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INFORMACJA WÓJTA GMINY WIŚNIEW
ZARZĄDZENIA WYDANE W OKRESIE OD 8 GRUDNIA 2014 R. DO 10 LIPCA 2015 R.

•	 Nr 1/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania 
Zastępcy Wójta Gminy Wiśniew.

•	 Nr 2/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w 
budżecie gminy na 2014 rok.

•	 Nr 3/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania 
komisji przetargowej  na zadanie „Przebudowa Wiejskiego 
Domu Kultury w Łupinach. Część druga – dostawa tek-
styliów”.

•	 Nr 4/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadze-
nia zmian w Zarządzeniu Wójta Gminy Wiśniew Nr 80/2012 
z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regula-
minu organizacyjnego Urzędu Gminy Wiśniew.

•	 Nr 5/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadze-
nia zmian w Zarządzeniu Wójta Gminy Wiśniew Nr 216/ 09 
z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagro-
dzenia pracowników Urzędu Gminy Wiśniew.

•	 Nr 6/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia 
cen nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do 
sprzedaży.

•	 Nr 7/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie powołania 
Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia in-
wentaryzacji okresowej kasy na dzień 31 grudnia 2014 r.

•	 Nr 8/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie powołania 
Komisji przetargowej na zadanie „Dostawa oleju napędo-
wego grzewczego w 2015 roku do Zespołów Oświatowych 
w Radomyśli i w Śmiarach”.

•	 Nr 9/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie powołania 
Komisji przetargowej na zadanie pn. „Budowa sieci wo-
dociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Wiśniew na terenie gminy Wiśniew”.

•	 Nr 10/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów.

•	 Nr 11/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wpro-
wadzenia zmian w Zarządzeniu Wójta Gminy Wiśniew Nr 
80/2012 z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie wprowadze-
nia  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wiśniew.

•	 Nr 12/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie powołania 
Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na 
dzierżawę garażu.

•	 Nr 13/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w 
budżecie gminy na 2015 r.

•	 Nr 14/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany 
Zarządzenia Nr 13/2011 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 14 
stycznia 2011 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regu-
lujących gospodarkę finansową Gminy Wiśniew.

•	 Nr 15/2015 z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie zmiany prze-
pisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową 
Gminy Wiśniew.

•	 Nr 16/2015 z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie powołania 
Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu – 
lokal nr 6 w Wiśniewie.

•	  Nr 17/2015 z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie powołania 
Komisji do  dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji 
nie archiwalnej przeznaczonej do przekazania na maku-
laturę lub zniszczenie.

•	 Nr 18/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie powierzenia 
zakresu obowiązków i odpowiedzialności Skarbnikowi 
Gminy Wiśniew.

•	 Nr 19/2015 z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie zmian w bu-
dżecie gminy na 2015 rok.

•	 Nr 20/2015 z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie powołania 
Komisji przetargowej na zadanie pn. „Budowa oświetlenia 
ulicznego Mościbrody – Wólka Wiśniewska”.

•	 Nr 21/2015 z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie powołania 
Komisji przetargowej na zadanie pn. „Budowa oświetlenia 
ulicznego w miejscowości Kaczory”.

•	 Nr 22/2015 z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie powołania 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych w gminie Wiśniew.

•	 Nr 23/2015 z dnia 11marca 2015 r. w sprawie zmiany Re-
gulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
w Urzędzie Gminy Wiśniew.

•	 Nr 24/2015 z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie powołania 
Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów 
ustnych na sprzedaż nieruchomości mienia gminnego 
położonego w obrębie wsi Wiśniew. 

•	 Nr 25/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia 
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiśniew za 
2014 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finanso-
wego instytucji kultury za 2014 rok.

•	 Nr 26/2015 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
gminy Wiśniew w 2015 roku.

•	 Nr 27/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w 
budżecie gminy na 2015 r.

•	 Nr 28/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości 
opłaty za przyjęcie ścieków do oczyszczalni w Wiśniewie.

•	 Nr 29/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu 
nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do wy-
dzierżawienia w miejscowości Wiśniew – Kolonia.

•	 Nr 30/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania 
Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowa-
nia wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów 
osobistych.

•	 Nr 31/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania 
komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert 
w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych 
przez organizacje pozarządowe w 2015 r. w Gminie Wi-
śniew oraz określenia regulaminu pracy komisji.

•	 Nr 32/ 2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania 
obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 
2015 r.
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•	 Nr 33/2015  z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia 
Regulaminu organizacyjnego udziału w akcjach ratowni-
czych i szkoleniach pożarniczych oraz sposobu ich rozli-
czania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wiśniew.

•	 Nr 34/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w 
budżecie gminy na 2015 r.

•	 Nr 35/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia 
ceny nieruchomości mienia gminnego przeznaczonej do 
sprzedaży (działka nr 76 w m. Borki Kosiorki).

•	 Nr 36/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie rozstrzy-
gnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pu-
blicznych gminy Wiśniew w 2015 roku.

•	 Nr 37/2015 z dnia 05 maja 2015 r. w sprawie zmiany Re-
gulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
w Urzędzie Gminy Wiśniew.

•	 Nr 38/2015 z dnia 08 maja 2015 r. w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ust-
nego na dzierżawę nieruchomości mienia gminnego po-
łożonego w obrębie wsi Wiśniew.

•	 Nr 39/2015 z dnia 08 maja 2015 r. w sprawie powołania 
komisji do odbioru zadania inwestycyjnego „Budowa sieci 
wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Wiśniew na terenie gminy Wiśniew.

•	 Nr 40/2015 z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie ustalenia dnia 
wolnego od pracy w dniu 5 czerwca 2015 roku w Urzędzie 
Gminy Wiśniew.

•	 Nr 41/2015 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmian w bu-
dżecie gminy na 2015 r.

•	 Nr 42/2015 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmian w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiśniew na 
lata 2015 – 2022.

•	 Nr 43/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie powołania 
komisji przetargowej na zadanie pod nazwą „Budowa dro-
gi gminnej w Mościbrodach”.

•	 Nr 44/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie sporządze-
nia skonsolidowanego bilansu Gminy Wiśniew.

•	 Nr 45/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r.  w sprawie powierze-
nia zakresu obowiązków i odpowiedzialności Skarbnika 
Gminy Wiśniew.

•	 Nr 46/2015 z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie powoła-
nia Komisji przetargowej na zadanie pn.: „Budowa drogi 
gminnej Wólka Wołyniecka – Wołyńce”.

•	 Nr 47/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie powołania 
Komisji przetargowej na zadanie pn.: „Opracowanie doku-
mentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
Kaczory – Tworki – Gostchorz i Wiśniew – Wiśniew-Kolonia 
– Mościbrody”.

•	 Nr 48/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w 
budżecie gminy na 2015 r.

•	 Nr 49/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przedłu-
żenia powierzenia              stanowiska dyrektora Zespołu 
Oświatowego w Radomyśli.

•	 Nr 50/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie powołania 
komisji do odbioru zadania inwestycyjnego „Termomoder-
nizacja, przebudowa dachu i budynku Zespołu Oświato-
wego w Wiśniewie”.

•	 Nr 51/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia 
wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonej 
do dzierżawy w miejscowości Śmiary.

•	 Nr 52/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie powo-
łania Komisji przetargowej na: „Dowóz uczniów z terenu 
Gminy Wiśniew do Zespołu Oświatowego w Wiśniewie w 
roku szkolnym 2015/2016 wraz z zapewnieniem opieki 
podczas przewozu”.

•	 Nr 53/2015 z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zmian w bu-
dżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ RADĘ GMINY  
VII KADENCJI

Podczas III Sesji w dniach 30 grudnia 2014 r. i 5 stycznia 2015 r. 
Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
•	 Nr III/4/2014 w sprawie zarządzenia wyborów do organów 

sołectw gminy Wiśniew.
•	 Nr III/5/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/5/10 Rady 

Gminy Wiśniew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie usta-
lenia wysokości diet dla Radnych Rady Gminy Wiśniew.

•	 Nr III/6/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta 
Gminy Wiśniew.

•	 Nr III/7/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniew 
na 2014 rok.

•	 Nr III/8/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2015 -2022.

•	 Nr III/9/2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wi-
śniew na 2015 rok.

Podczas IV Sesji w dniu 26 lutego 2015 r. Rada Gminy podjęła 
następujące uchwały:
•	 Nr IV/10/2015 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do 

wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu 
nieruchomości mienia gminnego w miejscowości Okni-
ny – Podzdrój.

•	 Nr IV/11/2015 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nie-
ruchomości mienia gminnego w miejscowości Wiśniew.

•	 Nr IV/12/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki 
tej opłaty.

•	 Nr IV/13/2015 w sprawie zwolnień z opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi.

•	 Nr IV/14/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
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oraz opłat za niektóre usługi komunalne.
•	 Nr IV/15/2015 w sprawie wystąpienia Gminy Wiśniew ze 

Stowarzyszenia „ Kapitał – Praca – Rozwój”.
•	 Nr IV/16/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/152/09 

Rady Gminy Wiśniew z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie 
przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Wiśniew na lata 2009 – 2013 z per-
spektywą na lata 2014 – 2020.

•	 Nr IV/17/2015 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą 
punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego 
przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach pod-
stawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniew.

•	 Nr IV/18/2015 w sprawie ustalenia dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015 rok.

•	 Nr IV/19/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/123/2012 
z dnia 21 czerwca w sprawie określenia przystanków ko-
munikacji oraz warunków i zasad korzystania z przystan-
ków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządza-
jącym jest Gmina Wiśniew, udostępnionych dla operato-
rów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego.

•	 Nr IV/20/2015 w sprawie przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdom-
ności zwierząt.

•	 Nr IV/21/2015 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Wiśniew.

•	 Nr IV/22/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2015 – 2022.

•	 Nr IV/23/2015 w sprawie zmiany w budżecie gminy Wi-
śniew na 2015 rok.

•	 Nr IV/24/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie 
darowizny nieruchomości.

•	 Nr IV/25/2015 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Wiśniew na 2015 rok.

•	 Nr IV/26/2015 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gmi-
ny Wiśniew na 2015 rok.

Podczas V Sesji w dniu 10 kwietnia 2015 r. Rada Gminy pod-
jęła następujące uchwały:
•	 Nr V/27/2015 w sprawie miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego pod linię energetyczną 400 
kV „Kozienice – Siedlce - Ujrzanów” dla części obrębów 
geodezyjnych: Helenów, Borki – Kosiorki, Borki – Sołdy, 
Borki – Paduchy, Ciosny, Wiśniew, Kaczory, Tworki, Śmiary, 
Mroczki.

•	 Nr V/28/2015 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do 
wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nie-
ruchomości mienia gminnego w obrębach geodezyjnych: 
Borki – Kosiorki, Kaczory, Mroczki, Borki – Paduchy, Śmiary, 
Tworki, Wiśniew, Borki – Sołdy, Ciosny, Helenów.

•	 Nr V/29/2015 w sprawie zasad udzielenia dotacji na rzecz 
spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu do-
tacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczania.

•	 Nr V/30/2015 w sprawie powołania komisji Inwentaryza-
cyjnej mienia gminnego.

•	 Nr V/31/2015 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie 
gminne w obrębie geodezyjnym Wiśniew.

•	 Nr V/32/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/123/2012 
z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie określenia przystan-
ków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządza-
jącym jest Gmina Wiśniew, udostępnianych dla operato-
rów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego.

•	 Nr V/33/2015 w sprawie określenia inkasentów i ustalenia 
wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatko-
wych pobranych od osób fizycznych.

•	 Nr V/34/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/23/2015 z 
dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie 
Gminy Wiśniew na 2015 rok.

•	 Nr V/35/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiśniew 
na 2015 rok.

Podczas VI Sesji w dniu 15 maja 2015 r. Rada Gminy podjęła 
następujące uchwały:
•	 Nr VI/36/2015 w sprawie nabycia nieruchomości na  mie-

nie gminne w obrębie geodezyjnym Kaczory.
•	 Nr VI/37/2015 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy 

Wiśniew Nr XXI/160/2012 z dnia 13 grudnia 2012 roku w 
sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez wła-
ścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wiśniew.

•	 Nr VI/38/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2015 – 2022.

•	 Nr VI/39/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniew 
na 2015 rok.

Podczas VII Sesji w dniu 29 maja 2015 r. Rada Gminy podjęła 
następujące uchwały:
•	 Nr VII/40/2015 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Wi-

śniew do wyrażenia zgody na obciążenie służebnością 
przesyłu nieruchomości mienia gminnego w miejscowości 
Gostchorz.

•	 Nr VII/41/2015 w sprawie odwołania ze stanowiska Skarb-
nika Gminy Wiśniew.

•	 Nr VII/42/2015 w sprawie powołania na stanowisko Skarb-
nika Gminy Wiśniew.

Podczas VIII Sesji w dniu 30 czerwca 2015 r. Rada Gminy pod-
jęła następujące uchwały:
•	 Nr VIII/43/2015 w sprawie przyjęcia darowizny nieru-

chomości położonej w miejscowości Wiśniew na mienie 
gminne.

•	 Nr VIII/44/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2015-2022.

•	 Nr VIII/45/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Wi-
śniew na 2015 rok.

•	 Nr VIII/46/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego spra-
wozdania finansowego Gminy Wiśniew wraz ze sprawoz-
daniem z wykonania budżetu za 2014 rok.

•	 Nr VIII/47/2015 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wi-
śniew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 
rok.
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Obchody poprzedziła Msza święta. Odprawił ją w kościele 
pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Wiśnie-
wie proboszcz tej parafii ksiądz Henryk Krupa. Dwie godzi-
ny później uczestnicy uroczystości spotkali się we Dworze 
Mościbrody, gdzie odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Wi-
śniew, której przewodniczył Tomasz Dąbrowski, a podczas 
której podsumowano ostatnie ćwierćwiecze, a osoby zasłu-
żone odebrały specjalne statuetki, medale i dyplomy.

W  uroczystości wzięli udział byli i  obecni radni, prze-
wodniczący rady, pracownicy urzędu i  kierownicy gmin-
nych jednostek samorządowych oraz przedstawiciele władz 
państwowych i  samorządowych. Wśród gości piątkowego 
spotkania byli m.in.: proboszcz parafii Wiśniew ks. Henryk 
Krupa, poseł na Sejm RP Krzysztof Borkowski, wicemarsza-
łek województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, 

starosta siedlecki Dariusz Stopa, Wójt Gminy Zbuczyn To-
masz Hapunowicz, Przewodniczący Rady Gminy Zbuczyn – 
Stanisław Kondraciuk, zastępca KM PSP w Siedlcach bryg. 
Waldemar Rostek, komendant Komisariatu Policji w Skórcu 
- asp. szt. Mirosław Michalczyk.

Podczas piątkowej uroczystości ci najbardziej zasłuże-
ni odebrali statuetki przedstawiające herb Gminy Wiśniew 
oraz listy gratulacyjne. W  ten sposób zostały wyróżnione 
trzy osoby, które od 1990 roku nieprzerwanie pełnią funkcje 
radnego lub sołtysa. Byli to: Beata Pasztor - sołtys i  radna 
z Wiśniewa, Stanisław Paciorek - sołtys Zabłocia, Wiesław 
Bazak - sołtys miejscowości Mościbrody Kol. 

Następnie pamiątkowe medale i dyplomy wręczono rad-
nym i sołtysom, którzy pełnili te funkcje przez pięć kadencji. 
Byli to m.in.: Antoni Pogonowski ze wsi Mroczki, Jan Łu-
gowski z miejscowości Pluty i Zenon Jastrzębski z Twork. 

Ponadto podziękowania za sumienną i  rzetelną pracę 
oraz zaangażowanie w realizację inicjatyw, służących miesz-

kańcom gminy Wiśniew, otrzymało prawie 100 innych sa-
morządowców. (Pełną listę samorządowców pełniących funk-
cje radnego lub sołtysa od 1990 zamieszczamy w  specjalnej 
wkładce GW).

Nie zapomniano również o pracownikach Urzędu Gminy 
Wiśniew, którzy przepracowali w gminie co najmniej 25 lat. 
Krystyna Michalak, Danuta Zegardło, Jan Krzysztof Adam-
czyk, Jadwiga Soszyńska i Jolanta Ostrowska otrzymali z rąk 
Wójta Gminy, Zastępcy Wójta oraz Sekretarz Gminy dyplomy 
i pamiątkowe medale. Medale otrzymało także pięciu eme-
rytowanych pracowników Urzędu Gminy Wiśniew, którzy 
byli obecni na uroczystości. 

Następnie głos zabierali zaproszeni goście: poseł na Sejm 
RP Krzysztof Wawrzyniec Borkowski, Wicemarszałek Woje-
wództwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, Starosta 
Siedlecki Dariusz Stopa, Wójt Gminy Zbuczyn Tomasz Ha-
punowicz. Wszyscy podkreślali olbrzymią rolę samorządu 
terytorialnego w procesie poprawy warunków życia oraz wi-
docznych na każdym kroku efektów, które dzięki wytężonej 
pracy udało się osiągnąć. 

25 LAT ODRODZONEGO SAMORZĄDU

Samorządowcy gminy Wiśniew podsumowali minione ćwierćwiecze. Podczas spotkania z okazji 25. rocznicy 
samorządu gminnego, które odbyło się w piątek 29 maja w Mościbrodach, ocenili co zmieniło się w tym czasie 
w gminie Wiśniew i jakie są obecnie najważniejsze potrzeby mieszkańców. Była okazja do podsumowań, po-
dziękowań i wyróżnienia tych, którzy przyczynili się do rozwoju gminy.
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Oceniając ostatnie 25-lecie wójt Krzysztof Kryszczuk, 
stwierdził, że zmiany, zachodzące w  całym kraju, w  tym 
również w  gminie Wiśniew są zauważalne gołym okiem. 
Jednocześnie zgadza się z  opinią innych samorządowców, 
którzy twierdzą, że choć standard życia mieszkańców jest 
coraz wyższy, ich oczekiwania również rosną. Wójt K. Krysz-
czuk uważa, że najważniejszym zadaniem na najbliższe lata 
jest kanalizacja gminy. - Na razie do sieci są przyłączeni tylko 
mieszkańcy Wiśniewa, gdzie znajduje się również oczyszczal-

nia ścieków. Trzeba rozbudować zarówno ten obiekt, jak i samą 
kanalizację. Chcemy ją doprowadzić do pozostałych 26 sołectw 
- mówi Krzysztof Kryszczuk. To bardzo ważne i kosztowne za-
danie. Ze wstępnych szacunków wynika, że może ono kosz-
tować około 50 milionów złotych, przy rocznych wydatkach 
gminy na inwestycje w wysokości około 4 - 6 milionów. Wójt 
K. Kryszczuk zapowiada, że wszystkie możliwe środki samo-
rząd będzie przeznaczać właśnie na ten cel, a razem z innymi 
gminami szukać pieniędzy także w źródłach zewnętrznych, 
w tym funduszach unijnych. Drugie ważne zadanie nie zmie-
nia się od wielu lat, a są to remonty i budowa dróg. - Ten te-
mat zawsze jest aktualny. Na przykład teraz trzeba naprawiać 
drogi, które były budowane 25 czy kilkanaście lat temu. Na 
ówczesne potrzeby to wystarczało, ale teraz przeróżnych po-
jazdów jest zdecydowanie więcej, a zwykły ciągnik jest nawet 
kilka razy cięższy od swoich poprzedników.

Na zakończenie części oficjalnej wystąpił zespół wokal-
ny „Radość” z Radomyśli, prowadzony przez Anetę Karcz-
marską, który wykonał wiązankę znanych polskich przebo-
jów. Publiczność nagrodziła wykonawców tak burzliwymi 
oklaskami, ze zespół z przyjemnością bisował. 

Uroczystość zakończyło wspólne zdjęcie wszystkich 
obecnych. 

Rankingu wskazywane były te samorządy, które uzyskują 
najlepsze wyniki w zarządzaniu rozwojem gminy lub miasta 
oraz posiadają najlepsze wyniki finansowe. Samorządy wy-
różniane były w trzech kategoriach – miast na prawach po-
wiatu, gmin miejskich i wiejsko - miejskich oraz gmin wiej-
skich. Ranking został przeprowadzony w dwóch etapach. W 
pierwszym etapie wybrano miasta i gminy, które w najlepszy 
sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2011 – 2014 i 
jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Wyboru 
dokonano na podstawie danych z Ministerstwa Finansów 
dotyczących wszystkich samorządów w Polsce. Do drugie-
go etapu zostało zakwalifikowanych 565 samorządów. W tej 
grupie znalazło się 65 miast na prawach powiatu, 250 gmin 
miejskich i miejsko-wiejskich oraz 250 gmin wiejskich. Punk-
ty przyznane za pierwszy i drugi etap wyłoniły najlepsze sa-
morządy w kraju. 

W rankingu „Najlepsza gmina wiejska 2015” zwycięży-
ła gmina Zielonki z województwa małopolskiego. Nasza 
wspólnota samorządowa spośród 1563 gmin wiejskich w 
Polsce zajęła wysokie 87 miejsce.

Podczas gali wręczone zostały również dyplomy w konkursie 
„Europejski Samorząd” (dla gmin i miast które w 2014 r. po-
zyskały najwięcej funduszy UE) oraz „Innowacyjny Samorząd”. 
Jeżeli chodzi o ranking „Innowacyjne gminy wiejskie”, 
gmina Wiśniew zajęła bardzo dobre 36 miejsce. Gminy bio-
rące udział w tym rankingu oceniane były m.in. w obszarach 
dotyczących funduszy unijnych, e-administracji, inwestycji, 
innowacji czy działalności gospodarczej.

Wysokie pozycje w obydwu rankingach, to bez wątpienia 
duży sukces władz samorządowych gminy Wiśniew. W tzw. 
„Setce najlepszych gmin wiejskich w Polsce” znaleźliśmy się już 
po raz drugi. Pierwszy raz w 2005 roku. Gratulujemy!

GMINA WIŚNIEW WYSOKO 
W „RANKINGU SAMORZĄDÓW 2015”

W dniu 13 lipca 2015 r. w Warszawie odbyła się 
XI edycja gali „Ranking Samorządów 2015”. Organi-
zatorem Rankingu Samorządów jest „Rzeczpospo-
lita”, a jego kryteria ustala niezależna kapituła pod 
przewodnictwem byłego premiera Jerzego Buzka.
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Już po raz trzynasty wójt gminy Krzysztof Kryszczuk 
otrzymał absolutorium od Rady Gminy Wiśniew. Na trzy-
nastu radnych obecnych na sali wszyscy pozytywnie oce-
nili pracę wójta w 2014 roku.

Sesja absolutoryjna odbyła się ostatniego dnia czerwca 
w Urzędzie Gminy Wiśniew. Tradycyjnie głosowanie nad ab-
solutorium poprzedziły sprawozdania z działalności: 
-  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych - sprawozdanie przedstawił przewodniczący GKRPA 
ks. Henryk Krupa, 

-  Komisariatu Policji w Skórcu - referował Komendant Ko-
misariatu asp. szt. Mirosław Michalczyk,

-  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie - 
sprawozdanie zaprezentowała kierownik GOPS Anetta 
Roszkowska,

-  Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie – sprawozdanie 
przedstawiła dyrektor GOK Janina Dołgich,

-  Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wiśniewie - 
sprawozdanie złożył prezes ZOG Krzysztof Kryszczuk.
Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wiśniew 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok zosta-
ła przyjęta jednogłośnie, przy obecności 13 radnych.

W ostatnim dniu roku szkolnego, już tradycyjnie, bo po 
raz ósmy, Wójt Gminy Wiśniew Krzysztof Kryszczuk nagro-
dził i nadał tytuły „Najlepszego ucznia gminy Wiśniew”. 

W dniu 26 czerwca 2015 r. Wójt Gminy Wiśniew uczestni-
czył w uroczystościach zakończenia roku szkolnego w Zespole 
Oświatowym w Wiśniewie i Radomyśli. Gratulował osiągnię-
tych wyników w nauce wszystkim uczniom, który otrzymali 
promocję do następnej klasy, bądź otrzymali świadectwo 
ukończenia szkoły. Wójt zaznaczył, że osiągnięcia edukacyjne 
każdego ucznia, są jego indywidualnym sukcesem, gratulował 
uczniom tych osiągnięć.

Szczególne gratulacje i  życzenia Wójt Gminy Wi-
śniew Krzysztof Kryszczuk skierował do uczniów – absol-
wentów szkół podstawowych i gimnazjów życząc powodzenia 
w dalszej edukacji. Ogłosił, że z grupy uczniów absolwentów 
wyłonieni zostali „Najlepsi uczniowie gminy Wiśniew 2015“ 
w dwóch kategoriach:

•	 Za uzyskanie najwyższej w gminie średniej ocen z ostat-
nich trzech lat szkolnych spośród uczniów - absolwen-
tów Szkół Podstawowych i Gimnazjów roku szkolnego 
2014/20015 tytuł   „Najlepszego ucznia gminy Wiśniew 
2015“ otrzymali:

WSZYSCY „ZA”

Tytuły i nagrody  
„Najlepszego ucznia gminy Wiśniew 2015” 

wręczone



Gminne Wieści8

5 lipca 2015 r. uroczyście oddano do użytku – po ka-
pitalnym remoncie - Dom Kultury w Łupinach. Było uro-
czyste przecięcie wstęgi, zwiedzanie nowego obiektu, 
degustacja potraw oraz występy artystyczne. 

Dom Kultury w  Łupinach, który przeszedł kapitalny re-
mont, został oficjalnie otwarty. Jest teraz bardziej estetycz-
ny, funkcjonalny i oszczędny. Uroczystość odbyła się podczas 
festynu w niedzielę 5 lipca. 

Podczas niedzielnego festynu historię budowy domu 
kultury przypomniała przewodnicząca KGW w  Łupinach 

Ewa Bartczak, która razem z pozostałymi członkiniami koła 
i sołtysem Łupin Agatą Przeździecką zorganizowały uroczy-
stość. Oprócz nich symbolicznego przecięcia wstęgi dokona-
li wójt Krzysztof Kryszczuk, jego zastępca Józef Romań-
czuk, były przewodniczący Rady Gminy Józef Orzyłowski 
i  obecny przewodniczący Tomasz Dąbrowski, a  także Kie-
rownik Referatu Inwestycji Urzędu Gminy Wiśniew Dariusz 
Kierzkowski oraz radny Waldemar Jasiński. 

	Joanna Misiak  – uczennica / absolwentka Szkoły 
Podstawowej w Wiśniewie – ze średnią ocen 5,54,

	Aneta Katarzyna Oknińska – uczennica / absolwentka 
Gimnazjum w Wiśniewie – ze średnią ocen 5,22.

W nagrodę uczennice otrzymały z rąk Wójta tablety.
•	 Za osiągnięcia artystyczne, reprezentując szkołę i gminę 

Wiśniew w konkursach recytatorskich, tytuł  „Najlepszego 
ucznia gminy Wiśniew 2015“ otrzymała
	Angelika Kłopotowska - uczennica/absolwentka 

Szkoły Podstawowej w Radomyśli.
W nagrodę uczennica otrzymała wieżę audio.
Gratulacje oraz życzenia tak wspaniałych wyników w na-

uce Krzysztof Kryszczuk skierował także do nominowanych 
do nagrody, którymi poza zwycięzcami byli:
•	 Kamila Królak – uczennica Szkoły Podstawowej w Rado-

myśli - ze średnią ocen – 5,44,
•	 Sebastian Ługowski – uczeń Szkoły Podstawowej w Śmia-

rach - ze średnią ocen – 5,28,
•	 Paulina Jastrzębska – uczennica Gimnazjum w Śmiarach 

- ze średnią ocen – 5,1.
Wszystkim uczniom oraz nauczycielom życzymy udanych, 

radosnych, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji.

Dom Kultury 
w Łupinach  

po remoncie
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Budynek powstał w latach 60. minionego stulecia dzięki 
m.in. zaangażowaniu mieszkańców, którzy nie tylko wyko-
nywali konkretne prace budowlane, ale także angażowali się 
w zdobywanie niezbędnych materiałów. - Starsi mieszkańcy 
opowiadają historię wizyty miejscowej delegacji u przedstawi-
cieli ówczesnych władz komunistycznych, którzy początkowo 
nie chcieli pomóc w budowie obiektu. Zmienili zdanie dopiero 
wtedy, gdy jeden z członków delegacji zagroził, że wyrzuci przez 
okno... popiersie Lenina – wspominał podczas otwarcia radny 
Waldemar Jasiński.

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej budynek w  Łupinach 
ma nowy dach, okna, docieplone fundamenty i ściany oraz 

nową elewację i przebudowane wnętrze. Oprócz sali wido-
wiskowej ze sceną, mieszkańcy mają do dyspozycji zaplecze 
kuchenne i rekreacyjno-sportowe z pełnym wyposażeniem. 

Remont Domu Kultury w Łupinach to jedna z dwóch ta-
kich inwestycji, zrealizowanych w  ubiegłym roku w  gminie 
Wiśniew. W  tym samym czasie podobne pracy zostały wy-
konane w Wiejskim Domu Kultury w Mroczkach. Na ww. za-
dania gmina Wiśniew otrzymała dofinansowanie w ramach 
działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla 
operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy 
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. 

Gmina Wiśniew porządkuje sieć 
wodociągową i  kanalizacyjną. Jed-
nym z elementów tych działań była, 
zakończona niedawno, budowa wo-
dociągu w Wiśniewie, którą udało się 
wykonać dzięki wsparciu Unii Euro-
pejskiej.

– W  sumie powstało ponad 2300 
metrów wodociągu, który w części zo-
stał zmodernizowany, albo wybudo-
wany od podstaw. – Przy okazji upo-
rządkowaliśmy także fragment sieci 
kanalizacyjnej, obejmującej wymianę 
kolektora sanitarnego w  Wiśniewie. 
Wszystko kosztowało niecałe 580 tysię-
cy złotych, z  czego ponad 240 tysięcy 
to pieniądze, które pozyskaliśmy z unij-
nego Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich – mówi Informacyjnej Agen-
cji Samorządowej zastępca wójta gmi-
ny Wiśniew Józef Romańczuk. 

Firma, która na zlecenie samorzą-
du realizowała tę inwestycję wykonała 
również przyłącza do poszczególnych 
posesji, ale w związku z tym, że ta część 
robót nie mogła być sfinansowana 
z pieniędzy unijnych, ich koszty pokryli 
mieszkańcy.

Na 27 miejscowości w  gminie Wi-
śniew dostęp do wodociągu mają pra-

wie wszyscy, ale stan sieci jest bardzo 
różny. – Najstarsze fragmenty były wyko-
nywane w  latach 60. czy 70. minionego 
stulecia i  teraz wymagają modernizacji. 
Będziemy wykonywać te prace w najbliż-
szych latach, a środki na ten cel chcemy 
pozyskać ze źródeł zewnętrznych – do-
daje Józef Romańczuk.

W  ten sam sposób gmina chce sfi-
nansować rozbudowę sieci kanalizacyj-
nej, którą na razie mają tylko mieszkań-
cy Wiśniewa. W  planach jest rozbudo-

wa kanalizacji także w innych miejsco-
wościach oraz rozbudowa istniejącej 
oczyszczalni ścieków w  Wiśniewie. 
Realizacja tych zamierzeń także zależy 
od możliwości pozyskania środków ze 
źródeł zewnętrznych, w  tym funduszy 
unijnych. Już teraz samorząd przygoto-
wuje niezbędną dokumentację i czeka 
na ogłoszenie naboru wniosków, które 
będą mieć szanse realizacji za pienią-
dze z  nowej perspektywy finansowej 
Unii Europejskiej.  

Porządkowanie gminnej sieci 
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Dnia 22 kwietnia 2015 roku w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Wiśniewie odbył się etap gminny konkursu re-
cytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenu 
gminy Wiśniew.

Rywalizacja odbywała się w dwóch grupach wiekowych: 
klasy I – III oraz klasy IV – VI.

Wszyscy uczestnicy konkursu zasłużyli na słowa uznania, 
poziom był bardzo wysoki a walka zacięta. Ostatecznie Ko-
misja w składzie:
1. Zofia Czarnocka – Przewodnicząca 
2. Barbara Chojecka – Członek 
3. Janina Dołgich – Członek
przyznała w I grupie wiekowej (klasy I-III): 
- 1 miejsce – Aleksandra Kaniecka, Wiśniew 
- 2 miejsce – Nikola Jastrzębska, Radomyśl 
- 3 miejsce – Dominika Oknińska, Śmiary 
- wyróżnienie – Paulina Woźniak, Wiśniew 
- wyróżnienie – Michał Jastrzębski, Śmiary 
- wyróżnienie – Norbert Sobiczewski, Radomyśl 
- wyróżnienie – Hubert Okniński, Radomyśl
W II grupie wiekowej (klasy IV-VI): 
- 1 miejsce – Angelika Kłopotowska, Radomyśl 
- 2 miejsce – Wiktoria Cegiełko, Radomyśl 

- 3 miejsce – Dominika Woźniak, Wiśniew 
- wyróżnienie –  Joanna Misiak, Wiśniew 
- wyróżnienie –  Kinga Krasuska, Wiśniew 
- wyróżnienie –  Marta Żurawska, Śmiary 
- wyróżnienie –  Tomasz Okniński, Śmiary
Wszystkim laureatom składamy serdeczne gratulacje i ży-
czymy dalszych sukcesów w kolejnych etapach konkursu 
recytatorskiego.

W niedzielę 21 czerwca odbyły się 
Gminne Zawody Sportowo - Pożarni-
cze OSP gminy Wiśniew. W tym roku 
gospodarzami zawodów byli druho-
wie z OSP Radomyśl. Zwyciężyła dru-
żyna OSP Wiśniew, uzyskując łącznie 
102,13 punktów, i ona reprezento-
wać będzie we wrześniu naszą gminę 
w zawodach powiatowych.

W rywalizacji o tytuł mistrza gminy 
Wiśniew udział wzięło 9 drużyn - z 8 
jednostek - oraz MDP z OSP Radomyśl. 
Zawody rozgrywane były w dwóch 
konkurencjach: sztafeta pożarnicza z 
przeszkodami i ćwiczenie bojowe. Sę-

dzią głównym zawodów był bryg. Da-
riusz Wardak z KM  PSP w Siedlcach.

Podczas obrad komisji sędziowskiej 
odbyły się – już tradycyjnie - zawody 
w przeciąganiu węża strażackiego. 
Zawodnicy walczyli o beczułkę piwa 
ufundowaną przez prezesa ZOG ZOSP 
RP w Wiśniewie Krzysztofa Kryszczu-
ka. Po zaciętym boju zwyciężyła druży-
na OSP Radomyśl. W finale druhowie z 
Radomyśli pokonali zawodników z OSP 
Gostchorz.

A oto miejsca w poszczególnych 
konkurencjach:
Ćwiczenie bojowe:

I   miejsce OSP Wiśniew – 43,56 pkt,
II  miejsce OSP Radomyśl II – 48,35 pkt,
III miejsce OSP Gostchorz – 51,90 pkt,
MDP OSP Radomyśl – 42,30 pkt
Sztafeta pożarnicza:
I   miejsce OSP Wiśniew – 58,57 pkt,
II  miejsce OSP Stare Okniny – 63,82 pkt,
III miejsce Radomyśl I – 64,20 pkt.
MDP OSP Radomyśl – 71,20 pkt.
Klasyfikacja generalna:
I     miejsce OSP Wiśniew – 102,13 pkt,
II    miejsce OSP Radomyśl II – 112,70 pkt,
III   miejsce OSP Radomyśl I – 114,99 pkt
IV   miejsce OSP Stare Okniny – 115,91 pkt,
V    miejsce OSP Gostchorz – 116,40 pkt,
VI   miejsce OSP Borki – Kosiorki – 126,80 pkt,
VII  miejsce OSP Śmiary – 128,78 pkt,
VIII miejsce OSP Łupiny – 146,89 pkt,
IX    miejsce OSP Wólka Wiśniewska – 156,18 pkt.
MDP OSP Radomyśl – 113,50 pkt.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy 
szczęścia na zawodach powiatowych.

XXXII KONKURS RECYTATORSKI IM. 
KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO ETAP 

GMINNY

XXXII Konkurs Recytatorski im. Kornela Makuszyńskiego Etap Gminny

GZSP OSP – RADOMYŚL 2015
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Oficjalne ogłoszenie wyników 
IV edycji konkursu w  tym roku 
odbyło się 8 marca, w  dniu Mię-
dzynarodowego Dnia Kobiet, 
dzięki czemu moc życzeń i uśmie-
chów dostały nie tylko Laureatki 
konkursu, ale wszystkie panie 
obecne na uroczystości.

Frekwencja, podobnie jak w  la-
tach ubiegłych, była bardzo wysoka. 
Już kilkanaście minut przed godziną 
17.00, na którą ustalono rozpoczęcie 
uroczystości, sala widowiskowa GOK 
w Wiśniewie zapełniła się do ostatnie-
go miejsca. Specjalnie udekorowana 
sala, zaproszeni goście, licznie zebrani 
mieszkańcy oraz dająca się prawie fi-
zycznie odczuć unosząca się w powie-
trzu ciekawość co do werdyktu Kapitu-
ły, tworzyły razem świetny klimat i wró-
żyły udany przebieg imprezy.

Konkurs co roku odbywa się pod 
patronatem honorowym Wójta Gminy 
Wiśniew Krzysztofa Kryszczuka, a po-
mysłodawczynią konkursu, którego 
ideą jest docenienie i  przypomnienie 
zasług i osiągnięć pań w funkcjonowa-
niu społeczności lokalnej, jest Janina 
Dołgich - Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Wiśniewie.

Uroczystość rozpoczął wójt gmi-
ny, który powitał bardzo serdecznie 
wszystkich zgromadzonych, podzięko-
wał sponsorom i  podkreślił problemy 

Kapituły konkursowej (sam wchodzi 
w jej skład) z wyłonieniu Laureatek, bo 
wszystkie Panie pretendujące do tytu-
łu posiadają dziesiątki zalet i osiągnięć, 
i  zasługują na tytuł Kobiety Roku. Po 
wystąpieniu K. Kryszczuka głos zabrali 
również Magdalena Łapińska z firmy 
Contino, Tomasz Dąbrowski – Prze-
wodniczący Rady Gminy Wiśniew oraz 
Krzysztof Wawrzyniec Borkowski – 
poseł na Sejm RP.

Po oficjalnych wystąpieniach pro-
wadzący uroczystość - Paweł Ksionek 
poinformował zebranych, że do te-
gorocznej IV Edycji Konkursu zostało 
zgłoszonych 11 pań, które rywalizo-
wały w  trzech sektorach: SPOŁECZNY, 
PUBLICZNY i  GOSPODYNI. Następnie 
poprosił na scenę członków Kapituły 

Konkursowej oraz sponsorów. Na sali 
zapadła cisza, a na twarzach zgromadzo-
nej publiczności pojawiły się rumieńce 
z ciekawości i już za chwilę wszyscy zgro-
madzeni dowiedzieli się, że wymienione 
poniżej Panie otrzymały:

Wyróżnienie:
Grażyna Jastrzębska z Mroczk  
(sektor GOSPODYNI),
Barbara Koszara z Plut  
(sektor GOSPODYNI),
Danuta Krasuska z Twork 
 (sektor SPOŁECZNY).

W sektorze GOSPODYNI: 
I miejsce – Janina MISIAK ze Starych 
Oknin, 
II miejsce – Anna Płatek  ze Śmiar, 
III miejsce – Ewa Bartczak z Łupin.

W sektorze SPOŁECZNY:
I miejsce – Aneta PSZKIT z Wólki Wi-
śniewskiej,
II miejsce – Barbara Wróbel z Wiśniewa,
III miejsce – Irena Jukowska z Gostcho-
rzy.

W sektorze PUBLICZNY: 
I miejsce – pani Maria OKNIŃSKA 
(ZO w Śmiarach), 
II miejsce – pani Katarzyna Sikorska 
(SP ZOZ w Wiśniewie).

Wszystkie panie były wyczytywa-
ne i  wchodziły na scenę pojedynczo 
w  towarzystwie ubranego na galowo 
druha Ochotniczej Straży Pożarnej. Nie 
trzeba dodawać, że eleganckie kreacje 

KOBIETA ROKU GMINY WIŚNIEW 2015
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pań dopełnione granatem strażackich 
mundurów oraz nastrój sali podkreślo-
ny odpowiednio dobranym oświetle-
niem i  muzyką wyraźnie przypadł do 
gustu zgromadzonej publiczności. „Jak 
na Oscarach…” dało się usłyszeć żarto-
bliwe stwierdzenia zebranych, ale nie 
wynikały one ze złośliwości je wygła-
szających, tylko z aprobaty do wyglądu 
i przebiegu ceremonii dekoracji. 

Nagrodą główną dla pań, które zdo-
były pierwsze miejsca, jest trzydniowa 
wycieczka do stolicy Republiki Czeskiej 
- Pragi. Nie mogło zabraknąć zwycza-
jowej „chwili dla fotoreporterów”, pod-
czas której Laureatki, członkowie kapi-
tuły, sponsorzy, zaproszeni goście oraz 
strażacy wytrwale pozowali na scenie 
do licznie robionych zdjęć.

Po ogłoszeniu wyników emocje 
opadły, ale tylko na krótką chwilę. 
Występujący przemiennie w  części 
artystycznej Zespół Pieśni i Tańca „Wi-
śniewiacy” oraz Zespól Ludowy im. 
Zbigniewa Myrchy „Wiśniewiacy” po-
nownie kazały zapomnieć o  nudzie. 
Młodzi artyści z  wielkim przejęciem, 
ale też werwą i  polotem, wykonali 
pokaz tańców ludowych. Mogliśmy 
podziwiać Poloneza, Mazura, tańce 
śląskie w  odpowiednio dobranych 
strojach i układach tanecznych. Widać 

efekty pracy choreografa Bożeny Woj-
ciuk. Natomiast gdy na scenie poja-
wiał się Zespół Ludowy „Wiśniewiacy” 
wraz z  akompaniującym na akorde-
onie panem Wojciechem Ostrowskim 
i zaczynał śpiewać znane obecnym na 
sali   utwory, to znaczna część publicz-
ności spontanicznie przyłączała się do 
śpiewania, a gromkimi oklaskami dzię-
kowała artystom za kolejne wykonane 
piosenki. Na zakończenie wystąpił ze-
spól instrumentalno-wokalny działa-
jący przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w  Wiśniewie. Repertuar był bardziej 
współczesny, ale sądząc po reakcji pu-
bliczności, także przypadł wszystkim 
do gustu.

Atmosfera na widowni była świet-
na, humory wykonawcom i publiczno-
ści dopisywały. Było widać, że zebrani 
ze smutkiem przyjęli informację o  za-
kończeniu imprezy. Na szczęście orga-
nizatorzy przygotowali dla zebranych 
miłą niespodziankę, zaprosili zgroma-
dzonych na specjalnie przygotowaną 
wystawę zdjęć pt. „Świat w obiektywie” 
autorstwa fotografa i podróżnika Bog-
dana Skarusa oraz poczęstunek przy-
gotowany przez panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich z terenu gminy Wiśniew.

Czas na kilka słów podsumowania. 
Czy uroczystość IV Edycji Konkursu 

„Kobieta Roku Gminy Wiśniew 2015” 
była udana? Jeżeli opierać się na reakcji 
i  słowach zgromadzonych mieszkań-
ców, to na pewno była udana. Wśród 
wychodzących nie brakowało stwier-
dzeń „szkoda, że następna edycja do-
piero za rok…” . To najlepszy komple-
ment dla organizatorów i  pracowni-
ków GOK w Wiśniewie, którzy wysoko 
sobie zawiesili poprzeczkę.

W  skład Kapituły Konkursu „Kobieta 
Roku Gminy Wiśniew”:
• Krzysztof Kryszczuk – Wójt Gminy 

Wiśniew;
• Magdalena Łapińska – przedstawi-

cielka firmy CONTINO;
• Małgorzata Borkowska – właściciel-

ka DWORU MOŚCIBRODY;
• Bożena Polak-Stojanova – właści-

cielka Restauracji ZAŚCIANEK POL-
SKI;

• Justyna Poboży – dyrektor biura 
posła na Sejm RP Krzysztofa Bor-
kowskiego.

Sponsorami Konkursu były: firma 
CONTINO - fundator nagrody głównej 
oraz Dwór Mościbrody i restauracja Za-
ścianek Polski w Siedlcach. 

Dziękujemy.

W  jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych 
zakończyły się coroczne Walne Zebrania Sprawoz-
dawcze. Pierwsze z nich odbyły się w 20 i 21 lutego 
2015 r. Radomyśli i  Wiśniewie, ostatnie 26 marca 
w Starych Okninach.

W Radomyśli w zebraniu uczestniczyli: KM PSP w Siedl-
cach - bryg. mgr inż. Andrzej Celiński, wójt gminy Wiśniew 
i  jednocześnie prezes ZOG ZOSP RP w Wiśniewie - Krzysz-
tof Kryszczuk, wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej OW 

ZOSP RP w Warszawie – Józef Orzyłowski, wiceprezes ZOG 
ZOSP RP w Wiśniewie – Tadeusz Dąbrowski oraz sekretarz 
ZOG ZOSP RP w Wiśniewie – Karol Woźniak. W Wiśniewie 
oprócz druha Krzysztofa Kryszczuka w zebraniu wziął udział 
przedstawiciel KM PSP w  Siedlcach – Dowódca JRG Nr 2, 
bryg. mgr inż. Tomasz Krasowski.

Podczas odbywających się zebrań druhowie zatwier-
dzili sprawozdania zarządów z  działalności jednostek OSP 
w 2014 roku, podjęli jednogłośnie uchwały w sprawie udzie-
lenia absolutorium zarządom oraz uchwalili program działa-
nia i budżet na 2015 rok.

WZS OSP W GMINIE WIŚNIEW
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W niedzielę 3 maja, w przeddzień święta patro-
na strażaków - św. Floriana, w Wiśniewie odbyły się 
gminne uroczystości Dnia Strażaka.

Uroczystości – tradycyjnie – rozpoczęła Msza św., której 
przewodniczył proboszcz parafii Wiśniew – ks. Henryk Kru-
pa. W homilii ks. proboszcz m.in. dziękował strażakom za ich 
poświęcenie podkreślając zaangażowanie i bezinteresowne 
oddanie druhów dla drugiego człowieka.

Po nabożeństwie wszyscy udali się na plac przy Urzędzie 
Gminy, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Tam w po-
dziękowaniu za służbę w OSP zasłużonym druhom wręczono 
odznaczenia, odznaki oraz medale.

„Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa”: 
Bogdan Surowiec syn Stanisława (OSP Łupiny), 
Jan Jastrzębski syn Mariana (OSP Łupiny), 
Jan Bednarczyk syn Józefa (OSP Łupiny), 
Bogdan Michałowski syn Wacława (OSP Łupiny).

Odznaka „Strażak Wzorowy”: 
Arkadiusz Bancyrek syn Adama (OSP Gostchorz), 
Krystian Dołęga syn Sławomira (OSP Gostchorz), 
Marcin Mazurek syn Tomasza (OSP Gostchorz), 
Marcin Prochenka syn Henryka (OSP Gostchorz), 
Hubert Gorzkowski syn Zenona (OSP Gostchorz), 
Bartek Prochenka syn Henryka (OSP Gostchorz).

Odznaka „Za wysługę lat”: 
Jerzy Rybaczewski – 40 lat (OSP Borki – Kosiorki), 
Mieczysław Kowieski – 40 lat (OSP Borki – Kosiorki), 
Jan Niedziółka – 30 lat (OSP Borki – Kosiorki), 
Zbigniew Łagozin – 30 lat (OSP Borki – Kosiorki), 
Sylwester Jastrzębski – 20 lat (OSP Borki – Kosiorki), 
Tomasz Cielemęcki – 20 lat (OSP Borki – Kosiorki), 
Piotr Dołęga – 15 lat (OSP Gostchorz), 
Mariusz Jurzyk – 15 lat (OSP Gostchorz), 
Łukasz Grochowski – 15 lat (OSP Borki – Kosiorki), 
Hubert Wróbel – 10 lat (OSP Gostchorz), 

Paweł Piotr Ksionek – 10 lat (OSP Gostchorz), 
Marek Szczygieł – 10 lat (OSP Gostchorz), 
Łukasz Jukowski – 10 lat (OSP Gostchorz), 
Hubert Wróbel – 10 lat (OSP Gostchorz), 
Łukasz Łagozin – 10 lat (OSP Borki – Kosiorki), 
Piotr Jasiński – 10 lat (OSP Borki – Kosiorki), 
Piotr Rybaczewski – 10 lat (OSP Borki – Kosiorki), 
Daniel Patryk Wróbel – 5lat (OSP Gostchorz), 
Kamil Radzikowski – 5 lat (OSP Gostchorz), 
Jakub Jukowski – 5 la (OSP Gostchorz), 
Daniel Bancyrek – 5 lat (OSP Gostchorz). 
Adam Jastrzębski – 5 lat (OSP Borki – Kosiorki), 
Konrad Rybaczewski – 5 lat (OSP Borki – Kosiorki), 
Krzysztof Kowieski – 5 lat (OSP Borki – Kosiorki), 
Mateusz Kozioł – 5 lat (OSP Borki – Kosiorki), 
Tomasz Jasiński – 5 lat (OSP Borki – Kosiorki).

Aktu dekoracji dokonali: Prezes Zarządu Oddziału Gminne-
go Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej 
Polskiej w Wiśniewie - druh Krzysztof Kryszczuk, Wiceprze-
wodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych   Rzeczpospolitej 
Polskiej w Warszawie - druh Józef Orzyłowski oraz Wice-
prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych  Rzeczpospolitej Polskiej w Wiśniewie - druh 
Tadeusz Dąbrowski.

Na zakończenie uroczystości wójt gminy Wiśniew - Krzysz-
tof Kryszczuk, w imieniu samorządu lokalnego, złożył dru-
hom najlepsze życzenia i wyrazy uznania za wspaniałą pracę, 
ofiarną służbę i działalność społeczną. Wręczając prezesom 
jednostek OSP listy gratulacyjne podziękował w  imieniu 
mieszkańców gminy Wiśniew za profesjonalizm w ratowa-
niu życia i mienia oraz za troskę o wspólne bezpieczeństwo.

W uroczystości udział wzięły poczty sztandarowe z OSP 
Wiśniew, OSP Radomyśl i OSP Stare Okniny. Dowódcą uroczy-
stości był druh Andrzej Kantowicz z OSP Wiśniew, a dowódcą 
kompanii honorowej druh Szczepan Jastrzębski - Komen-
dant ZOG ZOSP RP w Wiśniewie.

GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA
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26 kwietnia 2015 r. to kolejna data 
w dziejach Radomyśli, która zapisze 
się na kartach historii tej miejsco-
wości. W miejscu, gdzie 15 czerwca 
2008 roku został odsłonięty Pomnik 
Wdzięczności - Trzech Krzyży, teraz 
odsłonięte zostały tablice pamiątko-
we poświęcone trzem wielkim Pola-
kom: św. Janowi Pawłowi II, Słudze 
Bożemu kard. Stefanowi Wyszyń-
skiemu i bł. ks. Jerzemu Popiełusz-
ce. W  miejscu centralnym pomnika 
umieszczono urnę z ziemią z miejsc 
uświęconych krwią Polaków.

Uroczystość rozpoczęła się w  ko-
ściele parafialnym, gdzie zgromadze-
ni najpierw wysłuchali wzruszającego 
koncertu pieśni patriotycznych w wy-
konaniu zespołu RADOŚĆ z Radomyśli, 
a następnie wzięli udział we Mszy św. 
której przewodniczył ks. Mieczysław 
Pociejuk – proboszcz parafii Radomyśl. 

Po nabożeństwie, przybyli licznie 
goście oraz mieszkańcy Radomyśli - na 
czele z kompanią honorową 1. Warszaw-

skiej Brygady Pancernej oraz Orkiestrą 
Wojskową z Siedlec i sztandarami WP, 
Zespołu Oświatowego w  Radomyśli 
oraz OSP w  Radomyśli - przeszli pod 
pomnik, gdzie rozpoczęły się główne 
uroczystości.

Po podniesieniu flagi państwowej 
na maszt oraz odśpiewaniu hymnu 
państwowego radny Rady Gminy Wi-
śniew Antoni Wiszniewski przedstawił 
historię miejsca, gdzie stoją obecnie trzy 
krzyże, a ideę powstania miejsca pamię-
ci przybliżył zebranym jego pomysło-
dawca – Jerzy Orzyłowski oraz podzię-
kował wszystkim, którzy przyczynili się 
do powstania pomnika i zorganizowa-
nia uroczystości. 

Następnie prowadząca uroczystość, 
dyrektor ZO w Radomyśli - Beata Wisz-
niewska, poprosiła kombatantów: ma-
jora Tadeusza Sobieszaka, Stanisława 
Borkowskiego z Radomyśli i kapitana 
Ryszarda Chraniuka o odsłonięcie pa-
miątkowych tablic. Natomiast przed-
stawiciele sołectwa Radomyśl, na czele 
z sołtysem wsi Krzysztofem Jastrzęb-
skim, zostali poproszeni o  złożenie - 
poświęconej podczas Mszy św. - ziemi 
z miejsc walki i męczeństwa: Pratulina, 
Ossowa, Katynia i  Smoleńska w  spe-
cjalnej urnie z napisem „Bóg – Honor 
– Ojczyzna” umieszczonej w cokole po-
mnika. 

Po przemówieniach zaproszonych 
gości, odczytano apel pamięci, w któ-
rym przywołano bohaterów walk o wol-
ność Ojczyzny. Ich pamięć uczczono sal-
wą honorową.

Na zakończenie części oficjalnej za-
proszeni goście oraz przedstawiciele 
mieszkańców Radomyśli złożyli wiązanki 
kwiatów pod Pomnikiem Wdzięczności.

Obchody zakończyły się koncertem 
Orkiestry Wojskowej w Siedlcach. 

Na uroczystości obecni byli m.in.: 
posłowie na sejm RP - Krzysztof Tchó-
rzewski i  Krzysztof Borkowski, sta-
rosta siedlecki - Dariusz Stopa, wójt 
gminy Wiśniew - Krzysztof Kryszczuk, 
wójt gminy Łuków – Mariusz Osiak, 
przewodnicząca Rady Gminy Siedlce - 
Elżbieta Łęczycka, zastępca wójta gmi-
ny Wiśniew - Jan Romańczuk, sekretarz 

UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNA W RADOMYŚLI
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im adiutantem Franciszkiem Wilczyńskim zebrali się licznie 
mieszkańcy Sokołowa, przedstawiciele władz samorządo-
wych, parlamentarzyści oraz duchowieństwo z ks. Biskupem 
Tadeuszem Pikusem na czele. Uroczystości zakończyły po-
lowa msza święta odprawiona pod przewodnictwem bisku-
pa  drohiczyńskiego oraz wieczornica w Szkole Podstawowej 
nr 4.

gminy Wiśniew – Ewa Wiśniewska, de-
legacja Motocyklowego Międzynarodo-
wego Rajdu Katyńskiego z komando-
rem Wiktorem Węgrzynem, Dowódca 
Garnizonu Siedlce – ppłk Krzysztof 
Krawczyk, zastępca Komendanta WKU 
w Siedlcach - mjr Andrzej Kosieradzki, 
zastępca Komendanta Miejskiego Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Siedlcach – 
mł. bryg. Waldemar Rostek, Szef Sek-
cji Rozpoznawczej 23 Bazy Lotnictwa 
Taktycznego w  Mińsku Mazowieckim 
- major Jacek Soćko oraz projektant 
pomnika „Trzech Krzyży” - arch. Henryk 
Kosieradzki.

W sobotę 23 maja w Wiśniewie gościliśmy uczestni-
ków  III Sztafety Niepodległości śladami ks. generała Sta-
nisława Brzóski, którzy pokonując trasę Łuków – Siedlce 
- Sokołów o długości ponad 65 kilometrów zatrzymali 
się na krótki odpoczynek. Niecodziennych gości powi-
tał Wójt Gminy Krzysztof Kryszczuk oraz młodzieżowa 
schola pod kierownictwem Małgorzaty Dymeckiej i liczni 
mieszkańcy Wiśniewa. 

Od Gostchorzy sztafetę prowadzili nasi sportowcy z Ro-
bertem Pierogiem i Tomaszem Oknińskim biegnąc   na jej 
czele. Po uroczystym apelu, złożeniu kwiatów i zapaleniu zni-
czy pod pomnikiem niepodległości, goście posilili się gorącą 
herbatą i słodkościami przygotowanymi w garażu OSP.

W Wiśniewie do uczestników sztafety dołączyli narto-
rolkarze z Zespołu Szkół nr 2 w Siedlcach  prowadząc ją  do 
miasta pod pomnik Władysława Rawicza i dalej do Chodowa. 

Punktem finalnym sztafety były uroczystości   na rynku 
w Sokołowie Podlaskim. Pod pomnikiem ks. Brzóski w miej-
scu jego męczeńskiej śmierci przed 150 laty wraz ze swo-

III SZTAFETA NIEPODLEGŁOŚCI
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W dniu 17 lutego 2015 r. w Dworze Mościbrody odbyło 
się oficjalne pożegnanie odchodzącej na emeryturę pani in-
spektor Krystyny Michalak, długoletniej pracownicy Urzędu 
Gminy Wiśniew. W uroczystości wzięli udział prawie wszyscy 
pracownicy Urzędu Gminy oraz wójt Krzysztof Kryszczuk, 
który w imieniu zebranych podziękował pani inspektor za 
długoletnią, owocną współpracę i pogratulował osiągnięć 
zawodowych. 

Pani Krysi życzymy wielu lat zdrowia i nieustającego 
uśmiechu każdego dnia. 

Pani Krystyna Michalak 
na emeryturze

Dnia 13 maja 2015 roku w Urzę-
dzie Gminy Wiśniew, pomiędzy Ze-
społem Oświatowym w  Wiśniewie 
(Polska) a Zaszkiwską Ogólnokształ-
cącą Szkołą I-III stopnia (Ukraina), 
została podpisana umowa o  współ-
pracy. Umowę podpisali: w  imieniu 
ZO w  Wiśniewie – dyrektor Urszula 
Sosnówka, w  imieniu ZOSz w  Zasz-
kowie – dyrektor Stefan Makar.

Zawarcie umowy pomiędzy pla-
cówkami było możliwe dzięki podpi-
sanemu 4 września 2010 roku poro-
zumieniu o  partnerskiej współpracy 
pomiędzy Gminą Wiśniew a  Gminą 
Zaszkiw. Podpisali je wtedy: wójt gminy 
Wiśniew - Krzysztof Kryszczuk i ówcze-
sny wójt gminy Zaszkiw - Igor Selecki.
Podpisana przez dyrektorów umowa 
przewiduje:
• organizację i uczestnictwo we wspól-

nych wycieczkach mających na celu 
poznanie historii i obyczajów obojga 
narodów;

• wymianę dzieci i  młodzieży na wa-
runkach ustalonych przez partnerów;

• organizację i  uczestnictwo w  zawo-
dach i  obozach sportowych dzieci 
i młodzieży z Wiśniewa i Zaszkowa;

• uczestnictwo w koncertach, tańcach, 
śpiewach, występach podczas dni 
partnerskich Wiśniewa i Zaszkowa;

• organizację i  uczestnictwo w  plene-
rach i wystawach malarskich na tere-
nie obydwu gmin partnerskich;

• wspólne konferencje nauczycieli 
w celu wymiany doświadczeń (tema-
tyka dostosowana w  zależności od 
potrzeb i sugestii partnerów).

Termin wykonania wymienionych 
zadań ustalono na lata 2015-2018.

WIŚNIEW – ZASZKIW

14 stycznia 2015 r. w DTP „Reymontówka” w Chlewi-
skach odbyło się pierwsze, w nowej kadencji, posiedzenie 
Konwentu Wójtów Powiatu Siedleckiego. W spotkaniu 
udział wzięło 12. przedstawicieli samorządu lokalnego, 
którzy zadeklarowali dalszą chęć współpracy gmin w ra-
mach Konwentu.

Uczestnicy po-
twierdzili dalszą po-
trzebę organizacji 
spotkań, jako forum 
wymiany poglądów, 
doświadczeń i wypra-
cowywania wspólnych 
stanowisk w  kluczo-
wych sprawach dla 
gmin Powiatu Siedlec-
kiego.

Głównym punktem 
spotkania był wybór 
przewodniczącego 
Konwentu. Zgłoszono 
jedną kandydaturę, 
d o t y c h c z a s o w e g o 
przewodniczącego 
Konwentu - wójta gminy Wiśniew Krzysztofa Kryszczuka, który 
jednogłośnie został wybrany na kolejną kadencję. 

Gratulujemy!

NOWA KADENCJA  
KWPS
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W punkcie tym nasi mieszkańcy mogli:
• złożyć zeznanie drogą elektroniczną korzystając z pomo-

cy pracownika przy wypełnieniu i przesłaniu zeznania,
• uzyskać informacje w zakresie rozliczenia rocznego,
• złożyć zeznanie roczne w formie papierowej.

Z porad specjalistów skorzystało ponad 30 interesantów.

W dniu 18 marca 2015 roku w godz. 10:00 – 14:00  
w Urzędzie Gminy Wiśniew utworzony został punkt 
obsługi podatnika, który był obsługiwany przez 
pracowników Urzędu Skarbowego w Siedlcach.

PUNKT OBSŁUGI PODATNIKA

Zmiany w ustawie śmieciowej

Gmina Wiśniew należała do grona nielicznych gmin, 
które wprowadziły dofinansowanie w  opłacie śmiecio-
wej – w naszej gminie na trzecie i kolejne dziecko w ro-
dzinie. Niestety, ustawodawca zniósł taką możliwość, 
w wyniku czego utraciła moc prawną Uchwała Rady Gmi-
ny Wiśniew Nr XXXIV/250/2013. 

W związku z powyższym mieszkańcy gminy Wiśniew, któ-
rzy korzystali z dopłaty na trzecie i kolejne dziecko w rodzi-
nie, od marca 2015 r. zobowiązani są wnosić opłatę „śmiecio-
wą” za wszystkie osoby wykazane w deklaracji.

Jednocześnie w trosce o mieszkańców znajdujących się 
w trudnej sytuacji finansowej Rada Gminy Wiśniew na wnio-
sek Wójta Gminy Wiśniew, podjęła uchwałę dotyczącą zwol-
nień w wysokości 50% z opłaty „śmieciowej” rodzin, których 
dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej (art. 8 ust.1 lub 2 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, tekst jedno-
lity Dz. U. z 2015 r. poz. 163). Obecnie obowiązują następują-
ce kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń pienięż-
nych z  pomocy społecznej: 456,00 zł na osobę w  rodzinie 
oraz 542,00 zł na osobę samotnie gospodarującą. W drugiej 
połowie kwietnia 2015 r. przystąpimy do realizacji tego pro-
jektu.

Wszelkich informacji w  powyższej sprawie, udziela in-
spektor do spraw gospodarki odpadami komunalnymi UG 
Wiśniew, Jan Tomczak, tel. 25 641 73 13 wew. 116, pokój 
Nr.16.

Przypominamy!
Firmy posiadające zezwolenie Wójta Gminy Wiśniew  

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych na terenie gminy Wiśniew.

• „ASEN-MIX” Mariusz Misiak Gostchorz 43  
tel. 509 778 081.

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

• PUH „ Rolnik” Bożena Orzyłowska 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.

W dniu odbioru odpadów komunalnych prosimy o wystawianie 
pojemników/worków do godziny 7.00, przed terenem posesji lub w 
altanie śmietnikowej (z wejściem od zewnątrz).

Rada Gminy Wiśniew podjęła Uchwałę Nr IV/12/2015 r. dotyczą-
cą opłaty za śmieci (odbiór i zagospodarowanie) dla tzw. „letników” 
w brzmieniu:

„Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nie-
ruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 
w wysokości:
• 25 złotych, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny;
• 74 złotych, jeżeli odpady zbierane są w sposób 

nieselektywny.”

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie gminy 
Wiśniew MUSZĄ WYKAZAĆ SIĘ AKTUALNĄ UMOWĄ NA WYWÓZ 
ŚMIECI.

Więcej informacji na stronie internetowej  
www.wisniew.pl, zakładka „Nasze śmieci, nasza sprawa”.
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Przedsiębiorczy gimnazjaliści w krajowej elicie

Gimnazjaliści z  Zespołu Oświatowego w  Radomyśli 
znaleźli się w  elitarnym gronie uczniów, którzy wzięli 
udział w  tegorocznej Gali Młodych Przedsiębiorczych. 
W  poniedziałek 15 czerwca w  siedzibie Narodowego 
Banku Polskiego w Warszawie zaprezentowało się tylko 
10 spośród prawie 200 zespołów szkolnych z całej Polski. 

W  tej grupie byli Justyna Dołęga, Małgorzata Krasuska, 
Marta Pogonowska, Szymon Jastrzębski i Ireneusz Okniński, 
czyli członkowie grupy „Przedsiębiorcze Dziewczyny i Chło-
paki”, która pod kierunkiem Jadwigi Niedziółki realizowała 
w ZO w Radomyśli projekt „Zakładamy i prowadzimy firmę”. 

Udział w  gali to nagroda za pracę, którą gimnazjaliści 
z  gminy Wiśniew wykonywali od października ubiegłego 
roku w ramach projektu realizowanego przez Centrum Edu-
kacji Obywatelskiej ze środków NBP. W  pierwszym etapie 
uczestnicy projektu uczyli się m.in.: zasad przedsiębiorczo-
ści, zarządzania własnym budżetem, współpracy z  insty-
tucjami i  mediami, a  także pozyskiwania partnerów oraz 

korzystania z  technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
Drugi etap polegał na wykorzystaniu zdobytej wiedzy przy 
założeniu i prowadzeniu własnej wirtualnej firmy. 

Dobiegły końca zebra-
nia wiejskie podczas których 
mieszkańcy naszej gminy wy-
bierali władze sołeckie na ka-
dencję 2014 - 2018. W tym roku 
wybory cieszyły się bardzo du-

żym zainteresowaniem – świadczy o tym duża frekwen-
cja na zebraniach jak i ilość zgłoszonych kandydatów na 
sołtysów.

Osiem osób pełnić będzie swoją funkcję po raz pierwszy, 
sześciu sołtysów nie stanęło do kolejnych wyborów. W jed-
nym sołectwie na funkcję sołtysa startowało trzech kandy-
datów (Nowe Okniny), w dziewięciu sołectwach zgłoszono 
po dwóch kandydatów, a w siedemnastu po jednym kandy-
dacie.

A oto nowo wybrani sołtysi:
- sołectwo Borki - Kosiorki – Adam Jastrzębski,
- sołectwo Borki - Paduchy – Krystyna Złoch,
- sołectwo Borki - Sołdy – Józef Rybaczewski,
- sołectwo Ciosny – Jolanta Łastowska,
- sołectwo Daćbogi – Zygmunt Dąbrowski,
- sołectwo Gostchorz – Jolanta Gorzkowska,
- sołectwo Helenów – Dorota Jastrzębska,
- sołectwo Kaczory – Anna Kargol,
- sołectwo Lipniak – Paweł Mieszczyński,
- sołectwo Łupiny – Agata Przeździecka,
- sołectwo Mościbrody – Jacek Jastrzębski,
- sołectwo Mościbrody Kol. – Wiesław Bazak,
- sołectwo Mroczki – Roman Krasuski,
- sołectwo Myrcha – Cecylia Pawlik,

- sołectwo Nowe Okniny – Ewa Celińska – Drozd,
- sołectwo Okniny – Podzdrój – Stanisław Jastrzębski,
- sołectwo Pluty – Marek Okniński,
- sołectwo Radomyśl – Krzysztof Jastrzębski,
- sołectwo Stare Okniny – Wiesław Okniński,
- sołectwo Stok Wiśniewski – Krzysztof Lech,
- sołectwo Śmiary – Anna Krasuska,
- sołectwo Tworki – Zenon Jastrzębski,
- sołectwo Wiśniew – Beata Pasztor,
- sołectwo Wiśniew – Kolonia – Agnieszka Jadczak.
- sołectwo Wólka Wiśniewska – Paweł Strzemieczny,
- sołectwo Wólka Wołyniecka – Wiesław Dmowski,
- sołectwo Zabłocie – Stanisław Paciorek.

Wszystkim sołtysom składamy serdeczne gratulacje i życzy-
my sukcesów w pracy dla lokalnej społeczności.

NOWE WŁADZE SOŁECKIE



Gminne Wieści 19

W dniu 24 marca 2015 roku w godzinach popołu-
dniowych przez naszą miejscowość przejechały trzy 
kolumny wojsk armii amerykańskiej. 

Przejazd wojsk odbywał się w ramach ćwiczeń wojsk 
NATO o kryptonimie „Dragon Ride” w czasie których część 
oddziałów, które były na poligonie w Estonii, wracała do ma-
cierzystej bazy w Bawarii - Niemcy „na kołach”. Żołnierze z 3. 
Szwadronu, 2. Regimentu Kawalerii miały do pokonania po-
nad 1800 km. Tego dnia wyjechali z Białegostoku, by przez 
Zambrów, Sokołów Podlaski, Siedlce, Łuków dotrzeć do Lu-
blina. 

Licznie zgromadzeni mieszkańcy mogli podziwiać 
transportery opancerzone „Striker”, „Hammer” oraz pojazdy 
wsparcia logistycznego. Przejeżdżający żołnierze byli ser-
decznie witani przez zgromadzonych mieszkańców, a sami 
odwzajemniali się klaksonami i pozdrowieniami.

W wyniku zakończonej pozytywnej weryfi-
kacji wniosków o płatność ostateczną gmina Wi-
śniew otrzymała pomoc finansową w wysokości: 
500.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Mo-
dernizacja oraz wyposażenie budynku Wiejskiego 
Domu Kultury w Mroczkach” oraz 478 424,00 zł na 
zadnie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i nadbudowa 
istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Łupi-
nach”.

Inwestycje te, były realizowane równolegle w okresie od 
czerwca do grudnia 2014 r. Przypomnijmy, wnioski o przy-
znanie pomocy na ww. zadania zostały złożone w lipcu 2013 
roku w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strate-
gii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój 
wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Dzięki funduszom unijnym możliwe było przeprowadze-
nie przebudowy obydwu świetlic z gruntowymi remonta-
mi. Obiekty poddano termomodernizacji, dokonano nowej 
aranżacji wnętrz, zagospodarowano przyległe tereny oraz 
wyposażono w sprzęt sportowy i zaplecza kuchenne.

Zgodnie z procedurą, przed wypłatą środków w urzędzie 
gminy została przeprowadzona doraźna kontrola dokumen-
tacji, jak też wizja lokalna w terenie obu inwestycji. Kontrolę 
przeprowadzili pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Mazowieckiego w Warszawie. Zarówno w przypad-
ku świetlicy w Mroczkach, jak i Łupinach kontrola nie wniosła 
uwag. 

ŻOŁNIERZE AMERYKAŃSCY W WIŚNIEWIE

GMINA OTRZYMAŁA PONAD 970 TYS. ZŁ DOTACJI

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Wiśniewie informuje, że w Punkcie Konsultacyjnym działa-
jącym w domu parafialnym w Wiśniewie istnieje możliwość 
skorzystania z bezpłatnej pomocy:
−	 terapeutycznej, w każdy piątek w godz. 830-1130

−	 psychologicznej, w pierwszy i ostatni czwartek każdego 
miesiąca w godz. 800-1300

Oferowana pomoc jest: 
−	 BEZPŁATNA - dzięki środkom GKRPA w Wiśniewie,
−	 PROFESJONALNA - udzielana przez psychologa i tera-

peutę uzależnień, którzy mają wieloletnie doświadczenie 
w swoich dziedzinach,

−	 DYSKRETNA - szanujemy decyzje klienta, można pozo-
stać anonimowym, wizyty psychologiczne mogą odby-
wać się w domu osoby zainteresowanej, 

−	 KOMPLEKSOWA - można uzyskać pomoc psycholo-
giczną i terapeutyczną, a ponadto jeśli jest to konieczne, 
współpracujemy z innymi instytucjami, których rolą jest 
przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzi-
nie. 

Wszelkich informacji udzielają pracownicy socjalni 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie 
pod nr telefonu (25) 64-17-313 wew. 120

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA  
I TERAPEUTYCZNA
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W  czwartek 28 maja 2015 r.   na boisku sportowym 
w  Śmiarach odbył się Gminny Turniej Piłki Ręcznej 
Dziewcząt i Chłopców szkół podstawowych i gimnazjal-
nych zaliczany do RYWALIZACJI SPORTOWEJ SZKÓŁ GMI-
NY WIŚNIEW.

Zarówno w turnieju pań jak i panów mecze rozegrane zo-
stały systemem ,,każdy z każdym’’.
Oto wyniki zmagań dziewcząt – szkoły podstawowe: 
I miejsce - Śmiary, 
II miejsce - Radomyśl, 
III miejsce - Wiśniew.

Rezultaty uzyskane przez chłopców – szkoły podstawowe: 
I - Radomyśl, 
II – Wiśniew, 
III – Śmiary.

A o to klasyfikacja zmagań sportowych dziewcząt  
– gimnazjum: 
I - Radomyśl, 
II - Wiśniew, 
III - Śmiary.

Poniżej prezentujemy rezultaty chłopców – gimnazjum: 
I - Wiśniew, 
II - Śmiary, 
III - Radomyśl.

Zawody stały na wysokim poziomie i  dostarczyły wiele 
emocji. Wszystkim sportowcom bardzo serdecznie gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów.

TURNIEJ  
PIŁKI RĘCZNEJ

We wtorek 13 stycznia 2015 r. w Zespole Oświatowym 
w Radomyśli odbył się Gminny Drużynowy Turniej Tenisa 
Stołowego Dziewcząt i  Chłopców Szkół Podstawowych 
i  Gimnazjalnych w  ramach rywalizacji sportowej szkół 
gminy Wiśniew.

TURNIEJ  
TENISA STOŁOWEGO

A oto wyniki zmagań, młodych sportowców:

Szkoła podstawowa – dziewczęta 
I m. Radomyśl 
II m. Śmiary 
III m. Wiśniew

Szkoła podstawowa – chłopcy 
I m. Wiśniew 
II m. Radomyśl 
III m. Śmiary

Gimnazjum – dziewczęta 
I m. Wiśniew 
II m. Radomyśl 
III m. Śmiary

Gimnazjum – chłopcy 
I m. Wiśniew 
II m. Radomyśl 
III m. Śmiary

Podopieczni Tomasza Oknińskiego i Katarzyny Dziuby, za-
prezentowali wysoki poziom gry w ping ponga i tym samym 
odnieśli zwycięstwo w  3 kategoriach, otrzymując dyplomy 
i nagrody rzeczowe. Jedno zwycięstwo odnieśli gospodarze.
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28 kwietnia 2015 roku w  hali sportowej Zespołu 
Oświatowego w Śmiarach odbył się Gminny Turniej Ko-
szykówki dziewcząt i  chłopców szkół podstawowych 
i gimnazjalnych. 

W turnieju dziewcząt szkół podstawowych: 
I miejsce –Śmiary, 
II miejsce – Radomyśl, 
III miejsce – Wiśniew.

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

Po zakończeniu rywalizacji młodszych, do boju sportowego 
przystąpiły gimnazja. 

KOSZYKÓWKA
A oto wyniki dziewcząt: 
I miejsce – Radomyśl, 
II miejsce – Śmiary, 
III miejsce – Wiśniew.

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

Atmosfera, była bardzo podniosła, nie tylko wśród licz-
nie zgromadzonej publiczności, ale także wśród zawod-
ników. Mimo tego, że koszykówka jest grą bardzo kon-
taktową i czasami dochodziło pomiędzy sportowcami do 
,,ostrej’’ walki, ostatecznie wszystko zakończyło się dobrze. 
Najlepsze zespoły otrzymały piłki. Wszystkim sportowcom 
serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów. 

Przypominamy, że zawody odbyły się w ramach RYWA-
LIZACJI SPORTOWEJ SZKÓŁ GMINY WIŚNIEW.

Zarówno w turnieju pań jak i panów mecze rozegrane 
zostały systemem ,,każdy z każdym’’.

A oto wyniki zmagań dziewcząt szkół pod-
stawowych (czwórki): 
I miejsce – Śmiary, 
II miejsce – Wiśniew, Radomyśl.
Rezultaty uzyskane przez chłopców szkół 
podstawowych: 
I miejsce – Radomyśl, 
II miejsce – Wiśniew, 
III miejsce – Śmiary.
A oto klasyfikacja zmagań sportowych  
dziewcząt gimnazjum: 
I miejsce – Wiśniew, 
II miejsce – Radomyśl,  
III miejsce – Śmiary.
Poniżej prezentujemy rezultaty chłopców: 
I miejsce – Wiśniew, 
II miejsce – Śmiary, 
III miejsce – Radomyśl.

Zawody stały na dość wysokim pozio-
mie i dostarczyły nie lada emocji. Wszyst-
kim sportowcom bardzo serdecznie gratu-
lujemy i życzymy sukcesów.

                                                                                            (R. Pierog)

10 marca 2015 r. w sali sportowej Zespołu Oświato-
wego w Radomyśli odbył się Gminny Turniej Siatkówki 
Dziewcząt i Chłopców szkół podstawowych i gimnazjal-
nych zaliczany do RYWALIZACJI SPORTOWEJ SZKÓŁ GMI-
NY WIŚNIEW.

TURNIEJ SIATKÓWKI
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WYDARZENIA W ZESPOLE OŚWIATOWYM 
W RADOMYŚLI

Wycieczka Mikołajkowa klasy V i VI
Dnia 09.12.2014r uczniowie klas 5 i  6 wyjechali na wy-

cieczkę mikołajkową do Siedlec.  Pierwszym punktem było 
obejrzenie filmu „Uwolnić Mikołaja”. Następnie młodzież 
udała się do Muzeum Diecezjalnego.

Kiermasz Bożonarodzeniowy 2014
W dniach 16 - 19 grudnia 2014 r. odbył się w naszej szko-

le kiermasz bożonarodzeniowy. Natomiast 21 grudnia szko-
ła reprezentowała swoje wyroby na Jarmarku świątecznym 
w  Wiśniewie gdzie uczennice naszej szkoły: Natalia Wisz-
niewska i Wiktoria Olszewska zostały wyróżnione, jako naj-
młodsze uczestniczki kiermaszu, które przygotowały prace 
na jarmark.

Jasełka 2014
 Dnia 19 grudnia 2014r. społeczność ZO Radomyśl poczu-

ła przedsmak Świąt Bożego Narodzenia. W tym dniu odbyły 
się wigilie klasowe i uroczyste Jasełka.

23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2015
 Dnia 11 stycznia trzy grupy wolontariuszy z naszej szkoły 

wzięły udział w  kweście Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. 

Turniej ping - ponga
Dnia 13 stycznia 2015 r. w  ramach Turnieju Rywalizacji 

Szkół odbył się w naszej szkole turniej ping - ponga .
Oto wyniki naszych uczniów: szkoła podstawowa( chłop-

cy)- II miejsce, szkoła podstawowa(dziewczęta) )- I miejsce , 
gimnazjum-(chłopcy) )- II miejsce , gimnazjum-(dziewczęta) 
- II miejsce

Spotkanie ze strażakiem
Dnia 16 stycznia 2015 r. odbyło się spotkanie klas „0” - VI 

z  komendantem OSP w  Radomyśli, naszym absolwentem  
- p. Arturem Remiszewskim. Spotkanie dotyczyło bezpie-
czeństwa podczas zimy.

Choinka Szkolna 2015
Dnia 17 stycznia 2015 r. odbyła się zabawa choinkowa dla 

wszystkich uczniów naszej szkoły. Młodsi uczestnicy choinki, 
odświętnie ubrani i  niektórzy pięknie poprzebierani, bawi-
li się przy dźwiękach swoich ulubionych piosenek. Dla nich 
również zorganizowano wiele konkursów.

Wieczór Kolęd w  Centrum Integracyjno - Edukacyj-
nym w Radomyśli

Dnia 18 stycznia 2015r. o  godz. 16.00 w  Centrum Inte-
gracyjno - Edukacyjnym w Radomyśli zorganizowany został 
Koncert Kolęd, w  którym wzięli udział uczniowie Zespołu 
Oświatowego w  Radomyśli   i  przygotowujące ich nauczy-
cielki: p. W. Kaczoch, p. J. Niedziółka, p. M. Sieczkiewicz  
i p. J. Woźniak; Zespół Śpiewaczy z Białk i gospodarze obiek-
tu - Zespół Seniora z Radomyśli pod kierownictwem p. Ane-
ty Kaczmarek. Koncert odbył się z inicjatywy p. Jagody Nie-
dziółki i p. Doroty Borkowskiej - opiekunki Centrum Integra-
cyjnego. 

Pierwsze pieniądze pozyskane przez Stowarzyszenie
Dnia 2 lutego 2015r. otrzymaliśmy radosną dla naszej 

szkoły i działającego przy szkole Stowarzyszenia „RAJ”, wia-
domość. Podobnie jak cztery lata temu, zostaliśmy zakwalifi-
kowani z ramienia Stowarzyszenia „RAJ” do projektu „Świetli-
ca – Moje miejsce”. W związku z tym projektem nasza szkoła 
otrzyma 8.000zł na realizację projektu „Mali Meteorolodzy”. 
Projekt trwać będzie od marca 2015r do stycznia   2016r. 
Wniosek projektowy został napisany przez p. Jadwigę Nie-
dziółkę,  p. Urszulę Mężyńską i p. Beatę Wawrecką.

Dzień Seniora 2015
Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą 

się z ciepłem, miłością i wszystkim co dobre. Dlatego młod-
sze dzieci z naszej szkoły dnia 11.02.2015 roku gościły swoje 
Babcie oraz Dziadków na uroczystości z okazji Dnia Seniora.

Walentynki na sportowo
Dnia 13.02.2015r. obchodziliśmy w naszej szkole ,,Walen-

tynki na sportowo’’. Do obejrzenia zdjęć zapraszamy na stro-
nę naszego Bloga WF z Klasą: blogiceo.nq.pl/aktywnarado-
mysl201415/2015/02/13/walentynki-na-sportowo/
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Wycieczka edukacyjna
Dnia 26 lutego 2015 r. odbyła się wycieczka edukacyjna 

do Siedlec. W wycieczce wzięli udział uczniowie klas: V, VI, I, 
II i III gimnazjum. Pierwszym punktem wycieczki była wizyta 
w Stacji Meteorologicznej w Siedlcach. Następnie ucznio-
wie udali się do Sali Widowiskowej Podlasie, gdzie obejrzeli 
autorski musical „Dzieci Powstania ‘44”

Wyjazd na basen
Dnia 6.03.2015r. uczniowie kl. IV-VI oraz I-III gimnazjum 

wyjeżdżali na basen do Siedlec.

Rywalizacja szkół - Turniej Piłki Siatkowej
Dnia 10.03.2015r. odbyły się w naszej szkole gminne za-

wody w  piłkę siatkową w  kategoriach Szkoła Podstawowa 
(chłopcy, dziewczęta), Gimnazjum (chłopcy, dziewczęta). 
W zawodach uczestniczyły trzy szkoły  z terenu naszej gmi-
ny: Wiśniew, Śmiary, Radomyśl.

Oto wyniki: szkoła podstawowa (chłopcy)- I  miejsce, 
szkoła podstawowa (dziewczęta) - II miejsce gimnazjum 
(chłopcy)- III miejsce, gimnazjum (dziewczęta) – II miejsce

Powiatowe Mistrzostwa w piłce nożnej chłopców
Dnia 19.03.2015r. odbyły się w Suchożebrach powiatowe 

mistrzostwa w piłce nożnej chłopców. W zawodach uczestni-
czyło 25 drużyn z powiatu siedleckiego. Po wielkim wysiłku, 
wylanych kroplach potu nasi chłopcy zajęli III zasłużone 
miejsce. Opiekunem drużyny była pani Marta Gregorczuk.

Powiatowe Zawody - piłka nożna
Dnia 23.03.2015r. odbyły się w Mokobodach powiatowe 

mistrzostwa w  piłce nożnej dziewcząt Szkoła Podstawowa. 
W zawodach uczestniczyło 14 drużyn z powiatu siedleckie-
go. Nasze uczennice zajęły V miejsce w turnieju. Serdecznie 
gratulujemy

Powiatowe mistrzostwa w piłce ręcznej chłopców
Dnia 14.04.2015r. odbyły się w  Zbuczynie powiatowe 

mistrzostwa w piłce ręcznej chłopców- Szkoła Podstawowa. 
W zawodach uczestniczyło 8 drużyn z powiatu siedleckiego. 
Nasi chłopcy zajęli III miejsce, otrzymali medale i  puchar. 
Opiekunem była p. Marta Gregorczuk.

Gminne zawody w piłkę koszykową
 Dnia 28.04.2015r. odbyły się w Śmiarach gminne zawo-

dy w  piłkę koszykową w  kategoriach Szkoła Podstawowa 
(chłopcy, dziewczęta), Gimnazjum (chłopcy, dziewczęta). 
W zawodach uczestniczyły trzy szkoły z terenu naszej gminy: 
Wiśniew, Śmiary, Radomyśl. Oto wyniki:
SZKOŁA PODSTAWOWA ( chłopcy)- I miejsce  
SZKOŁA PODSTAWOWAW (dziewczęta) - II miejsce 
GIMNAZJUM ( chłopcy)- III miejsce 
GIMNAZJUM (dziewczęta) - I miejsce
Opiekę nad uczniami sprawowała pani Marta Gregorczuk. 

Sukces naszych recytatorek!
 W dniach 12 i 13 maja 2015 r. w Domu Pracy Twórczej 

„Reymontówka” w Chlewiskach odbyły się Eliminacje Powia-
towe XXXII Konkursu recytatorskiego dla Dzieci im. Korne-
la Makuszyńskiego. Do udziału w  Konkursie przystąpiło 62 

uczniów z 28 szkół podstawowych z terenu Powiatu Siedlec-
kiego.

Naszą szkołę reprezentowały: Nikola Jastrzębska (klasy 
I  - III) oraz Wiktoria Cegiełko i  Angelika Kłopotowska (klasy 
IV – VI) 

Nasza uczennica Angelika Kłopotowska z klasy VI za-
jęła III miejsce.

Wycieczka w Góry Świętokrzyskie
W dniach 18-19 maja 2015 roku 26 uczniów z klas IV, V 

i VI pod czujnym okiem pań: Zofii Grzegorczyk i Marty Gre-
gorczuk, udało się na dwudniową wycieczkę w Góry Święto-
krzyskie. Podczas wycieczki uczniowie uczniowie weszli na 
Łysą Górę, zwiedzali klasztor pobenedyktyński, oglądali dąb 
Bartek.

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową: 
www.zo-radomysl.pl.

ZESPÓŁ OŚWIATOWY W ŚMIARACH

W czasie karnawału odbywają się różne bale i imprezy, na 
które dzieci czekają cały rok. W naszej szkole miała miejsce 
zabawa choinkowa, która w tym roku szkolnym rozpoczęła 
się 17.01.15 R. 

Część artystyczną rozpoczęła Amelia Krasuska z kl.0 pio-
senką ,, Bal moich lal’’. Potem podziwialiśmy taniec dzieci 
z  oddziału przedszkolnego, które brawurowo wykonały,, 
Krakowiaczka - przedszkolaczka”. O tym, czym jest szczęście 
i  jak je zdobyć, nauczyliśmy się oglądając przedstawienie 
wyreżyserowane przez p. Hannę Jastrzębską we współpracy 
z p. Bożeną Michalak pt. ,,Trzewiczki szczęścia’’. Aktorami były 
uczennice z klas IV, V i VI.

Tego dnia czekało nas jeszcze więcej atrakcji, a że zaba-
wa miała trwać do godz. 19.00 było ich dużo. Podziwialiśmy 
jeszcze raz dzieci z  oddziału przedszkolnego, które wcieliły 
się w piratów i zatańczyły tym razem w rytmie disco taniec 
piracki. Po nich piękny popis dała Oliwia Nowak z kl.0 w pio-
sence pt. ,,Laleczka z saskiej porcelany”. Występ dzieci z od-
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działu przedszkolnego przygotowała p. Agnieszka Bartczak 
– Krzewicka.

Gościliśmy św. Mikołaja z  workiem pełnym prezentów. 
Poprzedził go występ grupy taneczno-wokalnej, prowadzo-
nej przez p. Ewę Radzimirską – szkolnego pedagoga. Samego 
Mikołaja powitali uczniowie kl. III  z wychowawczynią p. Be-
atą Starczewską – Kazimierczuk  piosenką  pt. ,, Ding dong’’. 
Św. Mikołaj nie zapomniał o żadnym z uczniów i wszystkim 
wręczył prezenty.

Nie tylko nasi uczniowie, ale również absolwenci naszej 
szkoły bawili się wyśmienicie dzięki DJ-owi, a był nim p. Pa-
weł Ksionek – pracownik GOK-u w Wiśniewie, który doskona-
le dobierał repertuar piosenek i prowadził zabawę choinko-
wą. Samorząd Uczniowski pod kierunkiem pań: Agnieszki Ju-
rzyk i Ewy Domańskiej, nie tylko zajął się dekorowaniem sali 
gimnastycznej, ale i  przygotowaniem różnych konkursów. 
Najciekawszym z  nich był konkurs na królową i  króla balu, 
gdyż dzieci z klas młodszych byli przebrani w różne, orygi-
nalne kostiumy. Rozstrzygnięcie najważniejszego konkursu 
odbyło się o godz.15.00 i po spełnieniu wszystkich kryteriów 
przewidzianych w jego regulaminie, wyłoniono zwycięzców. 
Po długich obradach królową balu została Maja Jastrzębska 
z kl.0, natomiast królem balu został Mateusz Kamiński z kl.III.

Duży udział w  zabawie choinkowej miały też mamy 
z Rady Rodziców, które przygotowały specjalny bufet na tę 
okazję. Każdy w wolnej chwili mógł posilić się przysmakami 
przygotowanymi przez nie.

Inną ważną uroczystością była impreza z okazji dnia Bab-
ci i Dziadka. Wychowankowie p. Grażyny Jastrzębskiej przy-
gotowali z  tej okazji wesołe widowisko. Wiersze i  piosenki 
podkreślały jak ważne są bacie i dziadkowie w życiu swoich 
wnuków  i czego się mogą od nich nauczyć. Goście ze wzru-
szeniem wysłuchali programu artystycznego. Nie mniej ra-
dości sprawiły im prezenty przygotowane przez dzieci . Były 
to misternie wykonane bukieciki kwiatów oraz papierowe 
koszyczki   i  serduszka z  niespodzianką w  środku. Radosne 
spotkanie dziadków i  wnucząt zakończyło się słodkim po-
częstunkiem. 

Wyjątkową i  niezapomnianą imprezą były też walen-
tynki, obchodzone trochę wcześniej, niż przypadające na 
ten dzień święto, ale za to hucznie i z wielką pompą. Oprócz 
poczty walentynkowej, która sprawnie zajmowała się dostar-
czaniem przeróżnych walentynek, odbyła się także zabawa 
taneczna.Przyciągnęła ona na parkiet największą liczbę tan-
cerzy w  porównaniu z  innymi imprezami organizowanymi 
przez samorząd w  tym roku. W  naszej szkole odbywają się 
również inne uroczystości, o  których można przeczytać na 
stronie naszej szkoły do obejrzenia, której zapraszam.

 Bożena Michalak

WYDARZENIA W ZESPOLE OŚWIATOWYM 
W WIŚNIEWIE

 

Święta Bożego Narodzenia dawno już za nami, ale wszy-
scy z  sentymentem wspominamy występ naszych małych 
aktorów, którzy w  sali widowiskowej Gminnego Ośrodka 
Kultury w Wiśniewie, zaprezentowali przedstawienie pt. “Za-
śpiewajmy Jezusowi” w  ramach Przeglądu Dziecięcych Ze-
społów Jasełkowych. Na scenie zobaczyliśmy tradycyjnych 
Trzech Króli, przybyłych z darami do małego Jezusa, którym 
opiekowali się Maryja i Józef.

W  szkole życie toczy się swoim rytmem jest to miejsce 
wytężonej pracy, a także zabawy i rozrywki. Zarówno Ci mali, 
jak i duzi czekają na okazję, by się pobawić! Świetną ku temu 
okazją była zabawa choinkowa, która w naszej szkole odby-
ła się w sobotę 7 lutego 2015r. Na ten dzień wszyscy czekali 
z wielką niecierpliwością, zwłaszcza przedszkolaki. Maluchy 
ze swoimi paniami i rodzicami, po raz pierwszy miały okazję 
wziąć udział w zabawie tanecznej, zorganizowanej w naszej 
szkole. 

Pamiętając o  swoich kochanych Babciach i  kochanych 
Dziadkach, uczniowie oddziału zerowego w dniu 10 lutego 
2015 r. zaprosili miłych gości na uroczystość przygotowaną 
z  okazji ich święta. Na początku wszyscy z  uwagą obejrze-
li film, w  którym maluchy opowiadały o  swoich Babciach 
i  Dziadkach. Następnie dzieci deklamowały wiersze, śpie-
wały piosenki i pięknie tańczyły, a dostojna publiczność za 
każdym razem nagradzała ich brawami. Na koniec spotkania 
wszyscy udali się na mały poczęstunek. 

 W  dniu 07.02.2015 r. w  ZSP nr 2 w  Siedlcach odbył się 
III Konkurs Plastyczny „Вот и Россия”. W tegorocznej edycji 
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wzięło udział 63 uczniów szkół podstawowych, gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych z Siedlec, powiatu siedleckiego 
i powiatów zaprzyjaźnionych. Naszą szkołę reprezentowała 
Adrianna Dąbrowska z kl. III A. Praca została doceniona i za-
jęła III miejsce w kategorii gimnazja. Serdecznie gratulujemy. 

Piątek i do tego 13 –go wcale nie był pechowym dniem 
dla uczennic z klasy I „b” naszej szkoły. W tym właśnie dniu, 
w Galerii Kultura, w Siedlcach, podczas otwarcia pokonkur-
sowej wystawy “Ekologia na co dzień”, nastąpiło uroczyste 
wręczenie nagród laureatom konkursu . W kategorii – szkoły 
podstawowe, uczennice: Kinga Biarda, Kinga Myrcha, Agata 
Olszewska, Julia Ostrowska i Julia Wiącek zdobyły II miejsce 
prezentując pracę grupową pt. „Wybór należy do Ciebie”. 
Każda z dziewczynek otrzymała nagrodę w postaci gry edu-
kacyjnej i zestawu plastycznego. Wręczono również nagrody 
dla placówek, które dostarczyły najwięcej prac. W naszym ze-
spole oświatowym wykonaliśmy 54 prace. Ten wynik okazał 
się bezkonkurencyjny. Zdobyliśmy I miejsce, za które otrzy-
maliśmy wspaniałą nagrodę –  zestaw składający się z   mi-
kroskopu i  teleskopu oraz 10 lornetek. Dzięki tej wygranej, 
z pewnością, szybciej odkryjemy otaczający nas świat. Lau-
reatkom gratulujemy, a tym, którzy do konkursu przystąpili, 
bardzo dziękujemy, bo wszyscy jesteście zwycięzcami!

Za nami kolejna akcja promująca zdrowy tryb życia, tym 
razem był to Tydzień Pysznej Zabawy zorganizowany w ra-
mach konkursu Winiar „Żyj smacznie i  zdrowo”. Uczniowie 
klasy IIB gimnazjum, pod opieką pani Magdaleny Jurzyk, 
przygotowali dla uczniów naszej szkoły kilka atrakcji nawią-
zujących do wartości, które promuje program „Żyj smacznie 

i zdrowo”, czyli zdrowego odżywiania, gotowania, niemarno-
wania żywności czy ekologii.

Od zawsze wiadomo, że w zdrowym ciele zdrowy duch. 
Podczas meczu siatkówki sędziowie oraz zawodnicy pod-
glądali poszczególne akcje, a  my zapraszamy Państwa do 
zapoznania się z  wynikami całego sezonu siatkarskiego 
w Zespole Oświatowym w Wiśniewie. W rywalizacji na szcze-
blu powiatowym drużyna dziewcząt odniosła, jak na razie, 
swój największy sukces awansując do finałów rozgrywek. 
W grupowych bojach dziewczęta,   pewnie bo 2:0, pokona-
ły wszystkie drużyny, które stanęły na ich drodze. Pod ko-
niec marca w  Kotuniu odbędzie się turniej finałowy gdzie 
nasze zawodniczki powalczą o złote medale. W tej chwili są 
w pierwszej najlepszej czwórce powiatu siedleckiego  i łosic-
kiego. Drużyna chłopców uległa niestety zawodnikom z Że-
liszewa i  Skórca pokonując jedynie Krzesk. Trzecie miejsce 
w grupie to za mało, by awansować dalej. Fachowcy i obser-
watorzy twierdzą, że zabrakło nie tyle umiejętności, co sku-
pienia i woli walki. Jednak trud włożony w przygotowania do  
sezonu opłacił się. W zawodach rangi gminnej nasi zawodni-
cy i  zawodniczki pewnie pokonały rówieśników z Radomy-
śli i Śmiar, zdobywając cenne nagrody rzeczowe dla szkoły. 
Ich młodsi koledzy ze szkoły podstawowej zajęli w obydwu 
kategoriach drugie miejsca. Budującym jest fakt, że co roku 
poszerza się grono osób, które swój wolny czas poświęcają 
właśnie na siatkówkę, a serwy z wyskoku i atak z drugiej linii 
są dla nich przysłowiową ,,bułeczką z  masłem”. Serdecznie 
gratulujemy, trzymamy kciuki za dalsze sukcesy i  życzymy 
samych udanych ataków, bloków i meczy na szczycie. 

W dniu 13 maja 2015 roku w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej odbył się kon-
kurs recytatorski dla dzieci z klas „0” nt. 
„Polscy autorzy dzieciom”. Konkurs był 
przeznaczony dla dzieci z  placówek 

oświatowych z terenu gminy Wiśniew.
Uczestnicy konkursu z  wielkim 

przejęciem i  zaangażowaniem recy-
towali wiersze popularnych polskich 
autorów, poziom konkursu był wysoki 

i  wyrównany, co podkreślali członko-
wie Komisji oraz obecni rodzice i opie-
kunowie. 

Po długiej naradzie Komisja Konkurso-
wa w składzie: 
1. Zofia Czarnocka – Przewodnicząca; 
2. Barbara Chojecka – Członek; 
3. Paweł Ksionek – Członek. 
Przyznała następujące nagrody: 
I miejsce – Karolina Jastrzębska; 
II miejsce – Oliwia Nowak; 
III miejsce – Aleksandra Wysokińska; 
IV miejsce – Agnieszka Jurzyk; 
V miejsce – Magdalena Jastrzębska.

Pozostali uczestniczy otrzymali wy-
różnienia a wszystkie dzieci dostały na-
grody książkowe.

Gratulujemy laureatom, a wszyst-
kim należą się wielkie brawa i  słowa 
uznania za udział w konkursie.

Konkurs recytatorski dla dzieci klas „0”  
nt. „Polscy autorzy dzieciom”
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SUKCES PO RAZ DRUGI

We wtorek 12 maja 2015 r. w ZO w Wiśniewie odbyło 
się uroczyste wręczenie tablicy multimedialnej – nagro-
dy w  konkursie  V edycji programu edukacyjnego „Żyj 
Smacznie i Zdrowo” pod patronatem firmy Winiary.

W tym roku konkurs polegał na zorganizowaniu wydarze-
nia społecznego promującego zdrowy tryb życia. W konkur-
sie wzięło udział 50%  gimnazjów z całej Polski, przygotowa-
no 700 prac, które wzięły udział w konkursie.

Konkursowym wydarzeniem, które powstało w ZO w Wi-
śniewie był „Tydzień Pysznej Zabawy” zorganizowany dla 
uczniów całego Zespołu przez gimnazjalistów z  kl.II B pod 
opieką p. Magdaleny Jurzyk. Przygotowane wydarzenie na-
wiązywało do wartości, które promuje program „Żyj smacz-
nie i  zdrowo”, czyli zdrowego odżywiania, gotowania, nie-
marnowania żywności i ekologii. 

Praca gimnazjalistów zdobyła uznanie jury i została nagro-
dzona tablicą multimedialną oraz wizytą dietetyka i tancerki 
You Can Dance. Warto wspomnieć, że jest to już druga taka 
nagroda dla ZO w Wiśniewie, gdyż w ubiegłorocznej edycji  
„Żyj Smacznie i Zdrowo” zdobyła ją Julia Jurzyk, uczennica tej 
samej klasy, za plakat promujący niemarnowanie żywności.

Wtorkowe wydarzenie zgromadziło wielu uczestników. 
Oprócz nauczycieli ZO oraz gimnazjalistów i  uczniów klas 
szóstych na uroczystość przybył także wójt gminy Wiśniew 
pan Krzysztof Kryszczuk.

Gminna Olimpiada WoWGDiP

21 kwietnia 2015 r. w  Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w  Wiśniewie odbyła się Gminna Olimpiada Wiedzy 
o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczo-
ści. Organizatorem konkursu był Mazowiecki Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego Oddział w  Siedlcach oraz Urząd 
Gminy Wiśniew.

Olimpiada skierowana jest do pań mieszkających na te-
renach wiejskich i ma za zadanie popularyzowanie wiedzy 
z zakresu racjonalnego prowadzenia gospodarstwa domo-
wego oraz przedsiębiorczości.

W  eliminacjach gminnych, w  których wzięło udział 17 
pań, pierwsze miejsce zajęła pani Anna Montewka z Wiśnie-
wa, drugie pani Barbara Jastrzębska z Łupin, a trzecie pani 
Anna Oksejuk z Radomyśli.

Te trzy panie będą reprezentowały naszą gminę w elimi-
nacjach powiatowych w Siedlcach. Życzymy powodzenia! Uroczyste pasowanie  

na czytelnika

Gminna Biblioteka Publiczna w Wiśniewie nie zwalnia 
tempa i robi wszystko, by rozpropagować ideę czytelnictwa 
zwłaszcza  wśród dzieci i młodzieży naszej gminy. 

W dniu 27 maja 2015 roku w siedzibie GOK w Wiśniewie 
odbyło się UROCZYSTE PASOWANIE NA CZYTELNIKA dla 
dzieci z klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Wiśniewie.

Gratulujemy nowo pasowanym czytelnikom i zachęcamy 
do częstego korzystania ze zbiorów GBP.

Po części oficjalnej i  gratulacjach nastąpiło przekazanie 
nagrody dla szkoły – tablicy multimedialnej wraz z projekto-
rem oraz pamiątkowych upominków dla uczniów klasy IIB. 
Następnie zgromadzeni na sali uczniowie zostali zapozna-
ni przez panią dietetyk z  zasadami zdrowego żywienia, po 
czym wzięli udział w quizie żywieniowym a trzy zwycięskie 
drużyny nagrodzono upominkami od firmy Winiary. 

Kolejną atrakcją przygotowaną dla uczniów był pokaz 
tańca w wykonaniu Tiny Papazyan, tancerki z programu You 
Can Dance. Wszyscy chętni uczniowie wzięli też udział w lek-
cji tańca przez nią prowadzonej.

Na zakończenie przedstawiciele programu zachęcili 
gimnazjalistów do udziału w  kolejnej edycji programu „Żyj 
Smacznie i Zdrowo”
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31 maja 2015r. w Zespole Oświatowym 
w Radomyśli odbył się II Regionalny Festi-
wal KMO Wschodniej Polski 2015r. Wy-
darzenie to było drugim wspólnym przed-
sięwzięciem Klubów Młodego Odkrywcy 
działających pod patronatem Centrum 
Nauki Kopernik w Warszawie. I Festiwal od-
był się w ubiegłym roku w Zespole Szkolno 
– Wychowawczym w Huszlewie. Inicjatywa 
przeprowadzania festiwali zrodziła się na II 
Forum KMO 2013 dla opiekunów klubów. 
Opiekunowie wyrazili wówczas chęć zapo-
znania ze sobą również członków poszcze-
gólnych klubów, a nie tylko ich opiekunów. 
W Zespole Oświatowym w Radomyśli inicja-
torką imprezy była p. Jadwiga Niedziółka 
– opiekunka klubu „Ciekawskie Radomy-
ślaki” i uczestniczka I, II i III Forum KMO dla 
opiekunów, bardzo prężnie współpracująca 
z Centrum Nauki Kopernik.

 Na rozpoczęcie Festiwalu dyrektor Ze-
społu pani Beata Wiszniewska powitała  
wszystkich zgromadzonych mówiąc, że nie 
trzeba dużo pieniędzy, by robić ciekawe 
i poważne eksperymenty, które mogą za-
owocować wspaniałymi przeżyciami, nauka 
poprzez zabawę, a w przyszłości stanowić 
inspirację w  dalszym życiu oraz życzyła 
uczestnikom festiwalu wspaniałych relacji, 
przeżyć i zabawy podczas wspólnego eks-
perymentowania.

Następnie pani dyrektor wymieniła za-
proszonych gości – między innymi: Wójta 
Gminy Wiśniew pana Krzysztofa Kryszczu-
ka, Sołtysa Zabłocia pana Stanisława Pa-
ciorka, Sołtysa Radomyśli pana Krzysztofa 
Jastrzębskiego, panią dyrektor GOK Janinę 
Dołgich, panią sekretarz Gminy Wiśniew 
Ewę Wiśniewską, panią Bożenę Wyrębek, 
księdza proboszcza Mieczysława Pocie-
juka oraz powitała tych, którzy przybyli. 

Pani dyrektor wyraziła szczególne po-
dziękowania instytucjom, dzięki którym 
festiwal został zorganizowany – Gminie 
Wiśniew i Stowarzyszeniu Raj, działającym 

przy Zespole Oświatowym w  Radomyśli. 
Festiwal był działaniem publicznym, które 
zostało zrealizowane ze środków pozyska-
nych od Gminy Wiśniew oraz środków Sto-
warzyszenia Raj. 

 Na II Festiwal KMO przybyły do Rado-
myśli następujące Kluby Młodych Odkryw-
ców:
• KMO „Exodus” z  Zambrowa z  opieku-

nem panią Lidią Grad;
• KMO „Elektron” i „Proton” z Witulina 

z  państwem Renatą i  Sławomirem An-
klewicz;

• KMO „Pchełki” z Przedszkola nr 8 w Cheł-
mie z opiekunami panią Barbarą Foryt, 
panią Ewą Fidler-Trus, panią Elżbietą 
Staszczuk;

• KMO „Maniacy” i  „Mały inżynier” 
z Huszlewa z opiekunkami panią Agniesz-
ką Borysiuk, panią Eweliną Ilczuk i panią 
Barbarą Jasińską.

• KMO z  gimnazjum w Wiśniewie pod 
opieką pani Blanki Salamończyk.

Ponadto w festiwalu uczestniczyły nasze 
rodzime kluby:
• KMO „Ciekawskie Radomyślaki” pod 

opieką pani Jolanty Woźniak i  Jadwigi 
Niedziółki,

• „Mali meteorolodzy” pod opieką pani 
Beaty Wawreckiej i Jadwigi Niedziółki,

• „Młodzi Przedsiębiorczy” pod opieką 
pani Jadwigi Niedziółki.

Oprócz tego zaszczyciły nas swoją obec-
nością dwie animatorki KMO z Centrum Na-

uki Kopernik – panie Joanna Olejniczak 
i Malwina Kostańska.

 Po powitaniu wszyscy obejrzeli wspa-
niałe „Taniec z  Planetami” przygotowany 
przez dziewczęta ze szkoły podstawowej 
pod kierunkiem p. Marty Gregorczuk oraz 
widowisko „Fotosynteza” w  wykonaniu 
przedszkolaków z Chełma. 

Następnie zgromadzeni przystąpili 
do eksperymentowania na stanowiskach 
przygotowanych przez poszczególne kluby. 
Można tam było między innymi: pobawić się 
znikającym atramentem, malować kulka-
mi w pudełku, zobaczyć jak działa wulkan, 
sublimować i re sublimować jod, ekspery-
mentować z magnesami, porównać tem-
peraturę ciała w różnych miejscach, goto-
wać wodę w balonie. Wszystkie stanowiska 
cieszyły się ogromnym zainteresowanie, ale 
rekordy biło stanowisko CNK, gdzie chętni 
mogli sami stworzyć „gluta” z kleju, wody 
i tajemniczego proszku, który stawał się po 
ugnieceniu piłeczką, gniotkiem, itp. 

Po eksperymentowaniu przy stano-
wiskach nadszedł czas na indywidualne 
pokazy klubów. Tu można było podziwiać 
bardziej spektakularne eksperymenty po-
kazywane dla całej publiczności, które na-
gradzane były gromkimi brawami. Uwień-
czeniem pokazów był występ animatorek 
KMO z Centrum Nauki Kopernik, które przy 
pomocy specjalnych rurek stworzyły ze 
wszystkich zgromadzonych orkiestrę.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz znacz-
ki, smycze, długopisy upamiętniające ten 
wspaniały dzień oraz gadżety reklamowe 
organizatorów festiwalu. 

Po tych niezapomnianych przeżyciach 
wszyscy udali się na obiad. 

Dzień ten był fascynującą przygodą 
z nauką, inspirował do podejmowania wy-
zwań naukowych, eksperymentowania, 
poznawania otaczającej rzeczywistości bez 
względu na wiek i rolę w grupie, a jednocze-
śnie rozszerzał ofertę edukacyjną naszego 
zespołu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
uczestnikom, którzy zechcieli wziąć udział 
w tym ważnym dla nas przedsięwzięciu.

Opracowanie :
p. Jagoda Niedziółka

zdjęcia:
p. Beata Wawrecka

II Regionalny Festiwal KMO Wschodniej Polski Radomyśl 2015
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ZŁOTA DRUŻYNA

IX Festiwal Kuchni Regionalnej „Z Wiśniowym Smakiem”

Bilans meczów to: 21 punktów, 27 strzelonych bramek, 6 stra-
conych. Zostawiliśmy za sobą takie drużyny jak LZS Ruda Wolińska 
i LZS Wilczonek. Tym samym udowodniliśmy, że jesteśmy bezkonku-
rencyjni w regionie, a nasze 1. miejsce w lidze nie jest przypadkowe. 

Wygraliśmy wszystkie mecze, co w  historii wiśniewskiej piłki 
prawdopodobnie nigdy nie miało miejsca. Wyniki poszczególnych 

Festiwal rozpoczęliśmy już po raz czwarty Biegiem Ulicznym 
„Z wisienką w tle”. Uczestnicy startowali w trzech kategoriach wie-
kowych: podstawówka (dystans 1200 m), gimnazjum (dystans 2400 
m) oraz kategoria OPEN (dystans 3600 m). (Wyniki podamy w  na-
stępnym numerze GW).

Gdy na scenie nagradzano uczestników biegu, na placu praco-
wała już komisja, która miała za zadanie wybrać najlepszą potrawę 
z  wiśnią. To trudne zadanie w  tym roku wzięli na siebie: Urszula 
Dudziak, światowej sławy polska wokalistka jazzowa, Tomasz 
Słodownik, szef kuchni w restauracji MIÓD LAWENDA w Biardach 
i Bogdan Tłomiński, kapitan żeglugi wielkiej. 

Po długich obradach Komisja przyznała I miejsce KGW w He-
lenowie za „Comber sarni w sosie wiśniowym”. A zatem nalewkę na 
X Festiwal Kuchni Regionalnej „Z wiśniowym smakiem” ma zaszczyt 
i  obowiązek ☺ przygotować na przyszły rok KGW w  Helenowie. 
Gratulujemy!

Oficjalną część święta wiśni rozpoczął - tradycyjnie - pokaz zwy-
czaju suszenia młodych liści wiśni w wykonaniu Zespołu Ludowego 
„Wiśniewiacy”. W części artystycznej festynu zaprezentowali się: Ze-
spól Ludowy im. Zbigniewa Myrchy WIŚNIEWIACY, Ludowy Zespół 

Pieśni i Tańca WIŚNIEWIACY – grupa młodsza i starsza, młodzieżo-
wa grupa „Power Beat” oraz Zespół Wokalny RADOŚĆ z Radomyśli. 
O dobry humor gości zadbali kabareciarze – „Kabaret Okniński” ze 
Starych Oknin i kabaret „Inaczej”. Artystyczne plany wykonawców 
tegorocznego festiwalu storpedowała pogoda, która uniemożliwiła 
występ m.in. grupie SKANER. 

(Obszerna relacja z IX Festiwalu Kuchni Regionalnej „Z wiśniowym 
smakiem” w następnym numerze).

Dobiegły końca rozgrywki Ligi Regionalnej LZS w piłce 
nożnej ,,Wiosna 2015’’. Po 7. kolejkach drużyna UKS 
Wiśniew zajęła pierwsze miejsce, zdobywając złoty medal. 

Dziewiąty Festiwal Kuchni Regionalnej „Z wiśniowym smakiem” już za nami. Tradycji stało się zadość - na scenie 
i na niebie. Na scenie - bo ponownie zasypaliśmy wiśnie na nową nalewkę z wiśniówki. Na niebie - bo tradycyjnie 
przeżyliśmy ulewę… a nawet dwie.

meczów przedstawiają się następująco:
Wiśniew – Koszewnica 5:1  Toki – Wiśniew 0:1
Wiśniew – Ruda Wolińska 3:2 Wiśniew – Sionna 9:1
Wilczonek – Wiśniew 2:3  Wiśniew – Seroczyn 3:0
Żeliszew – Wiśniew 0:3

Warto też podkreślić iż zespół UKS Wiśniew to połączenie mło-
dości i  doświadczonych już zawodników, które dało fantastyczny 
efekt. Piłkarze gminnej ,,kapeli” to waleczni, ambitni, z charakterem 
chłopcy i mężczyźni, którzy systematycznie kształtują także charak-
ter swojej drużyny, tworząc jedność. 

Z całego serca dziękujemy zawodnikom za godne reprezento-
wanie naszej gminy w regionie, a przede wszystkim za pracę i wysi-
łek, który włożyli w to, aby osiągnąć taki sukces. Gratulujemy!
PS. Mamy nadzieję, że Rada Gminy Wiśniew nie będzie miała już te-
raz wątpliwości, czy warto wybudować w Wiśniewie nowe boisko.



Osoby pełniące funkcje z wyboru w samorządzie Gminy Wiśniew 
w latach 1990 - 2015

(Lista sporządzona z okazji XXV - lecia odrodzonego samorządu lokalnego)

WÓJ TO W I E
Lp. Imię Nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja

1. Tadeusz Zegardło Wiśniew Wójt Gminy Wiśniew w latach 1990 - 2002.

2. Krzysztof Kryszczuk Wiśniew Wójt gminy Wiśniew w latach 2002 – 2014, wybrany na kolejną kadencję 2014 
– 2018 oraz radny Rady Gminy Wiśniew II kadencji w latach  1994-1998.

SO ŁT YSI  i  R ADNI
ZMARLI SOŁTYSI I RADNI

Lp. Imię Nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja

1. Feliks Łagozin Borki - Kosiorki Sołtys sołectwa Borki - Kosiorki w latach 1990 - 1998.

2. Jan Mieszczyński Lipniak Sołtys sołectwa Lipniak w latach 1998 - 2013.

3. dr Krzysztof Purzycki Wiśniew/Kaczory
Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu  
i Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy IV kadencji w latach 
2002 - 2006.

4. Krystian Grzywacz Ciosny Sołtys sołectwa Ciosny w latach 1990 – 1998.

5. Wacław Osiak Kaczory Radny Rady Gminy Wiśniew I kadencji 1990 – 1994.

6. Edward Pachecka Myrcha Radny Rady Gminy Wiśniew I kadencji 1990 – 1994.

7. Stanisław Grzyb Daćbogi Sołtys sołectwa Daćbogi w latach 1993 - 1998.

8. Czesław Cabaj Stare Okniny Sołtys sołectwa Stare Okniny w latach 1990 – 1994.

9. Stanisław Okniński Stare Okniny Sołtys sołectwa Stare Okniny w latach 1994 – 1998.

10. Jan Jastrzębski Okniny – Podzdrój
Sołtys sołectwa Okniny – Podzdrój  
w latach 1990 – 1998.

11. Leon Ługowski Pluty Sołtys sołectwa Pluty w latach 1990 – 1994.

12. Władysław Myrcha Stok Wiśniewski
Sołtys sołectwa Stok Wiśniewski  
w latach 1990 – 2002.

13. Jadwiga Biernacka Śmiary Sołtys sołectwa Śmiary w latach  1990 – 1994.

RADNI I SOŁTYSI PEŁNIĄCY FUNKCJĘ SZEŚĆ KADENCJI I WYBRANI NA KADENCJĘ SIÓDMĄ
Lp. Imię Nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja

1. Wiesław Bazak Mościbrody

Przewodniczący Komisji ds. Gospodarczych, Budżetu, Finansów i Planowania 
Rady Gminy I kadencji oraz członek Zarządu Gminy Wiśniew w latach 1990 
- 1994, radny Rady Gminy V kadencji w latach 2006 - 2010. Sołtys sołectwa 
Mościbrody Kolonia w latach 1990 - 2014. Wybrany na sołtysa na kolejną 
kadencję 2014 – 2018.

2. Stanisław Paciorek Zabłocie Sołtys sołectwa Zabłocie w latach 1990 - 1998 oraz w latach  
2002 - 2014. Wybrany na sołtysa na kolejną kadencję 2014 – 2018.

3. Beata Pasztor Wiśniew

Radna Rady Gminy II kadencji oraz członek Zarządu Gminy Wiśniew w latach 
1994 - 1998, Wiceprzewodnicząca Zarządu Gminy III kadencji w latach 1998 - 
2002, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy V i VI kadencji w latach 2006 - 2014. 
Wybrana na radną Rady Gminy VII kadencji. Sołtys sołectwa Wiśniew w latach 
1990 - 2014. Wybrana na sołtysa na kolejną kadencję 2014 – 2018.

SOŁTYS PEŁNIĄCY FUNKCJĘ SZEŚĆ KADENCJI
Lp. Imię Nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja

1. Zbigniew Ługowski Nowe Okniny Sołtys sołectwa Nowe Okniny w latach 1990 - 2014.

RADNI I SOŁTYSI PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PIĘĆ KADENCJI
Lp. Imię Nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja

1. Józef Jastrzębski Wiśniew - Kolonia

Radny Rady Gminy I, II, III, IV i V kadencji w latach 1990 - 2010. 
Przewodniczący Komisji ds. Gospodarczych, Finansów, Budżetu, 
Planowania i Rolnictwa w IV i V kadencji. Sołtys sołectwa Wiśniew – Kolonia 
w latach 1990 - 1998, 2002 - 2010.

2. Zenon Jastrzębski Tworki
Radny Rady Gminy Wiśniew III kadencji w latach 1998 - 2002. Sołtys sołectwa 
Tworki w latach 1996 - 2014. Wybrany na sołtysa na kolejną kadencję 2014 – 
2018.

3. Jan Ługowski Pluty Sołtys sołectwa Pluty w latach 1994 - 2014.

4. Antoni Pogonowski Mroczki
Radny Rady Gminy I kadencji w latach 1990 - 1994, III kadencji w latach 1998 - 
2002 oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy IV kadencji w latach 2002 - 2006. 
Sołtys sołectwa Mroczki w latach 1990 - 2010.

5. Andrzej Wróbel Gostchorz Sołtys sołectwa Gostchorz w latach 1990 – 2010.



RADNI I SOŁTYSI PEŁNIĄCY FUNKCJĘ CZTERY KADENCJE
Lp. Imię Nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja

1. Jan Bednarczyk Łupiny
Radny Rady Gminy III kadencji oraz członek Zarządu Gminy Wiśniew w latach 
1998 - 2002. Sołtys sołectwa Łupiny w latach 1997-2006 oraz w latach 2009 
- 2010.

2. Zygmunt Dąbrowski Daćbogi Sołtys sołectwa Daćbogi w latach 1998 - 2014. Wybrany na sołtysa na kolejną 
kadencję 2014 – 2018.

3. Zofia Ewa Grzegrzółka Siedlce

Przewodnicząca Komisji ds. Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony 
Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy III kadencji oraz członek 
Zarządu Gminy Wiśniew w latach 1998 - 2002. Sołtys sołectwa Mościbrody 
w latach 1990 - 2006.

4. Jan Jastrzębski Borki - Kosiorki Radny Rady Gminy Wiśniew IV kadencji w latach 2002 - 2006. Sołtys sołectwa 
Borki-Kosiorki w latach 1998 - 2006 oraz w latach 2008 - 2014.

5. Stanisław Jastrzębski Okniny - Podzdrój
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wiśniew III kadencji w latach 1998 - 2002. 
Sołtys sołectwa Okniny - Podzdrój w latach 1998 - 2014. Wybrany na sołtysa 
na kolejną kadencję 2014 – 2018.

6. Adam Nowosielski Borki - Sołdy Sołtys sołectwa Borki – Sołdy w latach 1998 - 2014.

7. Wiesław Okniński Stare Okniny Sołtys sołectwa Stare Okniny w latach 1998 - 2014. Wybrany na sołtysa na 
kolejną kadencję 2014 – 2018.

8. Stanisław Radomyski Radomyśl Sołtys sołectwa Radomyśl w latach 1994 - 2002 oraz 2004 – 2010.

9. Antoni Wiszniewski Radomyśl

Radny Rady Gminy Wiśniew IV kadencji w latach 2002 - 2006, Przewodniczący 
Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych III kadencji w latach 
1998 - 2002 i Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu 
i Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych V i VI kadencji w latach 2006 - 2014. 
Radny Rady Gminy VII kadencji.

10. Piotr Zielonka Helenów
Radny Rady Gminy III kadencji oraz członek Zarządu Gminy Wiśniew w latach 
1998 - 2002, radny Rady Gminy IV i V kadencji w latach 2002 - 2010. Sołtys 
sołectwa Helenów w latach 1990 - 1994.

RADNI I SOŁTYSI PEŁNIĄCY FUNKCJĘ TRZY KADENCJE
Lp. Imię Nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja

1. Tadeusz Dąbrowski Śmiary
Radny Rady Gminy Wiśniew IV i V kadencji w latach 2002 - 2010 oraz 
Przewodniczący Komisji ds. Gospodarczych, Finansów, Budżetu, Planowania 
i Rolnictwa VI kadencji w latach 2010 - 2014.

2. Stanisław Duk Stok Wiśniewski Sołtys sołectwa Stok Wiśniewski w latach  2002 - 2014.

3. Antoni Jastrzębski Daćbogi Radny Gminy Wiśniew I, II, III kadencji w latach 1990 - 2002, Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej II i III kadencji w latach 1994 - 2002.

4. Wiesława Jurzyk Kaczory Sołtys sołectwa Kaczory w latach  1990 – 2002.

5. Jan Kacprzak Wólka Wiśniewska Radny Rady Gminy Wiśniew I kadencji w latach 1990 - 1994. Sołtys sołectwa 
Wólka Wiśniewska w latach 1990 – 2002.

6. Anna Kargol Kaczory Sołtys sołectwa Kaczory w latach  2002 - 2014. Wybrana na sołtysa na 
kadencję 2014 – 2018.

7. Józef Stanisław Orzyłowski Radomyśl Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy IV kadencji w latach 2002 - 
2006. Przewodniczący Rady Gminy V i VI kadencji w latach 2006 – 2014.

8. Andrzej Pawlik Wólka Wołyniecka Sołtys sołectwa Wólka Wołyniecka w latach 1990 – 2002.

9. Piotr Pogonowski Stare Okniny Radny Rady Gminy Wiśniew II, III, IV kadencji w latach 1994 – 2006.

10. Katarzyna Sachanowicz Lipniak Przewodnicząca Rady Gminy II i III kadencji w latach 1994 – 2002. Sołtysa 
sołectwa Lipniak w latach 1990 - 1995.

RADNI I SOŁTYSI PEŁNIĄCY FUNKCJĘ DWIE KADENCJE
Lp. Imię Nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja

1. Marian Borkowski   Borki – Sołdy  Sołtys sołectwa Borki – Sołdy  w latach 1990 – 1998.

2. Franciszek Chromiński Radomyśl

Przewodniczący Komisji ds. Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony 
Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy I kadencji w latach 1990 
- 1994, radny Rady Gminy Wiśniew II kadencji oraz członek Zarządu Gminy 
w latach 1994 - 1998.

3. Tomasz Dąbrowski  Wiśniew
Przewodniczący Komisji ds. Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony 
Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej, Rady Gminy Wiśniew V i VI kadencji 
w latach 2006 - 2014. Przewodniczący Rady Gminy Wiśniew VII kadencji.

4. Wiesław Dmowski Wólka Wołyniecka Sołtys sołectwa Wólka Wołyniecka w latach 2006 - 2013. Wybrany na sołtysa 
na kolejną kadencję 2014 – 2018.

5. Mariola Gałach Helenów Sołtys sołectwa Helenów w latach 1998-2006.

6. Janusz Grzegrzółka Mościbrody
(Zachojniak)

Radny Rady Gminy VI kadencji w latach 2010 – 2014 oraz przewodniczący 
Rady Gminy od kwietnia do sierpnia 2013 r. Przewodniczący Komisji ds. 
Gospodarczych, Finansów, Budżetu,  Planowania  i  Rolnictwa VII kadencji. 
Sołtys sołectwa Mościbrody w latach 2006 - 2010.

7. Waldemar Jasiński Łupiny

Przewodniczący Komisji ds. Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony 
Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Wiśniew IV kadencji 
w latach 2002 - 2006, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Wiśniew VI kadencji w latach 2010 – 2014. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Wiśniew VII kadencji.

8. Bożena Jurzyk Wólka Wiśniewska Radna Rady Gminy V kadencji w latach 2006 - 2010. Sołtys sołectwa Wólka 
Wiśniewska  w latach 2002-2010.

9. Roman Krasuski Mroczki Radny Rady Powiatu I kadencji w latach 1998 – 2002. Sołtys sołectwa Mroczki 
w latach 2010 – 2014. Wybrany na sołtysa na kolejną kadencję 2014 – 2018.

10. Bolesław Ławecki Borki – Paduchy Sołtys sołectwa Borki – Paduchy w latach 1998 – 2006.

11. Jadwiga Ługowska Helenów Sołtys sołectwa Helenów w latach 2006 - 2014.

12. Tadeusz Ługowski Borki – Paduchy Radny Rady Gminy II kadencji oraz członek Zarządu Gminy Wiśniew w latach 
1994 - 1998. Sołtys sołectwa Borki – Paduchy w latach 1990 - 1998.

13. Janusz Markiewicz Wiśniew Radny Rady Gminy III kadencji w latach 1998 - 2002 oraz Przewodniczącego 
Rady Gminy IV kadencji w latach 2002 - 2006.

14. Janina Misiak  Stare Okniny Radna Rady Gminy Wiśniew V i VI kadencji w latach 2006 - 2014.

15. Ryszard Myrcha Stok Wiśniewski Radny Rady Gminy Wiśniew II, III kadencji w latach 1994 – 2002.

16. Andrzej Okniński  Mroczki Radny Rady Gminy Wiśniew V i VI kadencji w latach 2006 - 2014 oraz VII 
kadencji.

17. Jerzy Rybaczewski Borki-Kosiorki
Przewodniczący Komisji ds. Gospodarczych, Budżetu, Finansów i Planowania 
Rady Gminy Wiśniew II kadencji w latach 1994 - 1998. Sołtys sołectwa Borki-
Kosiorki w latach 2006 – 2007.

18. Stanisław Szczepański Łupiny
Radny Rady Gminy Wiśniew I kadencji w latach 1990 - 1994, radny Rady II 
kadencji oraz członek Zarządu Gminy w latach 1994 - 1998. Sołtys sołectwa 
Łupiny w latach 1990 – 1997.

19. Mieczysław Urban Helenów Radny Rady Gminy Wiśniew I, II kadencji w latach 1990 – 1998.

20. Grzegorz Wielgórski Tworki Radny Rady Gminy Wiśniew IV kadencji w latach 2002 - 2006, Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy V kadencji w latach 2006 - 2010.

21. Zbigniew Wielgórski Śmiary Sołtys sołectwa Śmiary w latach 1998 - 2006.

22. Tadeusz Wielgórski Tworki Sołtys sołectwa Tworki w latach 1990 - 1996.

23. Jolanta Woźniak Myrcha Sołtys sołectwa Myrcha w latach 1998 - 2006. 

24. Kazimierz Woźniak Myrcha Radny Rady Gminy Wiśniew IV i V kadencji w latach 2002 - 2010.

25. Ryszard Zielonka Ciosny Sołtys sołectwa Ciosny w latach 1998 - 2002 i 2006 - 2010.

RADNI I SOŁTYSI PEŁNIĄCY FUNKCJĘ JEDNĄ KADENCJĘ
Lp. Imię Nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja

1. Andrzej Bąboń Borki-Paduchy Radny Rady Gminy Wiśniew V kadencji w latach 2006 – 2007.

2. Adam Biernacki Śmiary Sołtys sołectwa Śmiary w latach 2010 – 2014.

3. Kazimierz Borkowski  Borki-Paduchy Radny Rady Gminy Wiśniew I kadencji w latach 1990 - 1994.

4. Wiesław Borkowski Borki - Sołdy Radny Rady Gminy Wiśniew VI kadencji w latach 2010 - 2014.

5. Edward Dąbrowski  Wiśniew
Przewodniczący Komisji ds. Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony 
Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Wiśniew II kadencji w 
latach 1994 - 1998.

6. Sławomir Gawron Wólka Wołyniecka Sołtys sołectwa Wólka Wołyniecka w latach 2002 – 2006.

7. Jolanta Gorzkowska Gostchorz Sołtys sołectwa Gostchorz w latach 2010 – 2014. Wybrana na sołtysa na 
kolejną kadencję 2014 – 2018.

8. Zofia
Grzegorczyk 
(z domu Jastrzębska) 

Okniny - Podzdrój
Radna Rady Gminy Wiśniew II kadencji oraz członek Zarządu Gminy Wiśniew 
w latach 1994 – 1998.

9. Adam Izdebski Radomyśl Sołtys sołectwa Radomyśl w latach 2002 – 2004. 

10. Marek Izdebski Wiśniew Przewodniczący Rady Gminy Wiśniew I kadencji w latach 1990 - 1994.

11. Agnieszka Jadczak Wiśniew - Kolonia Sołtys sołectwa Wiśniew - Kolonia w latach 2010 – 2014. Wybrana na sołtysa 
na kolejną kadencję 2014 – 2018. Radna Rady Gminy VII kadencji.

12. Urszula Jastrzębska Sołtys sołectwa Śmiary w latach 1994-1998.

13. Antoni Jastrzębski Łupiny Radny Rady Gminy Wiśniew V kadencji w latach 2006 - 2010. Sołtys sołectwa 
Łupiny w latach 2006 - 2009.

14. Marian Jastrzębski Daćbogi Radny Rady Gminy I kadencji. Sołtys sołectwa Daćbogi w latach 1990 – 1993.

15. Stanisław Jastrzębski Wiśniew Radny Rady Gminy Wiśniew II kadencji oraz delegat do Sejmiku Samorządu 
Województwa Siedleckiego w latach 1994 - 1998.

16. Jacek Jastrzębski Mościbrody
(Zachojniak)

Sołtys sołectwa Mościbrody w latach 2010 – 2014. Wybrany na sołtysa na 
kolejną kadencję 2014 – 2018.

17. Krzysztof Jastrzębski Radomyśl
Sołtys sołectwa Radomyśl w latach 2010 – 2014. Wybrany na sołtysa na 
kolejną kadencję 2014 – 2018.

18. Tadeusz Józwik  Borki - Paduchy Radny Rady Gminy Wiśniew III kadencji w latach 1998 - 2002.

19. Ryszard Jóźwik Ciosny Radny Rady Gminy Wiśniew II kadencji w latach 1994 - 1998.

20. Grzegorz Jurzyk Wiśniew - Kolonia Radny Rady Gminy Wiśniew VI kadencji w latach 2010 - 2014.

21. Stanisław Kanicki  Borki - Paduchy
Radny Rady Gminy Wiśniew I kadencji oraz delegat do Sejmiku Samorządu 
Województwa Siedleckiego w latach 1990 - 1994. Zastępca Wójta Gminy 
Wiśniew w latach 2002 - 2006.

22. Andrzej Kantowicz  Wiśniew Radny Rady Gminy Wiśniew I kadencji w latach 1990 - 1994.

23. Ewa Karwowska  Borki - Paduchy Radny Rady Gminy Wiśniew w latach 2002 – 2006.

24. Janusz Kowalczyk  Tworki
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wiśniew oraz Przewodniczący Komisji ds. 
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy II kadencji w latach 
1994 - 1998.

25. Bogdan Kowieski  Borki - Paduchy Radny Rady Gminy Wiśniew II kadencji  w latach 1994 – 1998.



26. Marek Kowieski Borki - Paduchy Radny Rady Gminy Wiśniew V kadencji  w latach 2007 - 2010. Sołtys sołectwa 
Borki-Paduchy w latach 2006 - 2010.

27. Adam Krasuski Daćbogi Radny Rady Gminy Wiśniew III kadencji w latach 1998 – 2002.

28. Krzysztof Kryszczuk Wiśniew Radny Rady Gminy Wiśniew II kadencji w latach 1994 – 1998.

29. Paweł Ksionek Kaczory Radny Rady Gminy Wiśniew VI kadencji w latach 2010 - 2014.

30. Jolanta Łastowska Ciosny
Sołtys sołectwa Ciosny w latach 2002 - 2006. Wybrana na sołtysa na kolejną 
kadencję 2014 – 2018.

31. Beata Ługowska Stok Wiśniewski
Radna Rady Gminy Wiśniew VI kadencji w latach 2010 – 2014. 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Wiśniew VII kadencji.

32. Antoni Ługowski Helenów Sołtys sołectwa Helenów  w latach 1994 - 1998.

33. Jerzy Mazurek Gostchorz Radny Rady Gminy Wiśniew III kadencji w latach 1998 - 2002.

34. Stanisława Mendza Ciosny Sołtys sołectwa Ciosny w latach 2010 – 2014. 

35. Paweł Mieszczyński Lipniak Sołtys sołectwa Lipniak w latach 2013 – 2014. Wybrany na sołtysa na kolejną 
kadencję 2014 – 2018.

36. Bogdan Myrcha Myrcha Sołtys sołectwa Myrcha w latach 1990 - 1994 .

37. Renata Oknińska Łupiny Sołtys sołectwa Łupiny w latach 2010 – 2012. 

38. Wiesław Paszyński Lipniak Sołtys sołectwa Lipniak w latach 1995 – 1998.

39. Cezary Pawlik Myrcha Sołtys sołectwa Myrcha w latach 2010 – 2014.

40. Agata Przeździecka Łupiny Sołtys sołectwa Łupiny w latach 2012 – 2014. Wybrana na sołtysa na kolejną 
kadencję 2014 – 2018.

41. Aneta Pszkit Wólka Wiśniewska
Radna Rady Gminy Wiśniew VI kadencji w latach 2010 – 2014. Radna Rady 
Gminy Wiśniew VII kadencji.

42. Zenon Radzikowski Okniny Stare Radny Rady Gminy Wiśniew I kadencji w latach 1990 – 1994.

43. Piotr Rosa Myrcha Sołtys sołectwa Myrcha w latach 2006-2010 

44. Adam Rozwałka Wiśniew – Kolonia Sołtys sołectwa Wiśniew – Kolonia w latach 1998 - 2002 .

45. Barbara Rybaczewska Borki - Sołdy
Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Budżetu, Finansów i Planowania 
Rady Gminy Wiśniew III kadencji w latach 1998 - 2002. Radna Rady Powiatu IV 
kadencji w latach 2010 – 2014.

46. Józef Rybaczewski  Borki – Sołdy
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wiśniew I kadencji oraz członek Zarządu 
Gminy w latach 1990 - 1994. Wybrany na sołtysa sołectwa Borki – Sołdy na 
kadencję 2014 – 2018.

47. Bogdan Sachanowicz  Lipniak Radny Rady Gminy Wiśniew IV kadencji w latach 2002 - 2006.

48. Janina Sadowska Śmiary Sołtys sołectwa Śmiary w latach 2006 – 2007.

49. Szymon Salamończyk  Radomyśl Sołtys sołectwa Radomyśl w latach 1990 - 1994 .

50. Teodozja Sobiczewska 
Zabłocie
(Miedzki)

Sołtys sołectwa Zabłocie w latach 1998 - 2002.

51. Paweł Strzemieczny Wólka Wiśniewska Sołtys sołectwa Wólka Wiśniewska w latach 2010 – 2014. Wybrany na sołtysa 
na kolejną kadencję 2014 – 2018.

52. Arkadiusz Tarapata Myrcha Sołtys sołectwa Myrcha w latach 1994 - 1998.

53. Krystyna Złoch Borki - Paduchy

Radna Rady Gminy Wiśniew VI kadencji w latach 2010 - 2014. Przewodnicząca 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych VII 
kadencji Rady Gminy Wiśniew. Sołtys sołectwa Borki - Paduchy w latach 2010 
– 2014. Wybrana na sołtysa na kolejną kadencję 2014 – 2018.

RADNI I SOŁTYSI PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PIERWSZĄ KADENCJĘ
Lp. Imię Nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja

1. Ewa Celińska - Drozd Okniny Nowe Wybrana na sołtysa na kadencję 2014 – 2018.

2. Dorota Jastrzębska Helenów Wybrana na sołtysa na kadencję 2014 – 2018.

3. Adam Jastrzębski Borki - Kosiorki Wybrany na sołtysa na kadencję 2014 – 2018.

4. Anna Krasuska Śmiary Wybrana na sołtysa na kadencję 2014 – 2018.

5. Agnieszka Krasuska Pluty Wybrana na radą Rady Gminy Wiśniew na VII kadencję.

6. Krzysztof Lech Stok Wiśniewski Wybrany na sołtysa na kadencję 2014 – 2018.

7. Tadeusz Ługowski Helenów Wybrany na radnego Rady Gminy Wiśniew na VII kadencję.

8. Grzegorz Markowski Tworki Wybrany na radnego Rady Gminy Wiśniew na VII kadencję.

9. Kazimierz Okniński Stare Okniny Wybrany na radnego Rady Gminy Wiśniew na VII kadencję.

10. Marek Okniński Pluty Wybrany na radnego Rady Gminy Wiśniew na VII kadencję.

11. Cecylia Pawlik Myrcha Wybrana na sołtysa na kadencję 2014 – 2018.

12. Elżbieta Wysokińska Zabłocie Wybrana na radą Rady Gminy Wiśniew na VII kadencję.


