
Szanowni Państwo,

Drodzy Czytelnicy,

Przed nami o� atnie 
dni 2014 roku. Je�  to za-
tem odpowiedni moment 
do podsumowania działań 
i przedsięwzięć podejmo-
wanych w n� zej gminie 
w tym roku. Udało nam się 
zrobić naprawdę wiele. Do 
najważniejszych inwe� ycji, 

które zo� ały zrealizowane w o� atnim roku należą 
m.in. modernizacja i zakup wyposażenia do Wiej-
skiego Domu Kultury w Mroczkach, przebudowa 
Wiejskiego Domu Kultury w Łupinach, budowa 
drogi w Mościbrodach, budowa sieci wodociągo-
wej z przyłączami w miejscowości Wiśniew – Wi-
śniew-Kolonia – Borki-Paduchy, przebudowa mo� u 
w Ciosnach, nowa nakładka � faltowa na drodze 
powiatowej w Starych Okninach, przebudowa drogi 
dojazdowej w Zabłociu, budowa pochylni dla niepeł-
nosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia, bu-
dowa placów zabaw przy Z� połach Oświatowych.

Koniec roku to także doskonały cz�  na plano-
wanie przyszłorocznych zadań i inwe� ycji oraz 
kon� ruowanie budżetu na kolejny rok. Uchwałę bu-
dżetową podejmuje Rada Gminy po wcześniejszym 
otrzymaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 
oraz poszczególnych Kom� ji Rady Gminy Wiśniew.

Pragnę wszy� kim Pań� wu podziękować oraz 
wyrazić wdzięczność za udzielone poparcie w wy-
borach samorządowych. Ogromny kredyt zaufania, 
którym mnie Pań� wo obdarzyliście je�  dla mnie 
motywacją do dalszej pracy. Nie uginając się pod 
żadną pr� ją, sukc� ywnie dążyłem do rozwoju na-
szej gminy i ogromnie się ci� zę, że Pań� wo to do-
ceniliście. 

Gorąco zachęcam do przeczytania Gminnych 
Wieści. Znajdują się w nim informacje z róż-
nych dziedzin, op� ujące działania podejmowane 
w o� atnich mi� iącach na terenie gminy Wiśniew. 
Każdemu, kto na bieżąco chce wiedzieć co nowe-
go dzieje się w n� zym regionie polecam wizytę 
na � ronie www.w� niew.pl 

Mam nadzieję, że lektura do� arczy Pań� wu 
wielu ciekawych informacji.

Na najpiękniejsze Święta Roku życzę uśmiechu 
Bożej Dzieciny, boga� wa ł� k, a na Nowy Rok 
opieki Matki Małego Jez� a. Niech Dar Betlejem-
skiej Nocy wypełni W� ze serca pokojem i radością, 
a Boża Moc towarzyszy przez wszy� kie dni Nowe-
go Roku.

Wójt Gminy Wiśniew
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Za nami już trzecia edycja Biegu Niepodległości uli-
cami Wiśniewa, który w tym roku odbył się w niedzielę 
9 listopada. W  ten sposób rozpoczęliśmy obchody 96. 
rocznicy odzyskania niepodległości.

Mimo chłodu do biegu przystąpiło ponad stu biegaczy, którym 
sygnał do startu dał wójt gminy - Krzysztof Kryszczuk. Trasa wio-
dła ulicami: Batalionów Chłopskich, Ogrodową, Sanitariuszek, Sie-
dlecką. Biegi zostały rozegrane w  trzech kategoriach wiekowych, 
zarówno wśród dziewcząt, jak i chłopców. Najmłodsi mieli do poko-
nania odcinek długości 1200 m, grupa gimnazjum – 2400 m, a w ka-
tegorii OPEN zawodnicy zmierzyli się w biegu na 3600 m. Biegi były 
wliczone do rywalizacji sportowej szkół z terenu gminy.

Poniżej prezentujemy wyniki w poszczególnych kategoriach:

DZIEWCZĘTA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
- I miejsce – Karolina Kadej,
- II miejsce – Kinga Ostrowska,
- III miejsce – Wiktoria Olszewska.
CHŁOPCY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
- I miejsce – Kacper Jadczak,
- II miejsce – Przemysław Kędzierski,
- III miejsce – Piotr Kędzierski.
DZIEWCZĘTA GIMNAZJUM:
- I  miejsce – Joanna Borkowska,
- II miejsce – Sylwia Korycińska,
- III miejsce – Aleksandra Oknińska.

CHŁOPCY GIMNAZJUM:
- I miejsce – Krzysztof Borkowski,
- II miejsce – Cezary Borkowski,
- III miejsce – Bartek Ostrowski.
OPEN KOBIETY:
- I miejsce – Małgorzata Nowińska,
- II miejsce – Małgorzata Oknińska,
- III miejsce – Natalia Łukasiuk.
OPEN MĘŻCZYŹNI:
- I miejsce – Rafał Wysocki,
- II miejsce – Łukasz Kozieradzki,
- III miejsce – Kamil Młynarz.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy, medale oraz puchary. Wyróżnie-
nie otrzymał również najmłodszy uczestnik biegu – Maksymilian 
Piasek (6 lat). Sto osób, które jako pierwsze zgłosiły się do biegu, 
otrzymało koszulki ufundowane przez firmę CONTINO, wszyscy na-
tomiast zostali zaproszeni na kiełbaski z grilla.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodnikom i zapraszamy 
na kolejne zawody, a firmie CONTINO – naszemu sponsorowi - ser-
decznie dziękujemy za wsparcie.

11 listopada br., wzorem lat ubiegłych, gminne uroczystości 
Narodowego Święta Niepodległości poprzedziła Msza Św. sprawo-
wana w kościele w Wiśniewie. W tym roku eucharystii przewodni-
czył proboszcz tutejszej parafii ks. Henryk Krupa. W uroczystościach 
wzięli udział samorządowcy z  gminy Wiśniew, poczty sztandaro-
we OSP w Wiśniewie, OSP w Radomyśli oraz Szkoły Podstawowej 
w Wiśniewie. Po Mszy wysłuchaliśmy spektaklu Teatru ES „Śpiewnik 
Papieski”, a następnie przeszliśmy pod „Pomnik Legionowy”, gdzie 
złożone zostały kwiaty i zapalone znicze. Na zakończenie odśpie-
waliśmy hymn narodowy.

•	 Nr 302/2014 z  dnia 31 października 
2014 r. w  sprawie systemu rozwoju 
kompetencji kadr w  Urzędzie Gminy 
Wiśniew.

•	 Nr 303/2014 z  dnia 31 października 
2014 r. w sprawie powołania komisji do 
odbioru zadania inwestycyjnego „mo-
dernizacja oraz wyposażenie budynku 
Wiejskiego Domu Kultury w Mroczkach”.

•	 Nr 304/2014 z  dnia 31 października 
2014 r. w  sprawie powołania komisji 
do odbioru zadania inwestycyjnego 
„Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury 
w Łupinach / Rozbudowa i nadbudowa 
istniejącego budynku świetlicy wiej-
skiej w Łupinach”.

•	 Nr 305/2014 z  dnia 31 października 
2014 r. w  sprawie powołania komisji 
do odbioru zadania inwestycyjnego 
„Przebudowa drogi dojazdowej do pól 
w miejscowości Zabłocie”.

•	 Nr 306/2014 z dnia 3 listopada 2014 r. 
w  sprawie powołania komisji przetar-
gowej (zadanie pn. „Dostawa, montaż 
mebli oraz wyposażenia w ramach pro-
jektu POKL pn. „Przygotowanie oddzia-
łów przedszkolnych w  szkołach pod-
stawowych gminy Wiśniew do świad-
czenia wysokiej jakości usług na rzecz 
dzieci w wieku przedszkolnym”.)

•	 Nr 307/2014 z dnia 7 listopada 2014 r. 
w  sprawie powołania komisji przetar-
gowej do przeprowadzenia przetargów 
na dzierżawę nieruchomości mienia 
gminnego położonych w  obrębie wsi 
Wólka Wiśniewska i stok Wiśniewski.

•	 Nr 308/2014 z dnia 7 listopada 2014 r. 
w sprawie ustalenia ceny nieruchomo-
ści mienia gminnego przeznaczonej do 
sprzedaży.

•	 Nr 309/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. 
w  sprawie projektu uchwały budżeto-
wej na rok 2015.

•	 Nr 310/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. 
w  sprawie projektu Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej na lata 2015-2022.

•	 Nr 311/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. 
w  sprawie upoważnienia pracownika 
Urzędu Gminy Wiśniew do prowadze-
nia czynności związanych ze sporzą-
dzaniem aktów pełnomocnictw do 
głosowania.

•	 Nr 312/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. 
w  sprawie ustalenia cen mienia gmin-
nego przeznaczonych do sprzedaży.

•	 Nr 313014 z  dnia 14 listopada 2014 r. 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2014 r.

•	 Nr 314/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. 
w sprawie powołania komisji do odbio-
ru dostarczonego wyposażenia i  mon-
tażu placów zabaw w  ramach projek-
tu POKL „Przygotowanie oddziałów 
przedszkolnych w  szkołach podstawo-
wych gminy Wiśniew do świadczenia 
wysokiej jakości usług na rzecz dzieci 
w wieku przedszkolnym”.

•	 Nr 315/2014 z  dnia 24 listopada 2014 r. 
w  sprawie powołania komisji prze-
targowej (zadanie pn. „Modernizacja 
oraz wyposażenie budynku Wiejskie-
go Domu Kultury w  Mroczkach. Część 
druga – dostawa wyposażenia w zada-
niach”.)

•	 Nr 316/2014 z  dnia 25 listopada 2014 r. 
w  sprawie powołania komisji prze-
targowej (zadanie pn. „Przebudowa 
Wiejskiego Domu Kultury w  Łupinach. 
Część druga – dostawa tekstyliów”.)

•	 Nr 317/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2014 r.

•	 Nr 318/2014 z  dnia 4 grudnia 2014 r. 
w  sprawie powołania komisji prze-
targowej (zadanie pn. „Modernizacja 

oraz wyposażenie budynku Wiejskiego 
Domu Kultury w Mroczkach. Część dru-
ga – dostawa sceny przenośnej”).

•	 Nr 319/2014 z  dnia 5 grudnia 2014 r. 
w  sprawie powołania komisji prze-
targowej (zadanie pn. „Przebudowa 
Wiejskiego Domu Kultury w  Łupinach. 
Część druga – dostawa tekstyliów”).

UCHWAŁY 
PODJĘTE 

PRZEZ RADĘ 
GMINY  

VII KADENCJI 
Podczas I Sesji 1 grudnia 2014 r. Rada 
Gminy podjęła następujące uchwały:

•	 Nr I/1/2014 w sprawie powołania Prze-
wodniczącego Rady Gminy Wiśniew.

•	 Nr I/2/2014 w sprawie powołania Wice-
przewodniczącego Rady Gminy Wiśniew. 

Podczas II Sesji 6 grudnia 2014 r. Rada 
Gminy podjęła następującą uchwałę:

•	 Nr II/3/2014 w sprawie powołania składów 
osobowych Stałych Komisji Rady Gminy  
Wiśniew i ustalenia zakresów ich działa-
nia.

INFORMACJA WÓJTA GMINY WIŚNIEW
ZARZĄDZENIA WYDANE W OKRESIE OD 31 PAŹDZIERNIKA DO 15 GRUDNIA 2014 R..
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Treść aktów prawnych dostępna na stronie 
www.e-bip.pl

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

IV JARMARK BOŻONARODZENIOWY

Już po raz czwarty Gminny Ośro-
dek Kultury w  Wiśniewie zaprosił 
na jarmark niepowtarzalnych, pięk-
nych prezentów gwiazdkowych, 
ozdób choinkowych i przysmaków. 

Dwanaście stoisk, w niedzielę 21 grud-
nia br., oferowało świąteczne ozdoby, de-
koracje i przedmioty z duszą. Nie zabrakło 
wigilijnych pierogów, słodyczy, pierników, 
bakalii i przypraw. W kiermaszu udział wzię-
li: KGW „Twórcze kobiety” w Tworkach, KGW 
w  Gostchorzy, KGW w  Mroczkach, KGW 

w  Śmiarach, KGW w  Starych Okninach, 
KGW w  Wólce Wiśniewskiej, KGW w  Łu-
pinach, Zespół Oświatowy w  Radomyśli, 
Aneta Misiak, Anna Montewka, Ewa Kadej, 
Natalia Zalewska.

Wzorem lat ubiegłych, również w  tym 
roku zorganizowany został konkurs, które-
go celem była ocena połączenia polskich 
tradycji bożonarodzeniowych z  pomysło-
wością wystroju regionalnego stoiska. Po-
wołane na tę okazję jury w składzie: prze-
wodniczący – Tomasz Dąbrowski, przewod-
niczący RG Wiśniew, sekretarz Komisji – Bo-
żena Wyrębek, kierownik Referatu Oświaty 

Urzędu Gminy Wiśniew oraz Wioleta Rosa-
-Hołubiec, oceniało potrawy oraz dekora-
cje stoisk. Nagrodę główną otrzymało KGW 
„Twórcze Kobiety” w  Tworkach. Ponadto 
przyznane zostały nagrody dla najmłodsze-
go uczestnika Jarmarku, którą otrzymały 
uczennice Zespołu Oświatowego w  Ra-
domyśli oraz dla najstarszego uczestnika, 
którą otrzymała Ewa Bartczak z KGW w Łu-
pinach. Serdecznie gratulujemy.

Podczas Jarmarku mieliśmy okazję 
obejrzeć Jasełka w wykonaniu dzieci i mło-
dzieży z Wólki Wiśniewskiej. 
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Uczestnikami inauguracji byli zapro-
szeni goście w osobach: Poseł na Sejm RP 
- Krzysztof Borkowski, Wójt Gminy Wi-
śniew - Krzysztof Kryszczuk, radni Rady 
Gminy Wiśniew na czele z  przewodniczą-
cym Józefem Orzyłowskim, przedstawi-
ciel wykonawcy Tomasz Miszczak, sołtysi, 
przedstawicielki KGW i mieszkańcy gminy.

Przedstawiciele władz samorządowych, 
przedstawiciel wykonawcy oraz przewod-
nicząca miejscowego Koła Gospodyń Wiej-
skich – Agnieszka Krasuska w  obecności 
gości i lokalnej społeczności dokonali sym-
bolicznego przecięcia wstęgi, otwierając 
w ten sposób nowo wyremontowaną świe-

tlicę wiejską. Obiekt poświęcił miejscowy 
proboszcz ks. Sławomir Groszek. W  na-
stępnej kolejności głos zabrali zaproszeni 
goście, gratulując przedsięwzięcia i życząc 
kolejnych pomyślnych inicjatyw.

Nie zabrakło również podziękowań 
wszystkim, którzy przyczynili się do reali-
zacji inwestycji. W  imieniu mieszkańców 
miejscowości Mroczki przemawiał sołtys 
sołectwa Roman Krasuski, składając po-
dziękowania dla osób, które zaangażowały 
się w realizację projektu.

Po części oficjalnej na scenie zaprezen-
towali się lokalni artyści. Byli wśród nich: 

Koło Gospodyń Wiejskich w Mroczkach, 
dzieci i  młodzież Zespołu Oświatowego 
w  Śmiarach, Zespół Ludowy „WIŚNIE-
WIACY” – grupa taneczna, LZPiT im. ZB. 
Myrchy „WIŚNIEWIACY”, Zespół Seniora 
z Radomyśli i Grupa Artystyczna „TALEN-
CIK” z Twork oraz kwartet muzyczny, któ-
ry nie ma jeszcze nazwy. Grupa wokalno-in-
strumentalna w składzie: Ilona Kantowicz 
(wokal i  gitara), Marcin Jastrzębski (key-
board), Konrad Skolimowski (akordeon) 
oraz Tomasz Kantowicz (perkusja), działa 
przy GOK-u w Wiśniewie pod przewodnic-
twem Pawła Ksionka.

Istniejący budynek świetlicy w  Mrocz-
kach został rozbudowany o  nowe po-
mieszczenia oraz nadbudowę związaną 
z przebudową dachu. Ocieplono ściany ze-
wnętrzne i strop oraz wykonano taras wraz 
z zadaszeniem. Teren wokół świetlicy został 
utwardzony kostką betonową, powstał par-
king na 15 miejsc parkingowych oraz wy-
konano ogrodzenie wraz z bramą wjazdo-
wą. Dodatkowo trwa przetarg na wyposa-
żenie pomieszczeń świetlicy. Wartość robót 
budowlanych (bez wyposażenia) wyniosła 
843 675,29 zł.

Na ww. zadanie gmina Wiśniew otrzy-
mała dofinansowanie w  ramach działania 
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 
dla operacji, które odpowiadają warunkom 
przyznania pomocy w  ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi”. Wysokość dofinan-
sowania to prawie 500 000 zł.

Zmodernizowana i  wyposażona świe-
tlica stała się miejscem, które sprzyja inte-
gracji, inspiruje do działań i w którym bije 
serce lokalnej społeczności.

OTWARCIE ŚWIETLICY W MROCZKACH

Marzenia się spełniają. We wtorek, 11 listopada 2014 r., odbyło się 
uroczyste otwarcie nowo wyremontowanej świetlicy wiejskiej w Mrocz-
kach, na której remont miejscowa społeczność czekała kilka lat.

Tak było. Tak jest.

W poniedziałek, 1 grudnia 2014 r., od-
była się pierwsza po wyborach samorzą-
dowych sesja Rady Gminy Wiśniew. Sesję 
otworzyła radna – senior Beata Pasztor. 
Zaświadczenia o wyborze na funkcję rad-
nego wręczył przewodniczący Gminnej 
Komisji Wyborczej – Antoni Okniński. Na-
stępnie radni złożyli ślubowanie.

Najważniejszym punktem obrad był 
wybór przewodniczącego rady, którym 
został Tomasz Dąbrowski. Radni wybrali 
również wiceprzewodniczącą rady, którą 
została Beata Ługowska.

Na drugiej sesji Rady Gminy Wiśniew, 
która odbyła się 6 grudnia 2014 r., w ciszy 
i skupieniu radni i zaproszeni goście wy-
słuchali roty ślubowania, którą złożył 
Krzysztof Kryszczuk - Wójt Gminy Wi-
śniew. Podjęta została również uchwała 
w sprawie osobowych składów Stałych 
Komisji Rady Gminy Wiśniew.

Na początku obrad przewodniczą-
cy Gminnej Komisji Wyborczej – Antoni 
Okniński wręczył zaświadczenie o wybo-
rze na wójta gminy Wiśniew Krzysztofowi 
Kryszczukowi, który będzie pełnił tę funk-
cję czwartą kadencję. Następnie wójt zło-
żył uroczyste ślubowanie.

Podczas sobotniej sesji Rady Gminy 
Wiśniew ustalono również składy komisji 
stałych. Przedstawiają się one następująco:

Komisja ds. Gospodarczych, Finan-
sów,  Budżetu,  Planowania  i  Rolnictwa:
1.    Grzegrzółka Janusz - Przewodniczący 
2.    Jadczak Agnieszka – Członek
3.    Krasuska Agnieszka – Członek
4.    Ługowska Beata – Członek
5.    Wysokińska Elżbieta – Członek
6.    Złoch Krystyna – Członek

Komisja  Prawa, Porządku Publicznego, 
Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciw-
pożarowej:
1.    Okniński Kazimierz – Przewodniczący
2.    Jasiński Waldemar - Członek 
3.    Ługowski Tadeusz – Członek
4.    Markowski Grzegorz – Członek
5.    Okniński Andrzej – Członek
6.    Pszkit Aneta – Członek 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Tury-
styki,  Zdrowia i Spraw Socjalnych:
1.    Złoch Krystyna – Przewodniczący
2.    Ługowski Tadeusz - Członek  
3.    Krasuska Agnieszka – Członek
4.    Okniński Kazimierz – Członek
5.    Pasztor Beata – Członek
6.    Wiszniewski Antoni - Członek 

Komisja Rewizyjna w składzie: 
1.    Jasiński Waldemar – Przewodniczący
2.    Grzegrzółka Janusz – Członek
3.    Ługowska Beata – Członek
4.    Markowski Grzegorz  - Członek 

WYNIKI WYBORÓW  
DO RADY GMINY WIŚNIEW 

Okręg wyborczy nr 1 
Pawlik Wiesław 33 
Pszkit Aneta  119 
Okręg wyborczy nr 2 
Ługowska Beata  78 
Duk Stanisław  45 
Okręg wyborczy nr 3 
Grochowski Łukasz  67 
Grzegrzółka Janusz Stanisław  73 
Jastrzębska Aneta  38 
Okręg wyborczy nr 4 
Jastrzębski Zenon  64 
Złoch Krystyna  184 
Okręg wyborczy nr 5 
Borkowski Wiesław  43 
Ługowski Tadeusz  72 
Nowosielski Adam  47 
Okręg wyborczy nr 6 
Jastrzębska Katarzyna Jadwiga  34 
Dąbrowski Tomasz  59 
Michalak Krystyna Zofia  55 
Mężyńska Urszula Małgorzata  58 
Sochacki Cezary Piotr  12 
Okręg wyborczy nr 7 
Pawlik Robert  23 
Szewczyk Mariola  70 
Pasztor Beata Krystyna  112 
Rymuza Bożena  56 
Okręg wyborczy nr 8 
Łastowska Jolanta  69 
Jurzyk Grzegorz  29 
Jadczak Agnieszka  88 
Okręg wyborczy nr 9 
Stanisławowska Renata Łucja  21 
Gorzkowska Jolanta  65 
Markowski Grzegorz  117 
Ksionek Paweł Piotr  58 
Okręg wyborczy nr 10 
Chromiński Łukasz  78 
Nowiński Andrzej Stanisław  30 
Wiszniewski Antoni Marian  108 
Okręg wyborczy nr 11 
Jerzykowski Jerzy  14 
Jastrzębski Stanisław  14 
Jurek - Oknińska Katarzyna  4 
Paciorek Stanisław Teodor  42 
Ostrowski Jan  15 
Wysokińska Elżbieta Jadwiga  46 
Okręg wyborczy nr 12 
Okniński Kazimierz  84 
Kłopotowski Tomasz  41 
Misiak Janina  72 
Okręg wyborczy nr 13 
Goś Adam  64 
Krasuska Agnieszka  72 
Dąbrowski Tadeusz  48 
Okręg wyborczy nr 14 
Wysokiński Zbigniew  47 
Krasuski Janusz Karol  53 
Okniński Andrzej  95 
Okręg wyborczy nr 15 
Jasiński Waldemar  73 
Przeździecka Agata Bożena  45 

ŚLUBOWANIE RADNYCH  
ORAZ WÓJTA GMINY WIŚNIEW

Wierny Konstytucji i  prawu Rze-
czypospolitej Polskiej ślubuję uroczy-
ście obowiązki radnego sprawować 
godnie, rzetelnie i  uczciwie, mając 
na względzie dobro mojej gminy i jej 
mieszkańców. 

Tymi słowami, potwierdzonymi 
stwierdzeniem: „Ślubuję – tak mi 
dopomóż Bóg” nowo wybrani wi-
śniewscy radni VII kadencji oficjal-
nie rozpoczęli sprawowanie swoje-
go mandatu.
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Gminna Biblioteka Publiczna w Wiśniewie już po raz kolejny zorganizo-
wała konkurs na najładniejszą pocztówkę świąteczną, tym razem pod hasłem 
„Pocztówka do Świętego Mikołaja”.

Konkurs skierowany był do dzieci klas „0”. Prace można było składać do 
13 grudnia br. Do konkursu zgłosiło się 39 uczestników. Obrady Jury w skła-
dzie: Barbara Chojecka, Magdalena Książek oraz Maciej Zdanowski, odbyły się 
15 grudnia br. Wszystkie prace zostały nagrodzone. Serdecznie gratulujemy 
wszystkim uczestnikom.

KRZYSZTOF PACIOREK  
– DZIELNICOWYM ROKU

W listopadzie 2014 r. na terenie garnizonu mazo-
wieckiego, a w tym na terenie działania Komendy Miej-
skiej Policji w Siedlcach przeprowadzony został już po 
raz kolejny plebiscyt na „Najpopularniejszego Dzielni-
cowego Roku 2014”, w którym zwyciężył asp. Krzysztof 
Paciorek – Dzielnicowy Gminy Wiśniew. 

W przyjętej formule konkursu, jedynym i bardzo ważnym ele-
mentem oceny wpływającej na wyłonienie najpopularniejszego 
dzielnicowego jest opinia społeczna wyrażona za pomocą ankiety, 
skierowanej bezpośrednio do społeczeństwa. 

Miano „Najpopularniejszego Dzielnicowego Roku 2014” zdobył 
asp. Krzysztof Paciorek z Komisariatu Policji w Skórcu zdobywa-
jąc 995 głosów. Serdecznie gratulujemy.

Coroczny konkurs organizowany przez Komendę Miejską Poli-
cji w Siedlcach ma na celu zwiększenie skuteczności działań dziel-
nicowego zapewniających stałą poprawę poziomu bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego w rejonie służbowym, a także wyróż-
nienie rangi służby dzielnicowego, przy jednoczesnym poszerze-
niu wiedzy mieszkańców o roli policjantów pierwszego kontaktu 
ze wskazaniem tych dzielnicowych, którzy najlepiej wywiązują się 
z tej elitarnej służby.

„POCZTÓWKA DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”

W listopadzie 2014 r. na terenie gminy Wiśniew zakończył się 
kolejny, drugi w br. etap likwidacji azbestu. W wyniku złożonego 
wniosku na „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy 
Wiśniew w 2014 r. – cz. II” otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
w  kwocie 25.449,00 zł. Zadanie obejmowało odbiór, transport 
i utylizację 79,5 Mg oraz demontaż, transport i utylizację 4,76 Mg 
wyrobów zawierających azbest. 

LIKWIDAJA AZBESTU

Miejsce:
−	 Urząd Gminy Wiśniew
Data:
−	 9 grudnia 2014 r. – projekt zmiany studium uwarunkowań i kie-

runków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniew,
−	 16 grudnia 2014 r. – projekt miejscowego plan zagospodaro-

wania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV 
„Kozienice – Siedlce Ujrzanów”.

Przedmiot:
−	 zmiana studium obejmuje następujące obszary: obszar A: He-

lenów, Borki-Kosiorki, Borki-Sołdy, Borki-Paduchy, Mościbrody, 
Wiśniew-Kolonia, Ciosny, Wiśniew, Okniny, Gostchorz, Kaczory, 
Łupiny, Tworki, Śmiary, Mroczki oraz obszar B: Borki-Sołdy, Bor-
ki-Paduchy,

−	 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje 
części miejscowości: Helenów, Borki-Kosiorki, Borki-Sołdy, Bor-
ki-Paduchy, Ciosny, Wiśniew, Kaczory, Tworki, Śmiary, Mroczki.

Podstawy opracowania:
−	 uchwała Rady Gminy Wiśniew Nr XL/288/2014 z dnia 28 kwiet-

nia 2014 r. w  sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Wiśniew,

−	 uchwała Rady Gminy Nr XL/289/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenerge-
tyczną 400 kV „Kozienice – Siedlce Ujrzanów” dla części obrę-
bów geodezyjnych: Helenów, Borki-Kosiorki, Borki-Sołdy, Bor-
ki-Paduchy, Ciosny, Wiśniew, Kaczory, Tworki, Śmiary, Mroczki 
- gmina Wiśniew.

Uczestnicy debaty:
−	 w  dyskusji nad zmianą studium uczestniczyli: wójt gminy Wi-

śniew - Krzysztof Kryszczuk, przedstawiciele Urzędu Gminy 
Wiśniew oraz przedstawiciele firmy Elfeko S.A., przygotowują-
cej inwestycję: Jacek Misiec, Michał Zagórski oraz mieszkańcy 
gminy Wiśniew,

−	 w dyskusji nad miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego przewodniczył zastępca wójta gminy Wiśniew – Jó-
zef Jan Romańczuk, udział wzięli również: przedstawiciele Urzę-
du Gminy Wiśniew oraz firmy Elfeko S.A., firmy sporządzającej 
projekt miejscowego planu – Budplan Sp. z o.o. oraz mieszkań-
cy gminy Wiśniew. 

Przedstawiciele Urzędu Gminy, firmy Elfeko S.A oraz urbaniści 
odpowiadali na pytania mieszkańców dotyczące planowanej linii 
elektroenergetycznej 400 kV relacji Kozienice – Siedlce Ujrzanów 
na terenie gminy oraz jej oddziaływania na środowisko przyrod-
nicze i  społeczne. W  szczególności dlaczego nowa linia nie zo-
stała zaplanowana w śladzie istniejącej na terenie gminy linii 220 
kV? Okazało się, że poprowadzenie linii 400 kV w torze istniejącej 
linii 220 kV nie jest możliwe ze względu na istniejącą zabudowę. 
Obecnie linia 220 kV posiada pas technologiczny o szerokości 50 m 
i budynki mieszkalne w miejscowości Wiśniew-Kolonia znalazłyby 
się w projektowanym 70-metrowym pasie technologicznym nowej 
linii, który ze względów bezpieczeństwa musi pozostać wolny od 
zabudowy.  Dyrektor Jacek Misiec poinformował mieszkańców, że 
cała uciążliwość linii 400 kV, czyli hałas i promieniowanie elektro-
magnetyczne, zamyka się w  pasie technologicznym o  szerokości 
70 m.

W trosce o warunki życia mieszkańców, wójt gminy Wiśniew – 
Krzysztof Kryszczuk, zdecydował, iż lepszym rozwiązaniem będzie 
zmiana trasy linii i skierowanie jej na tereny rolne oraz leśne. W su-
mie trasa linii była modyfikowana kilka razy. Należy zwrócić uwagę, 
że niemożliwe jest wytyczenia trasy linii w  sposób zadowalający 
wszystkich mieszkańców. Zaprojektowany przez Elfeko wariant 
trasy jest w  opinii urbanistów najlepszym z  możliwych oraz uzy-
skał pozytywną opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w  Warszawie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Nadle-
śnictwa Siedlce oraz Wojewódzkiego i Powiatowego Inspektoratu 
Sanitarnego. 

Informujemy, że uwagi i wnioski można składać:
−	 do 9 stycznia 2015 r. do zmiany studium,
−	 do 13 stycznia 2015 r. do miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego. 

Zgłoszone uwagi zarówno do studium jak i miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego zostaną rozpatrzone przez 
wójta, a następnie przekazane Radzie Gminy, która podejmie sto-
sowne uchwały. W  tym czasie przedstawiciele spółki Elfeko będą 
prowadzić rozmowy z właścicielami gruntów, w celu ustalenia wa-
runków ustanowienia służebności przesyłu dla linii. Elfeko deklaru-
je, że dołoży wszelkich starań, aby umowy były satysfakcjonujące 
dla właścicieli.

DYSKUSJE PUBLICZNE W GMINIE WIŚNIEW

O G Ł O S Z E N I A

Festiwal  
Kolęd i Pastorałek 

18 stycznia 2015 roku w Zespole Oświatowym 
w  Śmiarach odbędzie się VI Międzynarodowy Fe-
stiwal Kolęd i Pastorałek  „Kolędnicze Serce Polskie”. 

Zapraszamy do udziału zespoły, solistów oraz 
grupy teatralne i  śpiewające. Zgłoszenia prosimy 
nadsyłać do GOK-u  w  Wiśniewie. Wszelkie infor-
macje udzielane są pod nr tel. 25  641 73 11 oraz 
668 472 902.

ZŁOTE GODY 2015
Wzorem ubiegłych lat także i w roku 2015 odbędzie się w naszej gminie 

uroczystość Złotych Godów. Do tej pory w uroczystości wzięło udział przeszło 
150 par zamieszkałych na terenie Gminy Wiśniew. Jest to niezapomniane prze-
życie zarówno dla samych Jubilatów jak i dla organizatorów.

Wójt Gminy Wiśniew oraz z-ca Kierownika USC Wiśniew zapraszają ser-
decznie wszystkie pary, które w 2015 roku będą obchodzić 50-cio lecie poży-
cia małżeńskiego, do zgłaszania chęci wzięcia udziału w uroczystości Złotych 
Godów, która odbędzie się dnia 4 października 2015 r.

Zgłoszenia proszę przekazywać do Urzędu Stanu Cywilnego w Wiśniewie, 
osobiście, bądź za pośrednictwem sołtysa miejscowości zamieszkania, nr tel. 
25 641-73-13, wew.107. Będą one przyjmowane do końca stycznia 2015 r.
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W nowy 2015 rok wkraczamy z udoskonalonym systemem 
gospodarki śmieciowej, którym objęte są nieruchomości zamiesz-
kałe. Od stycznia odbiór odpadów komunalnych z posesji będzie 
odbywał się co miesiąc. Tego samego dnia odbierane będą odpady 
zmieszane i segregowane (patrz harmonogram). Mimo zwiększe-
nia częstotliwości odbioru odpadów komunalnych, stawka opłaty 
przy segregacji nie uległa zmianie i wynosi nadal 5 zł. za osobę na 
miesiąc. Ponieważ koszt zagospodarowania odpadów przy braku 
segregacji jest bardzo wysoki, musieliśmy zwiększyć stawkę opłaty 
dla tych mieszkańców, którzy z różnych powodów nie uczestniczą 
w segregacji śmieci u źródła. Dla tych z Państwa, którzy deklarować 
będą „brak segregacji”- zwiększona została stawka opłaty z 10 zł.  
na 15 zł. na osobę/m-c. Dobrą wiadomością jest również fakt, że 
w 2015 r. nadal będziemy utrzymywać dopłatę za śmieci na trzecie 
i  kolejne dziecko w  rodzinie w  ramach projektu „Wsparcie rodzin 
wielodzietnych”.

Nowym rozwiązaniem prawnym i  technicznym jest to, że 
przeprowadzony przetarg w swoim zakresie dotyczył tylko usługi 
odbioru i  transportu „naszych” odpadów do wskazanego  przez 
gminę RIPOK-u w Woli Suchożebrskiej. Takie rozwiązanie prawne 
daje gminie bezpieczeństwo finansowe przede wszystkim na przy-
szłość. Do Woli Suchożebrskiej mamy zaledwie 25 km. Ma sens 
twierdzenie, że od miejsca wytworzenia odpadów do miejsca za-
gospodarowania powinna być możliwie najmniejsza odległość. Ta-
kie rozwiązanie prawne w kierunku którego poszliśmy, to rezultat 
podjętych decyzji wiele lat wcześniej bo w 2005 r. To Wójt Gminy 
Wiśniew, Pan Krzysztof Kryszczuk z ówczesną Radą Gminy Wiśniew 
wykazali dalekowzroczność proekologiczną podejmując mądrą 
jak się po latach okazało decyzję. Mianowicie, w  2005 r. Gmina 
Wiśniew dokonując wykupu udziałów w  międzygminnym przed-

sięwzięciu budowy Zakładu Gospodarki Odpadami w  Siedlcach 
z  zakładem przetwarzania w Woli Suchożebrskiej stała się udzia-
łowcem. Po latach transformacji zakład ten jest znany nam pod 
nazwą ZUO Siedlce, który to w 2013 r. uzyskał status Regionalnej 
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (w skrócie RIPOK) 
zakład w Woli Suchożebrskiej i został wpisany do Wojewódzkiego 
Planu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Mazowsza na najbliż-
sze lata. Jest to jedna z dwóch takich instalacji w regionie Ostro-
łęcko-Siedleckim, do którego jesteśmy przypisani (druga instalacja 
o podobnym charakterze jest w Ostrołęce – 120 km od granic gmi-
ny). Jednocześnie pragnę przypomnieć, że od 01 stycznia 2013 r. 
wszystkie odpady zmieszane, biodegradowalne i tzw. warstwa po-
sitowa w obrębie regionu muszą trafić do jednej z tych instalacji, 
pod groźbą wysokich kar, w tym kar dla gminy. W okolicznościach 
wciąż poprawianej i nowelizowanej Ustawie o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach, z brakiem klarownych rozwiązań i trud-
nościami w  interpretowaniu przepisów prawnych, jesteśmy na tę 
chwilę przekonani o słuszności takich rozwiązań. W grudniu zosta-
ła podpisana przez Prezydenta RP  kolejny już raz znowelizowana 
Ustawa śmieciowa. Co wniesie nowego? Czas pokaże!

Od 01 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. reformę śmieciową na 
terenie Gminy Wiśniew wdrażaliśmy z  firmą ZUO Siedlce. Osiem-
naście miesięcy wspólnych doświadczeń to nie mało. Dziękujemy 
wszystkim, począwszy od Zarządu, pracowników biurowych po 
pracowników logistyki i pracowników terenowych za wspólny trud.

Dzisiaj przedstawiamy Państwu naszego nowego partnera. 
Najbardziej korzystną ofertę w przetargu dała firma MPK z siedzibą 
w Ostrołęce, Oddział w Siedlcach. Nasz nowy operator ma za za-
danie odbiór i przetransportowanie odpadów komunalnych z nie-
ruchomości zamieszkałych z  terenu Gminy Wiśniew każdej tony 

„Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych gminy Wiśniew do świadczenia wysokiej jakości usług  
na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Celem głównym projektu 
jest podniesienie jakości pracy 
trzech oddziałów przedszkol-
nych w  szkołach podstawowych 
w  gminie Wiśniew poprzez ich 
doposażenie w  celu dostosowa-
nia do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich 
w terminie do 31 grudnia 2014 r.

Całkowita wartość projektu 261 718,80 zł 
w tym:

−	 płatność ze środków europejskich 
222 460,98 zł

−	 dotacja celowa z  budżetu krajowego 
39 257,82 zł

Termin realizacji projektu: od 1 kwietnia 
2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Placówki oświatowe objęte 
wsparciem w ramach projektu:
►	 Oddział przedszkolny Szkoły Podsta-

wowej w Wiśniewie Zespołu Oświato-
wego w Wiśniewie,

►	 Oddział przedszkolny Szkoły Podsta-
wowej w Radomyśli Zespołu Oświato-
wego w Radomyśli,

►	 Oddział przedszkolny Szkoły Podsta-
wowej w Śmiarach Zespołu Oświato-
wego w Śmiarach.

Zadania realizowane w ramach projek-
tu:
►	 Zadanie 1 - Organizacja placu za-

baw - w  ramach zadania ogrodzono 
wydzielone powierzchnie pod place za-
baw w Wiśniewie, Radomyśli, Śmiarach, 
wyposażono place w  różnego rodzaju 
zabawki i  urządzenia typu huśtawki, 
karuzele, bujaki, zestawy trójwieżowe, 
ławeczki oraz regulaminy korzystania 
z placów;

►	 Zadanie 2 – Dostosowanie pomiesz-
czeń - w  ramach zadania dostarczone 
zostanie wyposażenie toalet dla po-

trzeb dzieci oddziału przedszkolnego 
w  Wiśniewie oraz lustra do toalet od-
działu w Radomyśli;

►	 Zadanie 3 - Wyposażenie - w ramach 
zadania oddziały przedszkolne doposa-
żone zostaną w:
•	 wyposażenie do utrzymania czy-

stości w pomieszczeniach do trzech 
oddziałów,

•	 meble i  wyposażenie w  tym stoli-
ki, krzesełka, regaliki, dywany do 
trzech oddziałów,

•	 rolety okienne do oddz. przedszkol-
nego w Radomyśli,

•	 wyposażenie wypoczynkowe do 
trzech oddziałów,

•	 meble do wyposażenia szatni do 
oddziałów w  Wiśniewie i  Radomy-
śli,

•	 zestawy zabawek i pomocy dydak-
tycznych do trzech oddziałów,

•	 osłony na grzejniki w  oddziałach 
w Radomyśli i Śmiarach,

•	 sprzęt ICT, audiowizualny, tablice 
interaktywne wraz z oprogramowa-
niem do trzech oddziałów.

Już dzisiaj zachęcamy rodziców naszych 
małych mieszkańców 3 i 4 latków do posy-
łania swoich pociech do oddziałów przed-
szkolnych. Są wolne miejsca! A wyposaże-
nie zakupione do oddziałów przedszkol-
nych w ramach projektu zachęca i kusi by 
z niego korzystać.

ZAKUP SCHODOŁAZA Z WÓZKIEM STANDARDOWYM 
DO OBIEKTU ZESPOŁU OŚWIATOWEGO W RADOMYŚLI

Od 4 grudnia 2014 r. niepełnosprawni uczniowie Szkoły Podstawowej 
z oddziałami integracyjnymi w Radomyśli mogą korzystać ze wszystkich sal 
i klasopracowni, również tych na piętrze.

Z myślą o niepełnosprawnych uczniach Szkoły Podstawowej z oddziałami 
integracyjnymi w Radomyśli, na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Oświatowe-
go Beaty Wiszniewskiej Gmina Wiśniew złożyła wniosek do PFRON o  dofi-
nansowanie zakupu schodołaza z wózkiem standardowym. Wniosek uzyskał 
akceptację, a  w  listopadzie 2014 r. podpisano umowę o  dofinansowanie 
projektu w  ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”  
w obszarze B.

W ramach projektu szkoła wyposażona została w nowoczesny schodołaz 
z wózkiem standardowym, które to urządzenia umożliwią transport osób po-
ruszających się na wózku inwalidzkim po schodach. Zakupione urządzenia 
skonstruowane są w taki sposób, że zamontowany na specjalnej platformie 
wózek inwalidzki napędzany jest przez elektryczny akumulator, dzięki czemu 
bez problemu pokonuje wielostopniowe schody. W celu prawidłowego użyt-
kowania sprzętu dostawca przeszkolił pracowników szkoły w zakresie obsługi 
urządzeń.

Głównym celem przedsięwzięcia była likwidacja barier architektonicz-
nych w  zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się 
po szkole. Koszt projektu to 15000,00 zł, z tego środki własne Gminy Wiśniew 
9000,00 zł, dofinansowanie ze środków PEFRON 6000,00 zł.

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
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PRZYPOMINAMY: 
Odśnieżanie obowiązkiem 

właścicieli posesji

Zima za pasem. Dlatego też już teraz przypominamy właścicie-
lom posesji o  odśnieżaniu nie tylko własnego podwórka, ale 
także chodników i pasa między drogą, a posesją.

W  ,,Regulaminie utrzymania czystości i  porządku na terenie 
gminy Wiśniew” przyjętym Uchwałą Rady Gminy Wiśniew Nr 
XXXI/210/05 w  grudniu 2005 r., w  Rozdziale II, punkty 2-3 czy-
tamy: ,,Właściciele nieruchomości mają obowiązek niezwłocz-
nego uprzątnięcia śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczysz-
czeń z  chodnika bezpośrednio przyległego do nieruchomości“.
,,Właściciele nieruchomości lub inne podmioty wskazane ustawą zo-
bowiązani są także do usuwania na bieżąco sopli i  nawisów śniegu 
z dachu, stwarzających zagrożenie dla przechodniów”.

Taki obowiązek nakłada również ustawa z  dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Kodeks 
wykroczeń. Art. 5 ustęp 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach mówi o  tym, iż: „Właściciele nieruchomości zapewniają 
utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu 
i  innych zanieczyszczeń z  chodników położonych wzdłuż nierucho-
mości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi 
publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy 
granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany 
do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój 
lub parkowanie pojazdów samochodowych.” Kodeks wykroczeń 
w art. 117 wskazuje karę dla właścicieli nie dbających o porządek 
przed posesją: „Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porząd-
ku w  obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub 
nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe orga-
ny w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania 
chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1.500 złotych albo karze 
nagany.” 

Przypominamy więc o  tej powinności w  trosce o  bezpieczeń-
stwo wszystkich mieszkańców, zwłaszcza ludzi starszych i  dzieci 
uczęszczających do szkoły. Odśnieżanie to doskonałe ćwiczenie 
dla wszystkich partii mięśni, a w połączeniu z ruchem na świeżym 
powietrzu – wyjątkowa przyjemność. Serdecznie dziękujemy tym, 
którzy robią to – bez przypominania.

„naszych” odpadów na wagę w Woli Suchożebrskiej. Za zagospo-
darowanie odpadów realnie dostarczonych będziemy płacili wg 
cennika. (To nasz drugi partner ale z wyboru). Firmie MPK z siedzi-
bą w Ostrołęce Odział  Siedlce życzymy „na nowej drodze” owocnej 
współpracy przy zadowoleniu dwóch stron.

Szanowni mieszkańcy - kończąc temat nie wykańczając czy-
telnika, dziękujemy Wam za wszelkie sugestie, podpowiedzi, rady 
i rozwiązania. Ta wiedza w połączeniu z roztropnością Wójta, Rady 
Gminy, sołtysów oraz pomoc, przychylność i życzliwość wielu pra-

cowników Urzędu Gminy pozostałych referatów, pracowników 
Oczyszczalni Ścieków, opieki prawnej ze strony naszego mecenatu 
zaowocowała w takiej formie. Ten system ma służyć mieszkańcom 
Gminy Wiśniew, nie wolno nam o tym zapomnieć.

        

Wesołych Świąt- zespół

Telefony do Urzędu Gminy 
25 641 73 13, 25 641 73 23
fax 25 740 55 62

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

WÓJT GMINY WIŚNIEW 
KRZYSZTOF KRYSZCZUK PRZYJMUJE 
INTERESANTÓW W KAŻDY CZWARTEK 
w godz. 10.00 – 17. 00

DYŻUR PRZEWODNICZĄCEGO 
RADY GMINY WIŚNIEW 
TOMASZA DĄBROWSKIEGO:
- 22 grudnia 2014 r. (poniedziałek),  
- 30 grudnia (wtorek) 
w sali nr 2 w Urzędzie Gminy Wiśniew 
w godz. 14:00- 17:00.
Kolejne terminy dyżurów podane 
zostaną w najbliższym czasie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wiśniewie 
nie będzie czynna w dniach 22, 23, 24, 
27 oraz 29 grudnia 2014. W dniach 30 i 31 
grudnia br. oraz 2 stycznia 2015 r. będzie 
czynna w godz.: od 9:00 do 15:00. 
Za utrudnienia przepraszamy.

,,Gminne Wieści” 
- bezpłatny Informator Gminy Wiśniew.
Adres redakcji: Urząd Gminy Wiśniew, 
ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew. 
Opieka redakcyjna: Wioleta Rosa-Hołubiec, 
tel. 641-73-13 wew.107, 
e-mail: promocja@wisniew.pl

Zapraszamy na stronę: www.wisniew.pl, e-mail: ug@wisniew.pl

Przedsiębiorcy prowadzący 
działalność gospodarczą na terenie 

Gminy Wiśniew
Szanowni Państwo,  
uprzejmie przypominam, że: fi rmy, przedsiębiorstwa, obiek-

ty użyteczności publicznej itp. muszą posiadać aktualne umowy 
na wywóz odpadów komunalnych z fi rmą wywozową wpisaną 
do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzoną przez Wójta 
Gminy Wiśniew. Wykaz fi rm dostępny jest na stronie interneto-
wej Gminy Wiśniew: www.wisniew.pl, zakładka „Nasze śmieci, 
nasza sprawa”.

Odpady komunalne z prowadzonej działalności gospo-
darczej kategorycznie nie mogą być wprowadzane (pod karą 
grzywny) w strumień odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych, których istotą jest system składkowy mieszkań-
ców całej naszej gminy. 

SZANOWNI MIESZKAŃCY!
PRZYPOMINA SIĘ 

O ZAKAZIE WPROWADZANIA ŚCIEKÓW 
Z PRZYDOMOWYCH SZAMB 

DO ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Firmy posiadające zezwolenie Wójta Gminy Wiśniew w  za-
kresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i  transportu 
nieczystości ciekłych na terenie gminy Wiśniew.

  
Jacek Wysokiński „BEKAS” Nowe Okniny 7    

tel. 607 399 110
Bożena Orzyłowska PUH „Rolnik” Radomyśl 2B    

 tel. 501 670 560
PUK Sp. z o.o.   Siedlce, ul. Brzeska 110  

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

 tel. 25 632 46 26
Remondis Sp. z o.o.  

 /obecnie nie dotyczy/
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ZO W RADOMYŚLI

Wiem, co jem
Uczennice z  klasy V-VI, a  także I-III gimnazjum na zajęciach 

z wychowania fizycznego wygłosiły wcześniej przygotowane refe-
raty dotyczące zdrowego stylu życia, problemu anoreksji i bulimii 
wśród młodzieży.  Na zakończenie zajęć wykonały zdrowe sałatki, 
którymi podzieliły się z innymi. 

Konkurs Recytatorski dla klas 0 - 3
W dniu 14 października 2014r. odbył się Konkurs Recytatorski 

dla klas 0 - 3 zorganizowany przez bibliotekę Zespołu Oświatowe-
go w Radomyśli. W konkursie wzięło udział dziesięcioro dzieci, któ-
re recytowały wybrane przez siebie wiersze. Zwyciężyli: I  miejsce 
- Norbert Sobiczewski - kl. 1, II miejsce - Ola Bednarczyk - kl. 3, III 
miejsce - Marcela Pogonowska - kl. 2.

Obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej
W dniu 14 października 2014r. obchodziliśmy w naszej szkole 

Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 
11.30. Uświetnili ją zaproszeni goście: p. Krzysztof Kryszczuk - wójt 
Gminy Wiśniew, p. Antoni Wiszniewski, p. Józef Orzyłowski oraz 
emeryci, pracujący niegdyś w  naszej szkole: państwo Cabajowie, 
p. Zakrzewska i  p. R. Czapiński. Akademia, przygotowana przez 
uczniów klas IV - VI i  gimnazjum   pod kierunkiem p. Agnieszki 
Markiewicz, p. Zofii Grzegorczyk i p. Jolanty Woźniak, groteskowo 
przedstawiała życie szkolne uczniów i nauczycieli.

Ślubowanie uczniów klasy 1
Dnia 27 października 2014r. odbyło się ślubowanie uczniów 

klasy 1 szkoły podstawowej.

Happy Halloween 2014
Dnia 31 października uczniowie klasy 6 pod kierunkiem na-

uczycielki j. angielskiego p. Agnieszki Markiewicz zorganizowali 
obchody Halloween. Wzorem poprzedniego roku uczniowie zorga-
nizowali kiermasz, na którym można było kupić domowe wypieki 
i drobne gadżety.

Obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości
Dnia 7 listopada 2014r. w Centrum Edukacyjno - Integracyjnym 

w Radomyśli świętowaliśmy 96 rocznicę Odzyskania Niepodległo-
ści. Uroczystość, którą uświetniło wielu znakomitych gości, prze-
biegła pod hasłem „ Z głębi dziejów”. 

Bieg Niepodległości 2014
Dnia 9 listopada odbyła się trzecia edycja Biegu Niepodległości 

ulicami Wiśniewa, który w tym roku odbył się w niedzielę. Opiekę 
nad uczniami sprawowała p. Marta Gregorczuk. Oto najlepsi re-
prezentanci z naszej szkoły: w kategorii szkół podstawowych - 
II miejsce – Przemysław Kędzierski,- III miejsce – Piotr Kędzierski, - III 
miejsce – Wiktoria Olszewska; w kategorii gimnazjum -  II miejsce 
– Sylwia Korycińska. Serdecznie gratulujemy.

Tydzień Przedsiębiorczości 2014
W  dniach 17 - 21 listopada 2014 r. po raz trzeci nasza szkoła 

brała udział w  Tygodniu Przedsiębiorczości w  ramach programu 
„Otwarta Firma”. 

Piątek - 14. 11. 2014r. – uroczysta Gala, podczas której nasza 
szkoła po raz drugi otrzymała zaproszenie na tę Galę z racji otrzy-
mania tytułu  Najaktywniejszej Szkoły 2013. Nagrodę odebrała 
koordynator programu p. Jadwiga Niedziółka.

Wtorek - 18. 11. 2014r. - odbyła się  wycieczka  klas I - III do 
okolicznych instytucji, w których uczniowie poznali różne zawody. 
Były to: piekarnia EWSTA, gospodarstwo rolne p. Jankowskich z Ra-
domyśli, organista p. A. Wiszniewski.

Środa - 19. 11. 2014r. - wycieczka klas IV - VI do instytucji znaj-
dujących się w Siedlcach, w których uczniowie otrzymali podsta-
wowe informacje o danym przedsiębiorstwie, zapoznali się z tech-
nologią wytwarzanych tam produktów i  udziałem pracowników 
w  procesie wytwarzania. Uczniowie odwiedzili: Katolickie Radio 
Podlasie, Tygodnik Siedlecki i Bibliotekę Główną UPH w Siedlcach.

Czwartek - 20. 11. 2014r. - Uczniowie gimnazjum uczestniczy-
li w  spotkaniu z  przedstawicielami Banku BGŻ, którzy przyjechali 
na zaproszenie p. J. Niedziółki. Tego samego dnia dla naszych naj-
młodszych odbył się krótki projekt „Zawody, które znamy”. Projekt 
przygotowany został przez p. A. Cholewkę. 

Piątek - 21. 11. 2014r. - Uczniowie gimnazjum uczestniczy-
li w  spotkaniu z  Przedstawicielami Centrum Edukacji Młodzieży 
w Siedlcach.

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
Dnia 25.11.2014 roku w naszej szkole odbył się „Dzień pluszo-

wego misia” zorganizowany przez bibliotekę szkolną. 

Pogadanka o bocianach...
Dnia 25 listopada 2014r. na sali gimnastycznej odbyła się poga-

danka o bocianach. Spotkanie zainicjowane i zorganizowane zosta-
ło przez p. Janinę Dołgich, dyrektora GOK w Wiśniewie.

Dzień Wolontariusza 2014
Dnia 4 grudnia 2014r. wszyscy wolontariusze z  naszej szkoły 

wspólnie z  całą społecznością szkolną świętowali Dzień Wolon-
tariusza. W  ramach obchodów swojego dnia wolontariusze przy-
gotowali dla całej społeczności szkolnej krótką prezentację multi-
medialną na temat wolontariatu oraz przedstawienie „Bohater po-

Z ŻYCIA ZESPOŁÓW OŚWIATOWYCH
trzebny od zaraz”. Podczas tej uroczystości do grona wolontariuszy 
zostało włączonych 25 uczniów z klas VI – III gimnazjum. Opiekun-
kami wolontariatu są p. J. Niedziółka i p. U. Mężyńska.

II Spartakiada Mikołajkowa
Dnia 4 grudnia 2014 r. w zimowy, niestety bezśnieżny dzień  , 

w naszej szkole odbyła się II Spartakiada Mikołajkowa. Spartakiada 
przeznaczona była dla wszystkich dzieci z klas „0” – 3 szkoły podsta-
wowej, a przygotowana została przez wolontariuszki ze Szkolnego 
Wolontariatu ZO Radomyśl, uczennice klasy I gimnazjum: Patrycję 
Bierkat, Ewelinę Mazurek i Elwirę Jastrzębską. Dziewczęta przygo-
towały spartakiadę pod kierunkiem p. Marty Gregorczuk w ramach 
projektu gimnazjalnego, a  także jednej z  akcji przeprowadzonej 
w naszej szkole w ramach realizacji projektu „WF z klasą”.

Nie straszna nam żadna pogoda!
Nie straszna nam żadna pogoda! - tego zdania są uczennice 

I-III gimnazjum, które w ramach zajęć dodatkowych z wychowania 
fizycznego uczęszczają na nordick wolking. 

Legalnie w sieci - Webinarium dla uczniów
Dnia 10 grudnia 2014 r. siedmioro uczniów z klas I  i  II gimna-

zjum (Justyna Dołęga, Małgorzata Krasuska, Sylwia Korycińska, Irek 
Okniński, Szymon Okniński, Marta Pogonowska i Monika Salamoń-
czyk),   uczestniczyło w  webinarium - internetowym seminarium 
z uczestnictwem eksperta. Webinarium odbyło się w ramach pro-
jektu „Młodzi Przedsiębiorczy” realizowanym przez uczniów pod 
opieką p. J. Niedziółki.

Warsztaty Bożonarodzeniowe  
dla pracowników szkoły

Dnia 11 grudnia 2014 r. przy dźwiękach pięknych kolęd odbyły 
się Warsztaty Bożonarodzeniowe, w których udział wzięli pracowni-
cy Zespołu Oświatowego w Radomyśli. Warsztaty prowadziła pani 
Małgorzata Goławska - nauczyciel wspierający naszej szkoły.

Z okazji zbliżających się Świąt  
Bożego Narodzenia 

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, pracownicy  
i uczniowie ZO Radomyśl 

składają wszystkim czytelnikom życzenia  
zdrowia, spokoju i radosnego świętowania.

Uczniowie i nauczyciele ZO w Radomyśli

ZO W ŚMIARACH

Od września minęło kilka miesięcy wytężonej pracy szkoły i po 
woli zbliżamy się do zakończenia półrocza, czyli czasu na podsu-
mowania i wnioski. Niektóre wydarzenia obchodzone są w naszej 
szkole tradycyjnie od kilku lat. Takim świętem jest Dzień Patrona 
i Dzień Edukacji Narodowej, przypadający na 14.10. Jak zwykle po 
uczestnictwie we mszy św. cała społeczność szkolna wraz z  pra-
cownikami szkoły i zaproszonymi gośćmi spotkała się w odświęt-
nie udekorowanej sali gimnastycznej, aby uczestniczyć w akademii 
specjalnie przygotowanej na to święto. Z ciekawością i ogromnym 
zainteresowaniem obejrzeliśmy program artystyczny składający 
się z  dwóch części –pierwszej poświęconej naszemu patronowi, 
drugiej Dniu Edukacji Narodowej. I choć każda z nich miała nieco 
inny charakter wszystkim się podobała. Zarówno zachwyciliśmy się 
występami uczniów II klasy gimnazjum, którzy postanowili upiec 
ulubiony sernik Jana Pawła II, jak i występami trzecioklasistów, ra-
pujących piosenkę pt.,, Niespodzianki, szkolne niespodzianki”. Nie 
zabrakło też życzeń dedykowanych wszystkim pracownikom szko-
ły i drobnych upominków.

Tradycją stała się też w  uroczystość pasowania i  ślubowania 
pierwszoklasistów na uczniów. Zaprezentowali się oni w  części 
artystycznej, w  której symbolicznie pożegnali czasy przedszkola 
i zabawy, wkraczając w nowy etap – nauki pod hasłem „Wyrusza-
my w podróż do krainy wiedzy”. Wspierali ich koledzy ze starszych 
klas dodając im otuchy, zachęcali - humorystycznie przedstawiając 
szkołę i  to, co teraz ich czeka, czyli obowiązki ucznia, dyżurnego 
i świat nauki, który będą odkrywać oraz na koniec, jak bezpiecznie 
dotrzeć do szkoły. Po części artystycznej dzieci złożyły uroczyste 
ślubowanie na sztandar Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, a na-
stępnie zostały pasowane na uczniów naszej szkoły.
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W obecnych czasach wyraźna zdaje się być potrzeba szczegól-
nego podejścia do wychowania patriotycznego. Święto Niepodle-
głości daje ku temu okazję. Dziś patriotyczne wychowanie to nie 
tylko lekcje historii, śpiewanie hymnu, rozmowy na temat ojczyzny, 
patriotyzmu czy znaczenia tradycji narodowych…Nie tylko uczest-
niczymy w akademiach poświęconych temu świętu, ale i w innych 
inicjatywach. Taką formą wspólnego świętowania stały się biegi 
uliczne organizowane w Wiśniewie, w których biorą udział również 
nasi uczniowie, a w tym roku było ich aż 37. Tymi sportowymi zma-
ganiami 09.11.14 r. rozpoczęliśmy świętowanie 96. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości. Oprócz uczestnictwa w szcze-
gólnej lekcji patriotyzmu wróciliśmy bogatsi o  medal (III miejsce 
w kategorii „dziewczęta gimnazjum” zdobyła Aleksandra Oknińska 
z  kl.II) i  punkty wliczone do rywalizacji sportowej szkół z  terenu 
gminy. W naszej szkole odbyła się również akademia poświęcona 
temu świętu, którą myślą przewodnią były s łowa, „Ojczyzna, – kie-
dy myślę - wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam…”, z napisanego 
w  1974 roku przez kardynała Karola Wojtyłę poematu, przygoto-
wana przez uczniów klasy IV. Występ uczniów został następnie 
powtórzony na otwarciu i poświęceniu Wiejskiego Domu Kultury 
w Mroczkach.

Po raz pierwszy w naszej szkole obchodziliśmy Ogólnopolski 
Dzień Praw Dziecka. Dzieci z klas 0-III spotkały się z członkiniami 
samorządu uczniowskiego, które przygotowały ciekawy program 
odnośnie ich praw. Podczas tego spotkania mali uczniowie dowie-
dzieli się także, czym jest konwencja, które z państw było inicjato-
rem powstania tego dokumentu, kto w  naszym kraju pełni funk-
cję Rzecznika Praw Dziecka oraz gdzie mogą szukać pomocy, gdy 
dzieje się im krzywda. Dzięki wykorzystaniu kolorowych baloników 
mądrej dyskusji towarzyszył śmiech i zabawa. 25. rocznica uchwa-
lenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Kon-
wencji o Prawach Dziecka stała się też inspiracją prac plastycznych 
wykonanych przez uczniów klas 0-III, które mogliśmy podziwiać 
przez cały tydzień na szkolnym korytarzu. Uczniowie starszych klas 
obejrzeli prezentację multimedialną poświęconą m.in. Januszowi 
Korczakowi - pierwszemu rzecznikowi praw dziecka.

W 2002 roku, w 100. rocznicę powstania zabawki, dzień 25 listo-
pada ustanowiony został Światowym Dniem Pluszowego Misia. 
Z tej okazji ponad czterdzieścioro dzieci przyszło do szkoły ze swy-
mi pluszowymi przyjaciółmi. Niektóre były już mocno zniszczone, 
wypłowiałe, albo z naderwanym uszkiem czy rączką, ale wszystkie 
kochane, bliskie, niezastąpione przy zasypianiu, ocieraniu łez, w co-
dziennej zabawie. 

W szkole realizujemy różne projekty. Po dwuletnich przygoto-
waniach, kandydowaniu oraz realizacji standardów szkoły, która 
starała się o włączenie do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących 
Zdrowie w  listopadzie br. udało nam się zrealizować zamierzony 
cel. Od tego czasu jesteśmy włączeni do sieci i rozpoczęliśmy dzia-
łalność, realizując kolejne standardy szkoły promującej zdrowie. 
Przed nami kolejne wyzwania i  kolejne uroczystości, o  których 
można będzie szczegółowo przeczytać na stronie naszej szkoły. 

Powoli zbliżamy się do Świąt 
Bożego Narodzenia, 

dlatego w imieniu własnym, 
pani Dyrektor Anny Dziedziny 

oraz pracowników szkoły życzymy 
czytelnikom ,,Gminnych Wieści’’ 

 wyjątkowych świąt, pełnych radości i miłości.
 Bożena Michalak

ZO W WIŚNIEWIE

Czas biegnie szybko i nieubłaganie. Wszyscy mamy w pamięci 
początek roku szkolnego, tymczasem wielkimi krokami zbliża się 
koniec pierwszego semestru. Chociaż w tym roku aura nie przypo-
mina nam zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, to i tak wszy-
scy czekamy na pierwszą gwiazdkę. Na szczęście mimo pochmur-
nej pogody, w  naszej szkole trudno się nudzić, ponieważ ciągle 
„coś się dzieje”. Młodzież chętnie angażuje się w różnego rodzaju 
konkursy, projekty, wyjazdy.

Borki-Wyrki – rekolekcje SKC
W dniach 24-25 października 2014 r. szkoła w Borkach Wyrkach 

gościła uczestników dekanalnych rekolekcji dla wolontariuszy 
Szkolnych Kół Caritas z Wiśniewa, Czuryłów, Zbuczyna i Bork-Wyrk. 
Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą i odmówieniem różańca. Po 
modlitwie   nastąpiły gry i zabawy integracyjne, wspólnie przygo-
towana kolacja oraz chrzest nowo przyjętych członków SKC. Dzień 
zakończył się apelem- wspólną modlitwą wieczorną. Cisza nocna 
teoretycznie miała nastąpić po 22:30, jednak z powodu intensyw-
nej integracji nowych  członkiń Caritasu, zapanowała znacznie póź-
niej.   Biorąc pod uwagę tę kolej rzeczy, zrozumiałym staje się fakt 
opóźnienia sobotniego śniadania. Na szczęście ciekawa konferen-
cja przeprowadzona przez wikariusza parafi i Wiśniew, księdza Mi-
rosława Sidoruka, a później praca w grupach „ Arka Noego”, zmusiła 
do myślenia, zaktywizowała i wyrwała z nocnego letargu. Po wy-
konaniu grupowych zadań, młodzież miała okazję wysłuchać Świa-
dectwa osoby, w której życiu Bóg zaistniał w szczególny sposób.

Otrzęsiny, czyli piżama party 
Zwykły człowiek gdy zakłada piżamę to… wiadomo, kładzie 

się spać.   Niezwykli uczniowie naszego gimnazjum  przygotowali 
zabawę otrzęsinową, podczas której zamiast markowych,   mod-
nych ubrań,  trzeba było włożyć piżamę.  W ten oto sposób  świa-
tło dzienne ujrzały: różowe reniferki, czerwone biedronki, pasiaste 
szlafroczki i wszystko, co w piżamowej modzie i tradycji występuje.

Humorystyczne konkurencje, polegające na oblekaniu pościeli, 
rzucaniu pluszakiem do celu, wspólnym mruczeniu kołysanek i po-
duszkowej wojnie, stanowiły nie lada wyzwanie dla uczniów klas 
pierwszych gimnazjum. „Świeżo upieczeni“ gimnazjaliści zostali 
poddani   sprawiedliwej ocenie, rozbawionego, ale skrupulatnego 
w przyznawaniu punktów, jury. Całość piżamowego szaleństwa za-
kończyła się sytym poczęstunkiem i roztańczoną dyskoteką.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Tradycyjnie już w naszej gminie w ramach obchodów Święta 

Niepodległości uczestniczyliśmy w  biegach ulicznych. Pomimo 
deszczowego, jesiennego przedpołudnia, liczna grupa sportow-
ców z  naszej szkoły rywalizowała z  uczniami z  pozostałych szkół 
z terenu Gminy Wiśniew. Biegi okazały się dla nas bardzo pomyśl-
ne, ponieważ w każdej kategorii wiekowej indywidualnie zajęliśmy 
I miejsca. Karolina Kadej i Kacper Jadczak - I miejsce- Szkoła Podsta-
wowa, Joanna Borkowska, Krzysztof Borkowski I miejsce - Gimna-
zjum. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

MAM TALENT
W listopadzie Samorząd Uczniowski wyszedł z  inicjatywą zor-

ganizowania konkursu ukazującego nieodkryte jeszcze talenty na-
szej młodzieży pod nazwą „Mam talent”. To wydarzenie spotkało 
się z ogromnym zainteresowaniem i entuzjazmem wśród uczniow-
skiej braci. Do pierwszego etapu zgłosiło się aż 26 uczestników. 
Na scenie mogliśmy podziwiać: występy wokalne, indywidualne 

i  zespołowe tańce, popisy lekkoatletyczne, grę na instrumentach 
muzycznych, sztuczki magiczne, rysowanie, nowoczesne formy 
ekspresji muzycznej: beatboxing. Każdy miał swojego faworyta, za 
którego trzymał kciuki, jednakże do kolejnego etapu przeszło tylko 
14 uczestników. W styczniu planujemy kolejny „odcinek” konkursu, 
występy fi nalistów będziemy podziwiać w lutym na zabawie choin-
kowej. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy siły oraz nie-
złomności w dalszym rozwijaniu swoich uzdolnień, a w przyszłości 
wielu sukcesów.

„Żyję ekologicznie na co dzień”
Za nami fi nał tegorocznych konkursów ekologicznych or-

ganizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego. 
11 grudnia 2014 roku w urzędzie marszałkowskim odbyło się wrę-
czenie nagród przedszkolakom, uczniom szkół podstawowych 
i gimnazjów.  Do konkursu „Żyję ekologicznie na co dzień” – zgłosi-
ło się ponad 2,1 tys. uczniów podstawówek i gimnazjów z Mazow-
sza. Już po raz drugi do fi nału tego konkursu zakwalifi kował 
się uczeń z Wiśniewa. W tym roku był to Tomasz Jurzyk z klasy 
Vb, który za wykonany plakat, otrzymał wyróżnienie i nagrody rze-
czowe.

Dbałość o zdrowie i dobrą kondycję są coraz bardziej w modzie. 
Grupa uczniów z klas gimnazjalnych udała się na siłownię, by u źró-
deł, na profesjonalnym sprzęcie poznać tajniki treningu siłowego 
i zajęć fi tness. Dwie godziny spędzone w pocie czoła, przed lustra-
mi, ale pod okiem instruktorów i nauczycieli na pewno zmotywują 
nas do pracy nad słabościami własnego ciała i umysłu.

„Projekt z klasą”
Każdy, kto chciał zaangażować się w promocję pracy kolegów 

ze szkoły, mógł oddać swój głos na projekt gimnazjalny klasy II B, 
w  konkursie organizowanym przez Nową Erę - „Projekt z  klasą”. 
Pierwsze głosy można było oddawać już 2 grudnia raz na dobę 
i  tak  przez dwa tygodnie. Stawka jest wysoka, możemy wygrać 
nawet  2000 zł. Za te pieniądze kupilibyśmy niezbędne materia-
ły do  realizacji projektu. Kto wie, może to akurat Twoje kliknięcie 
zadecyduje o  wygranej projektu   i  sprawi  nam  wszystkim  mnó-
stwo radości. Zwłaszcza, że szkół, które wysłały swoje projekty jest 
611!!!Bardzo dziękujemy za oddane głosy i zaangażowanie wszyst-
kich internautów. Rozstrzygnięcie konkursu już wkrótce. Trzymamy 
kciuki za wygraną.

„Zwierzakolubni”
Dzieci z  oddziału przedszkolnego również nie próżnują. Efek-

tem ich pracy jest zbudowany ze 101 kartonów po mleku, swo-
istych ekoklocków, ogromny kot o nazwie Mlekotek.  Zdjęcie tej 
pracy możemy podziwiać od dnia 27 listopada 20.11.14 r. na stro-
nie www.buliba.pl. Powstanie tego oryginalnego „stwora” o sym-

patycznej nazwie, związane było z  przystąpieniem do Wielkiego 
Konkursu Ekologicznego dla placówek oświatowych z całej Polski, 
w  tym roku pod hasłem “Zwierzakolubni“.  Głosowanie na prace 
konkursowe rozpoczęło się w dniu 27 listopada 2014 r. i trwało do 
dnia 1 grudnia 2014r.  Nasz Mlekotek zdobył sympatię aż 1000 in-
ternautów, dzięki temu fi nalnie zajęliśmy 7 miejsce i otrzymaliśmy 
atrakcyjną nagrodę rzeczową: przedszkolny tablet Mio 3.0 łączący 
najnowocześniejszą technologię z oryginalnym interfejsem.

Konkurs Bożonarodzeniowy
W ferworze przedświątecznych przygotowań można było zna-

leźć wolną chwilę, aby wziąć udział w konkursie na najładniejszą 
ozdobę choinkową lub Kartkę Bożonarodzeniową. Napłynęło 
wiele misternie wykonanych rękodzieł (gwiazdeczek, bombek, cho-
inek, bałwanków), wybór najpiękniejszych był dla jury ogromnym 
wyzwaniem. Pod uwagę były brane: oryginalność, pomysł, wkład 
pracy, dokładność wykonania, całokształt estetycznego wyglądu. 
Po długich i  burzliwych obradach udało się wyłonić zwycięzców, 
którym nagrody zostaną uroczyście wręczone podczas jasełek.

Ogólnopolska Zbiórka Żywności Caritas
Okres przedświąteczny jest czasem, kiedy myślimy nie tyl-

ko o sobie, ale także o tych, którzy potrzebują naszego wsparcia. 
Wiedzą o  tym wolontariuszki ze Szkolnego Koła Caritas i jak co 
roku, przyłączyły się do Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności Cari-
tas. W dniach 12-13 grudnia w dwóch siedleckich sklepach nasze 
uczennice zbierały żywność, która trafi  do najbardziej potrzebu-
jących rodzin z naszej parafi i. Wszystkim, którzy przyłączyli się do 
akcji choć drobnym gestem, serdecznie dziękujemy.

 Dni płyną szybko, a przed nami kolejne uroczystości. Najbliższa 
z nich to szkolne jasełka i Wigilia. Na ten wyjątkowy dzień czekamy 
wszyscy, aby wspólnie pośpiewać kolędy i złożyć sobie świąteczne 
życzenia. Na ten szczególny, świąteczny czas:

W imieniu Pani Dyrektor Urszuli Sosnówki 
i całego Grona Pedagogicznego 

oraz pracowników szkoły 
wszystkim uczniom i ich rodzicom 
oraz mieszkańcom naszej gminy 

życzymy zdrowych i spokojnych świąt 
Bożego Narodzenia.

 Uczniowie i nauczyciele ZO w Wiśniewie Uczniowie i nauczyciele ZO w Wiśniewie
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 Dlaczego lubimy odmienne stany świadomości? Co dokładnie 
dzieje się w naszej głowie, gdy jesteśmy na  rauszu? Dlaczego często 
nie udaje nam się zapobiec takim „wybrykom”, mimo że doskonale 
wiemy, jakie skutki będą one miały dla organizmu? Dzieje się tak, 
bowiem w naszym mózgu toczy się bezlitosna walka o władze.  

 Nie ma jednej instancji, która określałaby nasze zachowanie. 
Decyzje zapadają często na różnych poziomach, pomiędzy którymi nie 

ma zgodności. Z neurologicznego punktu widzenia ludzki mózg ma swego rodzaju mnogą osobowość.            
I tak na przykład miliony komórek nerwowych zapamiętują stan upojenia alkoholowego jako przeżycie 
pozytywne i pragną je powtórzyć. Jednocześnie inne sieci neuronów bija na alarm z powodu działania 
trującego dla wątroby etanolu, który wraz z drinkiem dostał się do krwi, i ostrzegają przed jego 
ponownym spożyciem. W ten sposób wciąż dochodzi do konfliktów wewnętrznych. Wygrana w tej walce 
o władze zależy zatem przede wszystkim od siły i struktury konkretnych obszarów neuronów. 
Najważniejsza rolę odgrywa przy tym tzw. pamięć odurzenia, która powstaje w układzie nagrody 
naszego mózgu. Aktywuje się ona już po pierwszym odurzeniu, a z każdą kolejną stymulacją rozszerza się 
i zdobywa większe wpływy – przebudowując z czasem całą strukturę centralnego organu decyzyjnego.  

 Alkohol, kokaina, metamfetamina, a nawet cukier lub tłuszcz – choć wszystkie te substancje mają 
inny wpływ na poszczególne obszary organizmu, jedną cechę mają wspólną: wywołują podobne procesy 
biochemiczne w mózgu. Od określonej dawki następuje zwiększony wyrzut dopaminy –
neuroprzekaźnika, który pobudza układ nagrody. W związku z tym zwiększonym wyrzutem 
neuroprzekaźnika więcej zakończeń nerwowych reaguje na dany narkotyk, a im więcej z nich jest                   
w stanie gotowości, umożliwiającym przyczepianie się cząsteczek, tym wrażenie przyjemności jest 
większe. Porównywalne procesy zachodzą podczas wydzielania innego neuroprzekaźnika – adrenaliny. 
Także w tym przypadku dochodzi do rauszu, który może powodować uzależnienie. Nie bez powodu 
mówi się, że osoby uprawiające sporty ekstremalne wciąż szukają coraz intensywniejszych doznań, bo są 
uzależnione od adrenaliny. Poza zwiększonym wydzielaniem adrenaliny i dopaminy jest jeszcze jeden 
czynnik: narkotyki lub wchodzące w ich skład substancje aktywne zachowują się podobnie do 
komputerowych koni trojańskich. Wnikają do mózgu i połączeń nerwowych przeznaczonych do zupełnie 
innych celów. Sieci te powstały w ludzkim organizmie w drodze ewolucji i wydzielają pewne hormony, 
aby na przykład przekierować naszą uwagę na spożywanie pokarmów lub seks. Sztuczne środki 
wywołujące odurzenie, takie jak alkohol czy kokaina lub marihuana, korzystają z tych samych połączeń, 
aby skoncentrować naszą uwagę na przyjmowaniu kolejnych dawek. Tyle że te sztuczne środki są o wiele 
silniejsze i działają skuteczniej niż te uwarunkowane ewolucyjnie. W ten sposób tworzy się pamięć 
odurzenia. Od momentu jej powstania obowiązuje zasada: im częste spożycie narkotyku, tym lepsza 
pamięć. Gdy tylko wytworzy się pamięć odurzenia, już mały kawałek czekolady, jedno zaciągnięcie się 
papierosem lub łyka piwa mogą wystarczyć, by ulec pragnieniu kolejnego rauszu  - nasz mózg nie jest 
wtedy w stanie odróżnić ważnych dla życia informacji od skojarzeń powiązanych z narkotykiem. W ten 
sposób pojawia się uzależnienie. Mózg staje się nałogowcem, który domaga się kolejnych dawek 
substancji psychoaktywnej.  

Ale i na to jest sposób!         

RRyyzzyykkoowwnnee  zzaacchhoowwaanniiaa  mmłłooddyycchh  PPoollaakkóóww  ––  sszzaannssee    
ii  ppuułłaappkkii  wwssppóółłcczzeessnneejj  pprrooffiillaakkttyykk  ii  uuzzaalleeżżnniieeńń 

 

Zapraszamy do naszego punktu konsultacyjnego rozwiązywania problemów 
alkoholowych i wsparcia rodziny w każdy piątek od godz. 8.30 do 11.30  

w budynku parafialnym w Wiśniewie (wejście od tyłu budynku). 
  


