwietnia br. 

w Warszawie. 

25 maja 2010r. zosta a podpisana

umowa na dofinansowanie przebu-

dowy i rozbudowy Stacji Uzdatniania 

Wody w miejscowo"ci Wi"niew 

w ramach dzia ania „Podstawowe 

us ugi dla gospodarki i ludno"ci 

wiejskiej” obj!tego PROW na lata 

2007-2013. Kwota dofinansowania to 

673.408,00 z . Termin wykonania 

zadania przewidziany jest 

na 31 grudnia 2011r. 

Gminne Wie"ci 17



Gminne Wie ci 

 

„BEZPIECZNE WAKACJE” 

Szanowni Mieszka cy, Uchwa ! Nr VII/31/07 Rady Gminy Wi"niew z dnia 

28 kwietnia 2007 r.  w zosta  uchwalony Program „Bezpieczna 

Gmina Wi!niew” na lata 2007-2010. Bezpiecze#stwo 

mieszka#ców, a w szczególno"ci bezpiecze#stwo dzieci 

i m odzie$y, to bardzo wa$ny problem i jedno z priorytetowych 

zada# samorz!du gminy Wi"niew. Do g ównych celów programu 

nale$!: 

Rodzice, Opiekunowie, 

Drodzy Uczniowie ! 
 

Okres wakacji kojarzy si% z relaksem, 

beztrosk! i wypoczynkiem, nale$y jednak 

pami%ta&, $e zbytnia beztroska, brak rozs!dku 

i wyobra'ni,  atwo mo$e si% zamieni& w ludzkie 

 zy i tragedie. Gmina Wi"niew podobnie jak 

w latach poprzednich, w celu podniesienia 

poziomu bezpiecze#stwa w okresie wakacyjnego 

wypoczynku, realizuje program „Bezpieczne

Wakacje”. Zdaj% sobie spraw%, $e najlepsze plany 

i idee nie wystarcz!, je"li nie wesprze ich 

roztropno"& i przezorno"&  Dlatego APELUJ"
do wszystkich mieszka#ców o: 

1. ochrona dzieci i m odzie$y, 

2. ograniczenie zjawisk kryminogennych, chuliga#stwa 

i wandalizmu, 

3. przeciwdzia anie patologiom spo ecznym tj. alkoho-

lizmowi, narkomanii i przemocy domowej, 

4. poprawa bezpiecze#stwa w ruchu drogowym 

ze szczególnym zwróceniem uwagi na drog% dzieci do i ze szko y. 

W zwi!zku z realizacj! programu w Urz%dzie Gminy Wi"niew 

zwo ywane s! spotkania Rady Programowej, w sk ad której 

wchodz!: Wójt Gminy Wi!niew, Przewodnicz#cy Komisji 

Prawa, Porz#dku Publicznego, Ochrony $rodowiska i Ochrony 

Przeciwpo%arowej, którzy wskazuj! osoby odpowiedzialne 

za realizacj% poszczególnych zada# oraz sprawdzenie 

i monitorowanie sposobu ich wykonania. 

 Otoczenie szczególn! trosk! dzieci, zw aszcza 

podczas $niw i innych prac polowych by nie 

dosz o do urazów i innych nieszcz%"liwych 

wypadków; 

 K!piel w zbiornikach wodnych tylko pod opiek! 

i nadzorem doros ych, a przypadku osób 

pe noletnich, nie po spo$yciu alkoholu; 

Ostatnie spotkanie odby o si% 22 czerwca b.r., które dotyczy o 

zapewnienia bezpiecze#stwa w szczególno"ci dzieci i m odzie$y 

podczas wakacji. Obecni byli: Dyrektor GOK – Janina Do&gich, 

Dyrektor ZO w Radomy"li – Beata Wiszniewska, Dyrektor ZO w 

(miarach – Anna Dziedzina, Dyrektor ZO w Wi"niewie – Urszula 

Sosnówka, przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, 

Specjalista WRD – nadkomisarz Krzysztof Skup, Kierownik 

Posterunku Policji w Wi"niewie – nadkomisarz Artur M&otowski, 

Wójt Gminy Wi"niew – Krzysztof Kryszczuk, Zast%pca Wójta –

Agnieszka Zalewska – Wróbel, Sekretarz – Ewa Wi!niewska,

Kierownik Referatu O"wiaty – Bo%ena Wyr'bek, Kierownik 

Referatu Gospodarki Komunalnej – Alfred Sitarz, inspektor 

ds. obrony cywilnej i zarz!dzania kryzysowego - Robert 

Szczepanik. 

 Korzystanie z pojazdów mechanicznych, 

motorów, skuterów, rowerów przestrzegaj!c 

ogranicze# pr%dko"ci, dostosowuj!c styl jazdy 

do panuj!cych warunków drogowych 

i atmosferycznych; 

 Bezwzgl%dne respektowanie przepisów 
przeciwpo$arowych, szczególnie przebywaj!c 

w lasach i podczas prowadzenia prac polowych; 

 Podczas korzystania z obiektów szkolnych, 

placów i boisk, o respektowanie znajduj!cych si% 

tam regulaminów i instrukcji. Poszanowanie 

znajduj!cego tam si% mienia oraz o zachowanie 

czysto"ci i porz!dku. 

Omówione zosta y zagro$enia, jakie czyhaj! w okresie letnim 

na dzieci i m odzie$ na terenie naszej gminy. Cz%st! przyczyn! 

nieszcz%"& jest brak bezpiecznie zorganizowanych zaj%& dla dzieci 

i m odzie$y, dlatego postarajmy si%, aby z korzy"ci! dla siebie 

sp%dza y ten wolny wakacyjny czas. 

O pomoc i wsparcie w realizacji programu 

„Bezpieczne Wakacje” szczególnie prosz% 

Radnych Gminy Wi"niew, So tysów, Rady 

So eckie, Cz onkinie Kó  Gospody# Wiejskich, 

Druhów OSP i wszystkie osoby, którym le$y na 

sercu zdrowie i bezpiecze#stwo mieszka#ców, 

a zw aszcza dzieci i m odzie$y. 

Gor!co wierz%, $e przestrzeganie tych 

podstawowych zasad, rozs!dek i przewidywanie 

skutków swoich zachowa#, pozwoli Nam sp%dzi& 

wakacyjny odpoczynek mile, rado"nie bez 

zb%dnych  ez i nerwów. 

)ycz% wszystkim spe nienia wakacyjnych 

planów, wiele atrakcji, pi%knej pogody, u"miechu 

na co dzie# i mam nadziej%, $e za 2 miesi!ce 

spotkamy si% wypocz%ci, zrelaksowani, pi%knie 

opaleni a przede wszystkim, w tym samym gronie, 

cali i zdrowi. 

 

 
Wójt Gminy Wi"niew 

(-) Krzysztof Kryszczuk
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POSTERUNEK POLICJI 

INFORMUJE 
 

Od 1 stycznia do 23 czerwca b.r. na terenie gminy Wi"niew 

Policjanci z Posterunku Policji w Wi"niewie odnotowali: 

- 52 przeprowadzone dochodzenia, 

- 28 post'powa  o wykroczenia, 

- 4 wypadki drogowe na trasie nr 63, w których 2 osoby 

zgin% y, 

- 28 zatrzymanych nietrze(wych kierowców.  

 

Nietrze'wych kierowców cz%sto udaje si% zatrzyma& 

po informacji uzyskanej od mieszka#ców. S! to cenne informacje, 

które przyczyniaj! si% do poprawy bezpiecze#stwa na terenie 

gminy. Takie post%powanie wykazuje postaw% godn! 

na"ladowania. 

Wszelkie niepokoj!ce zdarzenia mo$na zg asza& pod nr  

tel. 25 641 73 77 (Posterunek Policji w Wi!niewie) , nr alarmowe 112 

(z tel. kom.)  lub 997 (z tel. stacjonarnego). 



IGRZYSKA POWIATOWE W PI CE 

NO!NEJ 

 ,,Pi"karskie Siódemki’’ 

Dru yna UKS Wi!niew (gimnazjum)

16 maja br. na boisku w Wi niewie odby!y si" eliminacje 

do Igrzysk Powiatowych w Pi"ce No#nej. Przyjecha!y do nas 

dru#yny z Koszewnicy i Sionnej.  

Turniej eliminacyjny rozegrano systemem ,,ka#dy z ka#dym’’ 

a oto wyniki: UKS Wi niew-LZS Koszewnica  2:0; UKS Wi niew-

LZS Sionna 3:0; LZS Sionna-LZS  Koszewnica 4:1. 

WIADOMO CI SPORTOWE 

Gminny Turniej Pi"ki R$cznej 

W czwartek 13.05.2010 r. na boisku ZO w $miarach odby! si" 

Gminny Turniej Pi!ki R"cznej dla dziewcz%t i ch!opców szkó! 
gimnazjalnych.  

W zawodach dziewcz%t wystartowa!y dwa zespo!y: Radomy l 
i Wi niew, natomiast w rywalizacji ch!opców wzi"!y udzia! trzy zespo!y: 

Radomy l, Wi niew a tak#e gospodarze, czyli reprezentacja gimnazjum 

w $miarach. 

Dwumecz dziewcz%t pomi"dzy ULKS Radomy l a UKS Wi niew 

zako&czy! si" wynikiem 10:4 dla Radomy li. 
W turnieju panów pad!y nast"puj%ce wyniki: UKS Wi niew – ULKS 

Radomy l 7:14; UKS Wi niew – UKS $miary 10:12; ULKS Radomy l 
– UKS $miary 12: 8. I miejsce zaj%" ULKS Radomy&l, II – UKS 

'miary, III – UKS Wi&niew. 
Zarówno dziewcz"ta jak i ch!opcy otrzymali dyplomy oraz nagrody 

rzeczowe w postaci pucharów i pi!ek. Warto te# podkre li' gor%c% 

atmosfer" jaka panowa!a w ród licznie zgromadzonej publiczno ci ZO 

w $miarach. Wszystkim zwyci"zcom serdecznie gratulujemy 

i zach"camy tak#e, do uprawiania innych dyscyplin sportowych np. 

tenisa ziemnego na boisku Orlik Wi niewie. 

Dnia 9.04.2010r. na boisku Orlik w Wi niewie zosta! rozegrany 

Otwarty Turniej Pi"ki No#nej z cyklu ,,Pi"karskie Siódemki’’ 
ch!opców szkó! gimnazjalnych.  

Do zawodów przyst%pi!o 3 zespo!y z terenu naszej gminy: 

Radomy l, $miary, Wi niew. Na zawody równie# zosta!y 

zaproszone reprezentacje szkó! w Bia!kach i Borkach-Kosach, 

niestety nie dotar!y. Turniej rozegrano systemem ,,ka#dy 

z ka#dym’’. Prezentujemy wyniki poszczególnych spotka&: UKS 

Wi niew – ULKS Radomy l 4:0;  ULKS Radomy l – UKS $miary 

0:1; UKS Wi niew – UKS $miary  3:1. W zwi%zku z tym I miejsce 

zaj%" UKS Wi&niew, II – UKS 'miary, III – ULKS Radomy&l. 
Kolejne rozgrywki z cyklu ,,Pi"karskie Siódemki’’ odby!y si" 

w pi%tek 30.04.2010 r., tym razem ch!opców szkó! podstawowych. 

przyst%pi!y 3 zespo!y z terenu naszej gminy. Turniej równie# 

rozegrano systemem ,,ka#dy z ka#dym”. A oto wyniki 

poszczególnych spotka&: UKS Wi niew – ULKS Radomy l 1:1; 

ULKS Radomy l – UKS $miary 3:2; UKS Wi niew – UKS $miary 

6:1. 

I tym razem podopieczni Tomasza Okni&skiego, dopingowani 

przez licznie zgromadzonych kibiców, nie dali szans przeciwnikom 

wygrywaj%c turniej. I miejsce – UKS Wi niew, II ULKS 

Radomy l, III – UKS $miary 
Zwyci"zcy turnieju Wszystkie dru#yny otrzyma!y dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

Zwyci"zcom serdecznie gratulujemy i #yczymy samych sukcesów. 

Zwyci"stwa nad Koszewnic% i dru#yn% 

z Sionnej zakwalifikowa!y nasz% dru#yn" do 

 cis!ego fina!u rozgrywanego 23.06.2010r. 

w Ole nicy. Oprócz naszego zespo!u, 

o medale walczy!y zespo!y : LZS Kotu&, LZS 

(eliszew oraz gospodarze, czyli LZS 

Ole nica. 

Turniej rozpocz"to losowaniem, po którym 

utworzy!y si" pó!fina!owe pary: LZS  

Ole nica – LZS Kotu& i UKS Wi niew – LZS 

(eliszew. Niestety reprezentacja naszej 

gminy ,,na w!asne #yczenie’’ uleg!a LZS 

(eliszew 1:2 (pierwsza bramka samobójcza, 

druga stracona przy os!abieniu – gra 

w dziesi%tk"). Pozosta!o nam walczy' 

o 3 miejsce z ekip% LZS Kotu&, w którym 

odnie li my zwyci"stwo 2:0. Ca!a dru#yna 

otrzyma!a br%zowe medale oraz puchar z r%k 

przedstawicieli LZS.  

Dru yna UKS Wi!niew (szko#a podstawowa) 

Zawodnicy UKS Wi niew po otrzymaniu kr%#ków   nie   ukrywali 

rado ci,   byli   bardzo szcz" liwi, ale nie mogli sobie darowa' 

przegranego meczu z (eliszewem. Ale w sporcie ju# tak jest. Mimo to 

wielkie brawa dla zespo!u z Wi niewa za ambicj" i upór w d%#eniu 

do celu bo zaj"cie 3 miejsca na 16 zespo!ów to nie !atwa sprawa. 

Zgodnie z #yczeniem ca!ego zespo!u, puchar i pami%tkowy medal zosta! 
z!o#ony na r"ce Krzysztofa Kryszczuka – Wójta Gminy Wi niew. 

Dru#yna, w nagrod", pod koniec lipca we)mie udzia! w towarzyskim 

turnieju na S!owacji, w zaprzyja)nionej gminie Uzovce.  

Informacje na stron"  przygotowa# Robert Pierog
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III Gminny Festiwal Piosenki Mi dzynarodowej 
Anita Izdebska i Beata Wysoki ska zaprezentowali utwór 9 czerwca b.r. ju  po raz trzeci w ZO w Wi!niewie 

zosta" zorganizowany Gminny Festiwal Piosenki 

Mi!dzynarodowej, w którym to swoje umiej#tno!ci 

wokalne prezentowali uczniowie z trzech zespo"ów o!wia-

towych z terenu gminy. 

 „Kula, kuleczka”; Faustyna Orze"owska za!piewa"a 

„Mamma Mia” grupy ABBA oraz „Bie"yje Rozy” 

z repertuaru JurijaSzatunowa. 

Uczniowie ZO w Wi!niewie zaprezentowali: 

Organizatorami imprezy byli nauczyciele ZO 

w Wi!niewie: Renata Godzi ska, Beata Krysiak, 

Katarzyna Dudziak, Hanna Dziewulska. 
Prowadz$cy festiwal – Zuzia Montewka oraz B"a#ej 

D$browski –  powitali przyby"ych go!ci. W sposób

szczególny przywitano: dyrektorów Zespo"ów O!wiatowych, 

dyrektor GOK, gminy Wi!niew oraz wszystkich wyko-

nawców wraz z nauczycielami, którzy przygotowywali 

m"odzie  do wyst#pów. 

Uczniowie szkó" zaprezentowali utwory znanych 

i lubianych wykonawców w j#zykach: polskim, angielskim, 

rosyjskim i hiszpa%skim. Pierwsi zaprezentowali si# ucznio-

wie ZO w Radomy!li. Wyst$pili: Ma"gorzata Chromi ska,

która wykona"a piosenk# z repertuaru Anny Jantar pt. 

„Rado!& najpi#kniejszych lat” oraz hiszpa%sk$ piosenk# pt. 

„Ensaname” grupy RBD; Zosia Wiszniewska, która 

wykona"a piosenk# „Hallelujah”, skomponowan$ przez Leo-

narda Cohena; Kamila Okni ska, która wykona"a „Wind of 

change” z repertuaru grupy Skorpions; Jolanta Wisznie-

wska, która wykona"a rosyjsk$ piosenk# pt. „Diewczonka” 

grupy Russian Boys; Iwona Jastrz!bska, która za!piewa"a 

w j#zyku angielskim „Can’t Find the Moonlight”, z reper-

tuaru Lean Rimes. 

Nast#pnie na scen# zaproszono uczniów ZO w 'mia-

rach. Byli to: Milena Paduch i  Patryk  Jastrz!bski, którzy 

za!piewali piosenk# pt. „List do Boga”; Tomasz P"atek,  
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Uczestnicy festiwalu, od lewej: Karolina Duk oraz Agnieszka Godzi ska, Zosia Wiszniewska,  Milena Paduch oraz Patryk 

Jastrz!bski. 

Aldona i Natalia Orzechowskie – utwór pt. 

„Hallelujah” skomponowany przez Leonarda Cohena, 

a wykonywany równie  przez Alexandr# Burke; Agnieszka 

Godzi ska – piosenk# „Bab# zas"a" Bóg” Renaty Przemyk; 

Karolina Duk – piosenk# „Bie"yje Rozy”; Piotr Myrcha –

piosenk# hiszpa%sk$ „La Bamba” grupy Los Lobos; Natalia 

Orzechowska – utwór „Nah Neh Nah” belgijskiej grupy 

Vaya Con Dios; Agnieszka Godzi ska i Karolina Duk –

piosenk# „Kaniku"y” z repertuaru grupy Bum. 

W czasie, gdy uczniowie poszczególnych szkó" 
przygotowywali si# do wyst#pów, publiczno!& bawi"y dzieci 

z m"odszych klas SP w Wi!niewie. Wykona"y znane dla 

wi#kszo!ci publiczno!ci piosenki, a dla tych, którzy ich nie 

znali, tekst zosta" wy!wietlony na ekranie. Wszyscy ch#tnie 

w"$czali si# do wspólnego !piewu. 

Po wyst#pach wszystkim uczestnikom imprezy 

wr#czono pami$tkowe dyplomy oraz nagrody, których 

fundatorami byli: wójt gminy Wi!niew – Krzysztof 

Kryszczuk oraz dyrektor Banku Spó"dzielczego w Zbuczynie 

Oddzia" w Wi!niewie – Jacek Rymuza.  

Zapraszamy na kolejny festiwal ju  za rok!!:) 

,,Gminne Wie ci” – bezp!atny  Informator  Gminy  Wi niew 

Adres redakcji: Urz"d Gminy Wi niew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wi niew 

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

Druk: IWONEX; Ujrzanów 289, tel.025 644 62 67 
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Powy"ej publiczno !, po lewej – organizatorzy imprezy. 



LISTA ODZNACZONYCH  

Z OKAZJI 20.LAT SAMORZ DU LOKANEGO 

 

 

Przewodnicz!cy Rady Gminy Wi"niew 

 

1. Marek Izdebski - Przewodnicz cy Rady Gminy I kadencji w latach 1990-1994, 

2. Katarzyna Sachanowicz - Przewodnicz ca Rady Gminy II i III kadencji, so!tys so!ectwa Lipniak w latach 

1990-1995, 

3. Janusz Markiewicz - Radny Rady Gminy III kadencji w latach 1998-2002 oraz Przewodnicz cy Rady 

Gminy IV kadencji w latach 2002-2006, 

4. Józef Orzy#owski - Przewodnicz cy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy IV kadencji w latach 2002-2006, 

Przewodnicz cy Rady Gminy V - obecnej kadencji. 

 

Wójtowie Gminy Wi"niew 

 

1. Tadeusz Zegard#o - wójt Gminy Wi"niew w latach 1990-2002, 

2. Krzysztof Kryszczuk –wójt Gminy Wi"niew w latach 2002 – 2010 oraz radny Rady Gminy Wi"niew 

II kadencji w latach  1994-1998. 

 

Radni i so#tysi, którzy nieprzerwanie s#u$! lokalnej spo#eczno"ci 5 kadencji 

 

1. Pan Wies#aw Bazak - Przewodnicz cy Komisji ds. Gospodarczych, Bud#etu, Finansów i Planowania Rady 

Gminy I kadencji oraz cz!onek Zarz du Gminy Wi"niew w latach 1990-1994, radny Rady Gminy V kadencji w 

latach 2006-2010. So!tys so!ectwa Mo"cibrody Kolonia w latach 1990-2010, 

2. Pan Józef Jastrz%bski - Radny Rady Gminy I, II, III, IV i V kadencji w latach 1990-2010. Przewodnicz cy 

Komisji ds. Gospodarczych, Finansów, Bud#etu, Planowania i Rolnictwa w IV i V kadencji. So!tys  

so!ectwa Wi"niew – Kolonia w latach 1990-1998, 2002-2010, 

3. Pan Zbigniew &ugowski - So!tys so!ectwa Nowe Okniny w latach 1990-2010, 

4. Pan Stanis!aw Paciorek - Radny Rady Gminy I kadencji w latach 1990-1994, radny Rady Powiatu Siedleckiego 

I kadencji w latach 1999-2002. So!tys so!ectwa  Zab!ocie w latach 1990-1998 oraz w latach  2002-2010, 

5. Pani Beata Pasztor - Radna Rady Gminy II kadencji oraz cz!onek Zarz du Gminy Wi"niew w latach 1994-

1998, Wiceprzewodnicz ca Zarz du Gminy III kadencji w latach 1998-2002, Wiceprzewodnicz ca Rady 

Gminy V kadencji w latach 2006-2010. So!tys so!ectwa Wi"niew  w latach 1990-2010, 

6. Pan Antoni Pogonowski - Radny Rady Gminy I kadencji w latach 1990-1994, III kadencji w latach 1998-2002 

oraz Wiceprzewodnicz cy Rady Gminy IV kadencji 1998-2002. So!tys so!ectwa Mroczki w latach 1990-2010, 

7. Pan Andrzej Wróbel - So!tys so!ectwa Gostchorz w latach 1990 – 2010. 

 

Radni i so#tysi, którzy s#u$yli lub s#u$! naszej spo#eczno"ci 4 kadencje 

 

1 Zofia Ewa Grzegrzó#ka - Przewodnicz ca Komisji ds. Prawa, Porz dku Publicznego, Ochrony $rodowiska i 

Ochrony Przeciwpo#arowej Rady Gminy III kadencji oraz cz!onek Zarz du Gminy Wi"niew w latach 1998-

2002. So!tys so!ectwa Mo"cibrody w latach 1990-2006, 

2 Jan &ugowski - So!tys so!ectwa Pluty w latach 1994-2010, 

3 Piotr Zielonka - Radny Rady Gminy III kadencji oraz cz!onek Zarz du Gminy Wi"niew w latach 1998-2002, 

radny Rady Gminy IV i V kadencji w latach 2002-2010. So!tys so!ectwa Helenów w latach 1990-1994. 

 

Radni i so#tysi, którzy s#u$yli lub s#u$! naszej spo#eczno"ci 3 kadencje 

 

1. Jan Bednarczyk - Radny Rady Gminy III kadencji oraz cz!onek Zarz du Gminy Wi"niew w latach 1998-

2002. So!tys so!ectwa %upiny w latach 1997-2006 oraz w latach 2009-2010, 



2. Zygmunt D!browski - So!tys so!ectwa Da&bogi w latach 1998-2010  

3. Antoni Jastrz%bski - Da&bogi Radny Gminy Wi"niew I, II, III kadencji w latach 1990-2002, 

Przewodnicz cy Komisji Rewizyjnej II i III kadencji w latach 1994-2002. 

4. Jan Jastrz%bski - Radny Rady Gminy Wi"niew IV kadencji w latach 2002-2006. So!tys so!ectwa Borki-

Kosiorki w latach 1998-2006 oraz w latach 2008-2010 

5. Stanis#aw Jastrz%bski - Wiceprzewodnicz cy Rady Gminy Wi"niew III kadencji w latach 1998-2002. So!tys 

so!ectwa Okniny - Podzdrój w latach 1998-2010 

6. Zenon Jastrz%bski (zam. Tworki) - Radny Rady Gminy Wi"niew III kadencji w latach 1998-2002, So!tys 

so!ectwa Tworki w latach 1996 -2010 

7. Jan Kacprzak - Radny Rady Gminy Wi"niew I kadencji w latach 1990-1994, So!tys so!ectwa Wólka 

Wi"niewska w latach 1990-2002  

8. Jan Mieszczy'ski - So!tys so!ectwa Lipniak  w latach 1998-2010  

9. Adam Nowosielski - So!tys so!ectwa Borki – So!dy w latach 1998-2010  

10. Wies#aw Okni'ski - So!tys so!ectwa Stare Okniny w latach 1998-2010, 

11. Andrzej Pawlik - So!tys so!ectwa Wólka Wo!yniecka w latach 1990-2002   

12. Piotr Pogonowski (zam. Stare Okniny) - Radny Rady Gminy Wi"niew II, III, IV kadencji w latach 1994-2006 

13. Stanis#aw Radomyski - So!tys so!ectwa Radomy"l w latach 1994-2002 oraz 2004 – 2010, 

14. Antoni Wiszniewski (zam. Radomy"l) - Radny Rady Gminy Wi"niew IV kadencji w latach 2002-2006, 

Przewodnicz cy Komisji ds. O"wiaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych III kadencji w latach 1998-2002 i 

Przewodnicz cy Komisji ds. O"wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych V kadencji w 

latach 2006-2010. 

 

Radni i so#tysi, którzy s#u$yli lub s#u$! naszej spo#eczno"ci 2 kadencje 

 

1. Marian Borkowski - So!tys so!ectwa Borki – So!dy  w latach 1990-1998, 

2. Franciszek Chromi'ski (zam. Radomy"l) - Przewodnicz cy Komisji ds. Prawa, Porz dku Publicznego, 

Ochrony $rodowiska i Ochrony Przeciwpo#arowej Rady Gminy I kadencji w latach 1990-1994, radny Rady 

Gminy Wi"niew II kadencji oraz cz!onek Zarz du Gminy w latach 1994-1998, 

3. Tadeusz D!browski (zam. $miary) - Radny Rady Gminy Wi"niew IV i V kadencji w latach 2002-2010, 

4. Stanis#aw Duk - So!tys so!ectwa Stok Wi"niewski w latach  2002-2010, 

5. Mariola Ga#ach - So!tys so!ectwa Helenów w latach 1998-2006, 

6. Krystian Grzywacz - So!tys so!ectwa Ciosny w latach 19901998, 

7. Bo$ena Jurzyk - Radna Rady Gminy V kadencji w latach 2006-2010, so!tys so!ectwa Wólka Wi"niewska  w 

latach  2002-2010, 

8. Boles#aw &awecki - So!tys so!ectwa Borki – Paduchy w latach 1998-2006, 

9. Tadeusz &ugowski - Radny Rady Gminy II kadencji oraz cz!onek Zarz du Gminy Wi"niew w latach 1994-

1998. So!tys so!ectwa Borki – Paduchy w latach 1990-1998, 

10. Ryszard Myrcha (zam. Stok Wi"niewski) - Radny Rady Gminy Wi"niew II, III kadencji w latach 1994-2002, 

11. Stanis#aw Szczepa'ski - Radny Rady Gminy Wi"niew I kadencji w latach 1990-1994, radny Rady II kadencji 

oraz cz!onek Zarz du Gminy w latach 1994-1998. So!tys so!ectwa %upiny w latach 1990-1997, 

12. Mieczys#aw Urban (zam. Helenów) - Radny Rady Gminy Wi"niew I, II kadencji w latach 1990-1998, 

13. Grzegorz Wielgórski (zam. Tworki) - Radny Rady Gminy Wi"niew IV kadencji w latach 2002-2006, 

Przewodnicz cy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy V kadencji w latach 2006-2010, 

14. Zbigniew Wielgórski - So!tys so!ectwa $miary w latach 1998-2006, 

15. Jolanta Wo(niak - So!tys so!ectwa Myrcha w latach 1998-2006, 

16. Kazimierz Wo(niak (zam. Myrcha) - Radny Rady Gminy Wi"niew IV i V kadencji w latach 2002-2010, 

17. Ryszard Zielonka - So!tys so!ectwa Ciosny w latach 1998-2002 i 2006-2010. 

 

Radni i so#tysi, którzy s#u$yli lub s#u$! naszej spo#eczno"ci 1 kadencj% 

 

1. Andrzej B!bo' (zam. Borki-Paduchy) - Radny Rady Gminy Wi"niew V kadencji w latach 2006-2007, 

2. Kazimierz Borkowski (zam. Borki-Paduchy) - Radny Rady Gminy Wi"niew I kadencji w latach 1990-1994, 



3. Edward D!browski (zam. Wi"niew) - Przewodnicz cy Komisji ds. Prawa, Porz dku Publicznego, Ochrony 

$rodowiska i Ochrony Przeciwpo#arowej Rady Gminy Wi"niew II kadencji w latach 1994-1998, 

4. Tomasz D!browski (zam. Wi"niew) - Przewodnicz cy Komisji ds. Prawa, Porz dku Publicznego, Ochrony 

$rodowiska i Ochrony Przeciwpo#arowej, Rady Gminy Wi"niew V kadencji w latach 2006-2010, 

5. Wies#aw Dmowski - So!tys so!ectwa Wólka Wo!yniecka w latach 2006-2010,   

6. S#awomir Gawron - So!tys so!ectwa Wólka Wo!yniecka w latach 2002-2006, 

7. Zofia Grzegorczyk - Radna Rady Gminy Wi"niew II kadencji oraz cz!onek Zarz du Gminy Wi"niew w latach 

1994-1998, 

8. Janusz Grzegrzó#ka - So!tys so!ectwa Mo"cibrody w latach 2006-2010, 

9. Stanis#aw Grzyb - So!tys so!ectwa Da&bogi w latach 1993-1998, 

10. Adam Izdebski - So!tys so!ectwa Radomy"l w latach 2002-2004, 

11. Waldemar Jasi'ski (zam. %upiny) - Przewodnicz cy Komisji ds. Prawa, Porz dku Publicznego, Ochrony 

$rodowiska i Ochrony Przeciwpo#arowej Rady Gminy Wi"niew IV kadencji w latach 2002-2006, 

12. Urszula Jastrz%bska - So!tys so!ectwa $miary w latach 1994-1998,  

13. Antoni Jastrz%bski - Radny Rady Gminy Wi"niew V kadencji w latach 2006-2010, So!tys so!ectwa %upiny w 

latach 2006-2009, 

14. Marian Jastrz%bski - Radny Rady Gminy I kadencji. So!tys so!ectwa Da&bogi w latach 1990-1993,  

15. Stanis#aw Jastrz%bski - Radny Rady Gminy Wi"niew II kadencji oraz delegat do Sejmiku Samorz du 

Województwa Siedleckiego w latach 1994-1998, 

16. Ryszard Jó(wik (zam. Ciosny) - Radny Rady Gminy Wi"niew II kadencji w latach 1994-1998, 

17. Tadeusz Jó(wik (zam. Borki-Paduchy) - Radny Rady Gminy Wi"niew III kadencji w latach 1998-2002, 

18. Stanis#aw Kanicki (zam. Borki-Paduchy) - Radny Rady Gminy Wi"niew I kadencji oraz delegat do Sejmiku 

Samorz du Województwa Siedleckiego w latach 1990-1994, Naczelnik Gminy Wi"niew w latach 1984-1990 

oraz zast'pca Wójta Gminy Wi"niew w latach 2002-2006, 

19. Andrzej Kantowicz (zam. Wi"niew) - Radny Rady Gminy Wi"niew I kadencji w latach 1990-1994, 

20. Ewa Karwowska (zam. Borki-Paduchy) - Radny Rady Gminy Wi"niew w latach 2002-2006, 

21. Janusz Kowalczyk (zam. Tworki) - Wiceprzewodnicz cy Rady Gminy Wi"niew oraz Przewodnicz cy 

Komisji ds. O"wiaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy II kadencji w latach 1994-1998, 

22. Bogdan Kowieski (zam. Borki-Paduchy) - Radny Rady Gminy Wi"niew II kadencji  w latach 1994-1998, 

23. Marek Kowieski – radny Rady Gminy Wi"niew V kadencji w latach 2007-2010. So!tys so!ectwa Borki-

Paduchy w latach 2007-2010, 

24. Adam Krasuski (zam. Da&bogi) - Radny Rady Gminy Wi"niew III kadencji w latach 1998-2002, 

25. Jolanta &astowska - So!tys so!ectwa Ciosny w latach 2002-2006, 

26. Jadwiga &ugowska - So!tys so!ectwa Helenów w latach 2006-2010,  

27. Antoni &ugowski - So!tys so!ectwa Helenów  w latach 1994-1998, 

28. Jerzy Mazurek (zam. Gostchorz) - Radny Rady Gminy Wi"niew III kadencji w latach 1998-2002, 

29. Janina Misiak (zam. Stare Okniny) - Radna Rady Gminy Wi"niew  V kadencji w latach 2006-2010, 

30. Bogdan Myrcha - So!tys so!ectwa Myrcha w latach 1990-1994, 

31. Andrzej Okni'ski (zam. Mroczki) - Radny Rady Gminy Wi"niew V kadencji w latach 2006-2010, 

32. Krzysztof Purzycki (zam. Kaczory) - Przewodnicz cy Komisji ds. O"wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki, 

Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy IV kadencji w latach 2002-2006, 

33. Piotr Rosa - So!tys so!ectwa Myrcha w latach 2006-2010,  

34. Adam Rozwa#ka - So!tys so!ectwa Wi"niew – Kolonia w latach 1998-2002, 

35. Zenon Radzikowski (zam. Stare Okniny) - Radny Rady Gminy Wi"niew I kadencji w latach 1990-1994, 

36. Barbara Rybaczewska (zam. Borki-So!dy) - Przewodnicz ca Komisji ds. Gospodarczych, Bud#etu, Finansów 

i Planowania Rady Gminy Wi"niew III kadencji w latach 1998-2002. Skarbnik Gminy Wi"niew od 1 

pa(dziernika 2007 r., 

37. Józef Rybaczewski (zam. Borki-So!dy) - Wiceprzewodnicz cy Rady Gminy Wi"niew I kadencji oraz cz!onek 

Zarz du Gminy w latach 1990-1994, 

38. Jerzy Rybaczewski - Przewodnicz cy Komisji ds. Gospodarczych, Bud#etu, Finansów i Planowania Rady 

Gminy Wi"niew II kadencji w latach 1994-1998. So!tys so!ectwa Borki-Kosiorki w latach 2006-2007, 

39. Bogdan Sachanowicz (zam. Lipnik) - Radny Rady Gminy Wi"niew IV kadencji w latach 2002-2006, 



40. Janina Sadowska - So!tys so!ectwa $miary w latach 2006 – 2007. 

41. Szymon Salomo'czyk - So!tys so!ectwa Radomy"l w latach 1990-1994,  

42. Teodozja Sobiczewska - So!tys so!ectwa Zab!ocie w latach 1998-2002, 

43. Arkadiusz Tarapata - So!tys so!ectwa Myrcha w latach 1994-1998,  

44. Tadeusz Wielgórski - So!tys so!ectwa Tworki w latach 1990-1996. 

 

Pracownicy Urz%du Gminy, którzy od ponad 20 lat nieprzerwanie wykonuj! swoje obowi!zki 

 

1. Inspektor Krystyna Michalak – pracownik Urz'du Gminy Wi"niew od 1.09.1974 r., 

2. Inspektor Danuta Zegard#o - pracownik Urz'du Gminy Wi"niew od 1.09.1975 r., 

3. Inspektor Jan Krzysztof Adamczyk - pracownik Urz'du Gminy Wi"niew od 1.02.1979 r.,  

4. Inspektor Jadwiga Soszy'ska - pracownik Urz'du Gminy Wi"niew od 1.09.1976 r.,  

5. Inspektor Marianna Zdanowska – pracownik Urz'du Gminy Wi"niew od 1.06.1980r.,  

6. Inspektor Jolanta Ostrowska - pracownik Urz'du Gminy Wi"niew od 8.10.1982 r. 


