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Nagrodzone Panie  z cz onkami Kapitu y i organizatorami. 

Kobieta to symbol tajemniczo ci, pi kna i doskona o ci. Jest 
obiektem westchnie , uwielbie  i mi o ci. Dla wielu artystów 
kobiety s  natchnieniem, muz . Swoje wi to obchodz  8 mar-
ca. Jest to dzie  rado ci, u miechu i mi ych gestów.  

 
W gminie Wi niew oficjalne uroczysto ci zwi zane z tym wi tem 

zosta y przeniesione na sobot  10 marca. Program przewidywa  
rozstrzygni cie konkursu Kobieta Roku 2012, spotkanie z poezj  oraz 
pocz stunek. 

Do Konkursu zorganizowanego przez Gminny O rodek Kultury w Wi -
niewie, a nad którym honorowy patronat obj  Wójt Gminy Wi niew, zosta o 
zg oszonych 21 pa . Kandydatury mo na by o zg asza  do 25 lutego 2012 r. 
w pi ciu kategoriach: najlepsza gospodyni, sektor spo eczny, sektor 
przedsi biorczy, sektor o wiatowy, sektor publiczny. W ka dym z wymie-
nionych sektorów Kapitu a, w której sk ad wchodzili: przewodnicz cy 
Kapitu y, Krzysztof Kryszczuk – wójt gminy Wi niew, cz onkowie: Janina 
Do gich – dyrektor Gminnego O rodka Kultury, Antoni Wiszniewski –
przewodnicz cy Komisji o wiaty, kultury, sportu i turystyki, zdrowia i spraw 
socjalnych  Rady  Gminy  Wi niew,  Dariusz  Ga achowski  –  w a ciciel
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Wieczór poezji Urszuli Tom. 
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Laureaci Konkursu i licznie  zgromadzona publiczno . 

2 Gminne Wie ci 



 

Cukierni z Klonowej oraz Klonowa Day Spa, Justyna Pobo y
– przedstawicielka pos a Krzysztofa Borkowskiego oraz 
Wies aw Ksi polski – w a ciciel Firmy Handlowo –
Us ugowej w Tworkach, wyró ni a w ka dym sektorze dwie 
spo ród nominowanych osób, a jednej nada a tytu  „Kobieta 
Roku 2012”. 

Ma w swoim dorobku ponad pi dziesi t publikacji. 
Koncert prezentuj cy twórczo  literack  Urszuli Tom 
po czony by  z prezentacj  tancerzy Magdaleny Ol-
szewskiej i Piotra Pastora. 

Na zako czenie prowadz cy sobotni  uroczysto  –
Magdalena i Piotr – w imieniu Janiny Do gich – dyrektora 
GOK zaprosili przyby ych na s odki pocz stunek. - Do konkursu mog y by  nominowane zarówno mieszkanki 

naszej gminy, jak i kobiety spoza gminy, lecz pracuj ce na jej 
terenie – mówi  przewodnicz cy Kapitu y Krzysztof Krysz-
czuk – Naszym zadaniem, jako Kapitu y, by o zapoznanie si  
z dzia alno ci  zg oszonych kandydatek do konkursu oraz 
przyznanie punktów poszczególnym nominowanym. Zadanie to 
nie by o atwe, poniewa  wszystkie zg oszone kobiety s  
wyj tkowe i zas uguj  na uhonorowanie ich pracy na rzecz 
naszej gminy. 

Oto, jak wspominaj  ten dzie  uczestnicy i organiza-
torzy Konkursu: 

- Beata Wiszniewska powiedzia a: Stoj c na scenie, 
jako osoba wyró niona w sektorze o wiaty, odnios am 
wra enie, e uczestnicz  w uroczysto ci rozdania tele-
kamer czy wyborów Miss Polonia. Na pocz tku by y nomi-
nacje, a pó niej uroczysta dekoracja szarfami. Odczucia 
mam bardzo pozytywne. 

- So tys wsi Wi niew Beata Pasztor - Mój dyplom wisi
w domu w centralnym miejscu. Wszyscy, którzy przycho-
dz  do nas widz  go i widz  równie  bia  szarf , któr  
zosta am udekorowana. Przyjmuj  gratulacje od rodziny, 
przyjació , s siadów. By a to dla mnie mi a niespo-
dzianka. 

Po d ugich obradach i podliczeniu g osów przyznane zosta y 
nast puj ce wyró nienia i tytu y: 

SEKTOR SPO ECZNY 
Wyró nione zosta y panie: Klementyna Weronika Cie lik 

oraz Anna Montewka.  
Tytu  KOBIETA ROKU 2012 otrzyma a mieszkanka Wi -
niewa pani Beata Pasztor. - To wielki zaszczyt by  nominowan  w tak niezwyk ym 

Konkursie – wspomina Krystyna Michalak. – Nie 
wiedzia am, e moja osoba zosta a zg oszona do niego. 
By am pozytywnie zaskoczona. Ten dzie  na pewno 
na d ugo pozostanie w mojej pami ci. Dzi kuj  serdecznie 
osobom, które zrobi y mi taki prezent z okazji Dnia 
Kobiet. 

SEKTOR PRZEDSI BIORCZY 
Wyró nione zosta y panie: Ma gorzata Borkowska i Tere-

sa Zaj c.  
Tytu  KOBIETA ROKU 2012 otrzyma a mieszkanka Stoku 
Wi niewskiego pani Beata Izdebska. 

SEKTOR O WIATY 
Wyró nione zosta y panie: Urszula Sosnówka i Anna 

Dziedzina.  
- Szarfy nie powiesi am jeszcze w domu, poniewa  nosz  

j  ze sob  i wszystkim pokazuj  w odpowiednim 
momencie. Jest to bardzo mi e – podzieli a si  wra eniami 
Beata Izdebska - Rzeczywi cie Gmina Wi niew potrafi 
doceni  osoby, które anga uj  si  w ycie spo eczne. Jest 
to wyj tkowa gmina; z ch ci  podejmuje si  tu ró nie 
dzia ania. 

Tytu  KOBIETA ROKU 2012 otrzyma a  mieszkanka 
Radomy li pani Beata Wiszniewska.  

SEKTOR PUBLICZNY 
Nominowane zosta y panie: Iwona Kosmala, El bieta 

Orzy owska – czycka, Barbara Chojecka i Krystyna 
Michalak. Wyró nione zosta y: El bieta Orzy owska –

czycka i Barbara Chojecka.  
- Organizator – dyrektor Gminnego O rodka Kultury 

Janina Do gich tak mówi o Konkursie - Pomys  
na Konkurs podpowiedzia o nam ycie. Kobiety 
codziennie wykonuj  wiele obowi zków. Nie zawsze 
jednak jest to w odpowiedni sposób docenione. 

Tytu  KOBIETA ROKU 2012 otrzyma a mieszkanka 
Wi niewa pani Krystyna Michalak. 

NAJLEPSZA GOSPODYNI  
Na potrzeby konkursu stworzyli my pi  sektorów, 

w których dzia aj  kobiety. Pomy la am, e naszym 
Paniom - dzia aczkom nale y podzi kowa  za prac . 
Po wi caj  one nie tylko swój wolny czas, ale równie  
materialnie daj  z siebie wiele. Na pewno w przysz o ci 
odbywa  si  b d  kolejne edycje tego konkursu. By  mo e 
by o teraz troch  niedoci gni  – przede wszystkim 
technicznych, ale ju  w nast pnym roku we miemy te 
problemy pod uwag  i postaramy si  wszystko jeszcze 
lepiej zorganizowa . 

Nominowane zosta y panie: Kamila Le kowicz, Gra yna 
Marczak, Anna Krasuska, Aneta Jastrz bska, Halina Koszara, 
Bo ena Jurzyk, Barbara Okni ska i Diana Jastrz bska. 
Wyró nione zosta y: Bo ena Jurzyk i Barbara Okni ska. 
Tytu  KOBIETA ROKU 2012 otrzyma a mieszkanka 
Starych Oknin pani Diana Jastrz bska. 
 

Osoby wyró nione otrzyma y nagrody ufundowane przez: 
- Stowarzyszenie „Kapita  – Praca – Rozwój”, 
- Dariusza Ga achowskiego – w a ciciela Klonowa Day Spa,
- Bo en  Polak - Stojanov  – w a cicielk  Restauracji 

Za cianek Polski, 
- Patronat honorowy nad konkursem obj  Wójt Gminy 

Wi niew Krzysztof Kryszczuk - Mnie zach ca  do tego, 
aby powiedzie , e kobiety z naszej gminy s  wyj tkowe, 
naprawd  nie trzeba, poniewa  sam ten Konkurs jest 
uwidocznieniem tego, e chcemy doceni  i nagrodzi  
kobiety, które w szczególny sposób po wi caj  si  tej 
gminie i jej mieszka com. Co roku tego typu konkursy 
b dziemy organizowa , aby pokazywa  te kobiety, które 
pracuj  na rzecz naszej gminy. Ma o kto wie o tym, e 
dzi ki nim powstaj  jakie  przedsi wzi cia. Te kobiety 
chcemy pokazywa  innym jako wzór do na ladowania. 

- Wies awa Ksi polskiego – w a ciciela FHU z siedzib  
w Tworkach, 

- Pos a Krzysztofa Borkowskiego. 
Wszystkim kobietom nominowanym i nagrodzonym ser-

decznie gratulujemy. 
Po rozstrzygni ciu Konkursu wszyscy zostali zaproszeni 

na uczt  dla ducha. Na spotkanie z poezj  zaprosi a Urszula 
Tom – poetka, rodowita Siedlczanka. Jest wielokrotn  zdo-
bywczyni  nagród literackich zarówno w poezji jak i prozie. 
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PODCZAS XIII SESJI ZARZ DZENIA Zarz dzenie Nr 78/2012 Wójta Gminy Wi -
niew z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie powo-
ania cz onków Zespo u Interdyscyplinarnego 

w Gminie Wi niew do realizacji zada  zwi za-
nych z przeciwdzia aniem przemocy w rodzinie.

1 lutego  2012 r. 
Wójta Gminy Wi niew RADA GMINY WI NIEW 

PODJ A NAST PUJ CE UCHWA Y od 20 listopada 2011 r. 
Uchwa a Nr XIII/80/2012 Rady Gminy Wi -

niew z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie przyj cia 
darowizny nieruchomo ci na mienie gminne 
w miejscowo ci Stok Wi niewski. 

do 31 marca 2012 r. Zarz dzenie Nr 79/2012 Wójta Gminy Wi -
niew z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie powo-
ania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia 

przetargu na dzier aw  (nieruchomo  mienia 
gminnego po o onego w obr bie wsi Wi niew). 

Zarz dzenie Nr 63/2011 Wójta Gminy 
Wi niew z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie 
powo ania Komisji Przetargowej (zadanie pn. 
„Wymiana opraw o wietlenia ulicznego w miej-
scowo ciach: miary, Stare Okniny, Zab ocie, 
Pluty, Da bogi, gmina Wi niew”). 

Uchwa a Nr XIII/81/2012 Rady Gminy 
Wi niew z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zamia-
ny nieruchomo ci w miejscowo ci Borki-Paduchy.Zarz dzenie Nr 80/2012 Wójta Gminy Wi -

niew z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie wpro-
wadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urz du 
Gminy Wi niew. 

Uchwa a Nr XIII/82/2012 Rady Gminy Wi -
niew z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie przezna-
czenia do dzier awy nieruchomo ci mienia gmin-
nego w miejscowo ci upiny. 

Zarz dzenie Nr 64/2011 Wójta Gminy 
Wi niew z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie 
powo ania Komisji Egzaminacyjnej do przepro-
wadzenia post powania egzaminacyjnego dla 
nauczycieli ubiegaj cych si  o awans na stopie  
nauczyciela mianowanego. 

Zarz dzenie Nr 81/2012 Wójta Gminy Wi -
niew z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie ustale-
nia ceny czynszu dzier awnego nieruchomo ci 
mienia gminnego przeznaczonej do dzier awy. 

Uchwa a Nr XIII/83/2012 Rady Gminy Wi -
niew z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie pozba-
wienia dzia ki nr 276/4 z obr bu 28 stanowi cej 
drog  gminn  nr 361108W kategorii drogi gmin-
nej, po o onej w ci gu przebiegu ulicy Ogrodowej 
w Wi niewie. 

Zarz dzenie Nr 82/2012 Wójta Gminy 
Wi niew z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie 
zmian w bud ecie gminy na 2012 r. 

Zarz dzenie Nr 65/2011 Wójta Gminy 
Wi niew z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie 
zmian w bud ecie gminy na 2011r. 

Uchwa a Nr XIII/84/2012 Rady Gminy Wi -
niew z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zmiany 
Uchwa y Nr XXIX/152/09 Rady Gminy Wi niew 
z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie przyj cia 
Strategii Integracji i Rozwi zywania Problemów 
Spo ecznych Gminy Wi niew na lata 2009-2013 
z perspektyw  na lata 2014-2020. 

Zarz dzenie Nr 66/2011 Wójta Gminy 
Wi niew z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie 
powo ania komisji odbioru zadania inwestycyj-
nego „Wymiana o wietlenia ulicznego w miej-
scowo ci Nowe Okniny na odcinku ok. 800 m 
od s upa energetycznego nr 1/68 do s upa nr 
15/68”. 

UCHWA Y 
RADY GMINY  

PODCZAS XII SESJI 
28 grudnia  2011 r. 

Uchwa a Nr XIII/85/2012 Rady Gminy Wi -
niew z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zmiany 
Uchwa y Nr X/55/2011 Rady Gminy Wi niew 
z dnia 28 pa dziernika 2011 r. w sprawie wyra e-
nia zgody na zawarcie porozumienia mi dzygmin-
nego w sprawie powierzenia Gminie uków zada-
nia z zakresu o wiaty polegaj cego na dowo eniu 
uczniów b d cych mieszka cami gminy Wi niew 
do Zespo u O wiatowego w Radomy li. 

Zarz dzenie Nr 67/2011 Wójta Gminy 
Wi niew z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie po-
wo ania Komisji Przetargowej (zadanie pn. 
„Konserwacja o wietlenia drogowego 
na Obszarze administracyjnym Gminy Wi niew 
w 2012 roku”. 

RADA GMINY WI NIEW 
PODJ A NAST PUJ CE UCHWA Y 

Uchwa a Nr XII/70/2011 Rady Gminy Wi -
niew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przy-
j cia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy Wi niew na 2012 rok. 

Zarz dzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy 
Wi niew z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie 
powo ania Komisji Przetargowej (zadanie pn. 
„Dostawa oleju opa owego lekkiego w 2012 
roku do Zespo ów O wiatowych w Radomy li 
i miarach”). 

Uchwa a Nr XII/71/2011 Rady Gminy Wi -
niew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przy-
j cia planu pracy Rady Gminy Wi niew 
na 2012 rok. Uchwa a Nr XIII/86/2012 Rady Gminy Wi -

niew z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia 
planu dofinansowania form doskonalenia za-
wodowego nauczycieli na 2012 rok. 

Uchwa a Nr XII/72/2011 Rady Gminy Wi -
niew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie upo-
wa nienia Wójta Gminy Wi niew do zawarcia 
umowy partnerstwa dla realizacji projektu 
w ramach Programu Operacyjnego Kapita  
Ludzki, Priorytet V Poddzia anie 5.2.1 „Moder-
nizacja zarz dzania w administracji samorz -
dowej”. 

Zarz dzenie Nr 69/2011 Wójta Gminy 
Wi niew z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie 
zmian w bud ecie gminy na 2011 r. 

Uchwa a Nr XIII/87/2012 Rady Gminy Wi -
niew z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zaci -
gni cia po yczki d ugoterminowej na wyprzedza-
j ce finansowanie zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowa chodnika w miejscowo ciach Mroczki – 

miary”. 

Zarz dzenie Nr 70/2011 Wójta Gminy 
Wi niew z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 
ustalenia zasad sprzeda y wody dla odbiorców 
nie posiadaj cych umów o zaopatrzenie 
w wod . 

Uchwa a Nr XII/73/2011 Rady Gminy Wi -
niew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmia-
ny Uchwa y Nr IV/13/11 Rady Gminy Wi niew 
z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia 
planu dofinansowania form doskonalenia zawo-
dowego nauczycieli na 2011 rok. 

 Uchwa a Nr XIII/88/2012 Rady Gminy Wi -
niew z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zaci gni -
cia po yczki d ugoterminowej na finansowanie bu-
dowy sieci wodoci gowej z przy czami w miej-
scowo ciach Wi niew–Wi niew–Kolonia–Borki-
Paduchy – Etap I. 

Zarz dzenie Nr 71/2011 Wójta Gminy 
Wi niew z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie 
zmian w bud ecie gminy na 2011 r. 

Zarz dzenie Nr 72/2011 Wójta Gminy 
Wi niew z dnia 30 grudnia  2011 r. w sprawie 
powo ania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu 
przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej kasy 
na dzie  30 grudnia 2011 r. 

Uchwa a Nr XII/74/2011 Rady Gminy Wi -
niew z dnia 28 grudnia 2011 r. o przyst pieniu 
do zmiany studium uwarunkowa  i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Wi -
niew. 

Uchwa a Nr XIII/89/2012 Rady Gminy Wi -
niew z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zaci gni -
cia po yczki d ugoterminowej na finansowanie bu-
dowy sieci wodoci gowej z przy czami w miej-
scowo ciach Wólka Wi niewska–Myrcha–Wólka 
Wo yniecka. 

Zarz dzenie Nr 73/2012 Wójta Gminy 
Wi niew z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie 
ustalenia ceny nieruchomo ci mienia gminnego 
przeznaczonej do sprzeda y. 

Uchwa a Nr XII/75/2011 Rady Gminy Wi -
niew z dnia 28 grudnia 2011 r. o przyst pieniu 
do sporz dzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego cz ci wsi Nowe 
Okniny. 

Uchwa a Nr XIII/90/2012 Rady Gminy Wi -
niew z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zaci -
gni cia po yczki d ugoterminowej na finanso-
wanie budowy sieci wodoci gowej z przy czami 
w miejscowo ciach Lipniak – Stok Wi niewski. 

Zarz dzenie Nr 74/2012 Wójta Gminy 
Wi niew z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie 
zmian w bud ecie gminy na 2012 r. Uchwa a Nr XII/76/2011 Rady Gminy Wi -

niew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmian 
w bud ecie gminy Wi niew na 2012 rok. 

  Zarz dzenie Nr 75/2012 Wójta Gminy 
Wi niew z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie 
lokaty terminowej z rachunku bie cego gminy 
na 2012 r. 

Uchwa a Nr XIII/91/2012 Rady Gminy Wi -
niew z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zaci gni -
cia po yczki d ugoterminowej na finansowanie bu-
dowy sieci wodoci gowej z przy czami w miej-
scowo ciach Borki – Paduchy – Borki – So dy. 

Uchwa a Nr XII/77/2011 Rady Gminy Wi -
niew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Wi niew na lata 2011 – 2020. 

Zarz dzenie Nr 76/2012 Wójta Gminy 
Wi niew z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie 
powo ania Komisji Przetargowej. Uchwa a Nr XIII/92/2012 Rady Gminy 

Wi niew z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zmiany 
w bud ecie gminy Wi niew na 2012 rok. 

Uchwa a Nr XII/78/2011 Rady Gminy Wi -
niew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie 
uchwalenia bud etu gminy Wi niew na 2012r. 

Zarz dzenie Nr 77/2012 Wójta Gminy 
Wi niew z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie 
powo ania Komisji Przetargowej do przepro-
wadzenia przetargów (na sprzeda  nierucho-
mo ci mienia gminnego po o onego w obr bie 
wsi Zab ocie).  

Uchwa a Nr XIII/93/2012 Rady Gminy 
Wi niew z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Wi niew na lata 2012 – 2021. 

Tre  aktów prawnych znajduje si  na stronie  www.e-bip.pl

Uchwa a Nr XII/79/2011 Rady Gminy Wi -
niew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Wi niew na lata 2012-2020. 
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W s p ó l n e   k o l  d o w a n i e   p o   r a z   t r z e c i 

 
Wszyscy zapewne wiemy, e muzyka agodzi obyczaje. Mi o c do muzyki czy ludzi bez wzgl du na wiek, p e  czy 

pochodzenie. Jest to sztuka zrozumia a dla wszystkich ludzi niezale nie od narodowo ci i ojczystego j zyka. 
Najlepszym tego przyk adem jest Mi dzynarodowy Festiwal Kol d i Pastora ek „Kol dnicze Serce Polskie”, który 
w tym roku odby  si  ju  po raz trzeci.  
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Chór M ski Gorol z Czech. Na zako czenie wspólnie wykonano kol d  „Bóg si  rodzi”.

Skupie . Chór ten powsta  w pa dzierniku 1947 roku przy 
miejscowym Kole Polskiego Zwi zku Kulturalno - O wiatowego 
w Jab onkowie. W tym roku zespól obchodzi 65 – lecie swojego 
istnienia. Zespó  liczy obecnie 47 cz onków.  

Impreza zorganizowana zosta a tradycyjnie w ostatni  niedziel  
stycznia w sali widowiskowej Gminnego O rodka Kultury w Wi -
niewie. Go ciem specjalnym imprezy by  Chór M ski Gorol 
z Jab onkowa w Czechach. 

Przez wszystkie lata dzia alno ci „Gorol” zgromadzi  w swoim 
repertuarze wiele ró nego rodzaju pie ni. 

Wyst py zespo ów poprzedzi a Msza w. sprawowana w ko -
ciele parafialnym w Wi niewie. Opraw  muzyczn  Mszy zapewni  
Chór z Czech. Wyst py ocenia o jury w sk adzie: 

- Micha  Ho ownia – przewodnicz cy jury – dyrektor Zespo u 
Szkó  Muzycznych w Siedlcach. Absolwent Akademii Muzycznej 
im. F. Chopina w Warszawie, muzyk, dyrygent. Laureat
presti owej nagrody Prezydenta Miasta Siedlce – Aleksandria, 

Festiwal jak co roku rozpocz  si  konkursem wokalnym, 
w którym udzia  wzi o 8 zespo ów i grup kol dniczych 
z Mazowsza i Lubelszczyzny oraz z Zaolzia w Czechach. 
Zadaniem ka dego z zespo ów by o zaprezentowanie trzech 
utworów: dwóch kol d oraz pastora ki. - Jacek Grabi ski – Wiceprezes Zarz du „Wspólnota Polska” 

i przyjaciel gminy Wi niew, - Jest to doskona y sposób na propagowanie wspólnego 
kol dowania. Festiwal ma na celu podtrzymywanie tradycji 
piewania kol d i pastora ek oraz umo liwienie zespo om i grupom 

kol dniczym prezentowania swoich umiej tno ci na scenie. 
Z coraz wi ksz  ochot  organizujemy ten Festiwal, poniewa  
widzimy, e z roku na rok zainteresowanie nim ro nie –
powiedzia a dyrektor GOK w Wi niewie Janina Do gich, która 
wraz z przewodnicz cym Rady Gminy Wi niew Józefem 
Orzy owskim otworzy a tegoroczny Festiwal. 

- Benedykt Kluczek – w a ciciel hurtowni zabawek Benotti 
w Siedlcach, sponsor Festiwalu. 

Po kilkugodzinnym przes uchaniu zespo ów i naradzie jury 
jednog o nie przyzna o pierwsz  nagrod  Chórowi M skiemu 
Gorol z Jab onkowa. Drugie miejsce zaj  Chór Lilia 
dzia aj cy przy parafii p.w. w. Józefa w Siedlcach, za  trzecie 
Chór dzia aj cy przy Gminnym O rodku Kultury w Zbu-
czynie. Ponadto wyró nienia otrzymali: Zespó  Seniora w Rado-
my li oraz Zespó  „ urawiacy”. O godzinie 12:30 rozpocz y si  prezentacje zespo ów. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy.  Wyst pili: 
- Chór dzia aj cy przy Gminnym O rodku Kultury 
w Zbuczynie utworzony w listopadzie 2011 roku. Kierownikiem 
Chóru jest Urszula Chru ciel. 

Po wr czeniu nagród uczestnicy konkursu zostali zaproszeni 
na scen , gdzie wspólnie za piewali kol d  „Bóg si  rodzi”. Potem 
uroczystym korowodem zarówno publiczno  jak i zespo y uda y 
si  pod „Ksi g  Papiesk ” – pomnik upami tniaj cy Jana Paw a II, 
gdzie zosta y z o one kwiaty i zapalone znicze. 

- Zespó  „ widerzanki”, który dzia a przy Kole Gospody  
Wiejskich w widerkach, gmina Wojcieszków. Program 
przygotowa a Alina Pytlik Na zako czenie nasi drodzy go cie zostali zaproszeni 

na pocz stunek.  - Zespó  „M ynarzanki” z gminy Wodynie, dzia aj cy przy Kole 
Gospody  Wiejskich. Kierownikiem Zespo u jest Maria led . - Jeste my wdzi czni za zaproszenie nas na tak wspania y 

Festiwal. Mamy nadziej , e jeszcze nie raz b dzie okazja 
do odwiedzenia Waszej gminy. Spotkali my tutaj wielu yczliwych 
ludzi. Dzi kujemy serdecznie za go cin . Nie mówimy „ egnajcie” 
lecz „do zobaczenia” – powiedzia  na zako czenie dyrygent 
Chóru M skiego „Gorol” Alojzy Suchanek. 

- Zespó  „ urawiacy”, którego kierownikiem jest Walenty 
Kowalczuk. Zespó  dzia a od 10 lat przy Gminnym O rodku 
Kultury i Sportu w Bogutach. 
- Zespó  „Seniorzy” z Kotunia kierowany przez Wojciecha 
Ciekota. Zespó  piewa od 7 lat. Cz sto wyst puje na uro-
czysto ciach lokalnych zarówno w gminie Kotu , jak i innych 
okolicznych gminach. Wyst powa  równie  w Warszawie 
w hotelu „Mariot” oraz za granic  u naszych zachodnich s siadów.
- Chór Lilia dzia aj cy przy parafii p.w. w. Józefa w Siedlcach. 
Zespó  istnieje od 10 lat. Kierownikiem jest Wojciech Jezuit. 
W Chórze na cztery g osy piewaj  m odzie  i doro li. 

Prowadz cy 
Festiwal 
Pa stwo 
Halina 
i Andrzej 
Kantowi-
czowie. 

- Zespó  Seniora w Radomy li, który powsta  w 2011 roku 
i zadebiutowa  podczas ubieg orocznego Festiwalu. Kierownikiem 
Zespo u jest Aneta Karczmarska. 
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- Chór M ski Gorol z Jab onkowa w Czechach. Grup  do wst pu 
przygotowa  Alojzy  Suchanek.  Prezesem  Chóru  jest  Grzegorz 
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KOL DY, PASTORA KI I YCZENIA 

 
Radosna, yczliwa i rodzinna atmosfera towarzyszy a spotkaniu noworocznemu 

mieszka ców wsi Borki – Paduchy i Borki – So dy, które odby o si  w niedziel  8 sty-
cznia w Wiejskim Domu Integracji w Borkach- Paduchach. 

W wi teczno-noworoczny nastrój go ci wprowadzi  zespó  kol dników, a m odzie  
Zespo u Szkó  w Borkach – Kosach przedstawi a jase ka „Prezent dla najbli szych”. 

Go cinnie wyst pi  zespó  dzieci cy „Ta cz ce nutki” dzia aj cy przy szkole 
w Zago dziu gmina Stanin, powiat ukowski. Zespó  w 2011 r. pod kierownictwem pani 
dyrektor Jadwigi Grudzie  (pochodz cej z Jasionki) zdoby  III miejsce w konkursie 
ta ca ludowego Chodów 2011. Dla publiczno ci zebranej na spotkaniu op atkowym 
zaprezentowali pastora k  i piosenk  wi teczn  „ Za nij dziecino” i Male ka mi o ”. 

Kol dy za piewali i zagrali: Paulina K dziora – skrzypce, Monika Z och – gitara 
i Andrzej K dziora – akordeon.  

W uroczysto ci wzi li udzia : Józef Orzy owski – Przewodnicz cy Rady Gminy 
Wi niew, ksi a parafii Zbuczyn – ks. pra at Jan Siekierko i ks. wikary Sebastian 
Bisek oraz dyrektor ZS w Borkach – Kosach pani Agnieszka Dziewulska z gronem 
pedagogicznym.  

Rol  gospodarzy pe ni y panie z Ko a Gospody  Wiejskich – Krystyna Z och, 
Halina Koszara i Barbara Rybaczewska.  

- Miniony 2011 rok cechuje refleksja, o tym co by o i jak go prze yli my, jakimi 
byli my dla bliskich, co zrobili my dla wspólnego dobra. Mog  mia o stwierdzi , e dla 
naszej miejscowo ci by  to dobry rok. Oddana do u ytku wietlica przyczyni a si  
do odbudowy i wzmocnienia wi zi nie tylko rodzinnych ale i s siedzkich. Dzisiejsze 
pi te ju  spotkanie nale y z pewno ci  do najliczniejszych. Za to serdecznie wszystkim 
dzi kuj . Nowy 2012 rok to nadzieja na to, e wszystko co zamierzamy i o czym my limy 
spe ni si , e nadal b dziemy cieszy  si  zdrowiem i wspólnie sp dzimy wiele mi ych 
chwil.  W imieniu pa  z  Ko a Gospody  Wiejskich ycz  mieszka com i go ciom 
wszystkiego co najlepsze – powiedzia a prowadz ca spotkanie Barbara Rybaczewska. 

yczenia Noworoczne z o y  tak e Przewodnicz cy Rady Gminy – Józef 
Orzy owski ycz c mieszka com wszelkiej pomy lno ci w dzia aniu i sukcesów 
w yciu osobistym. 

S owo bo e wyg osi  ks. Sebastian Bisek. 
Najwa niejsz  i najprzyjemniejsz  cz ci  spotkania by o podzielenie si  op atkiem 

– symbolem zgody i pojednania.  

W dniu 29 stycznia 2012 r. oko o 150 dzieci z miejsco-
wo ci Borki – Paduchy, Borki – So dy, Borki – Kosy i Ja-
sionka, a tak e dzieci mieszkaj ce poza terenem gminy Wi -
niew, których rodzice pochodz  z „naszego” terenu, spotka o 
si  po raz pierwszy na balu karnawa owym w Wiejskim 
Domu Integracji w Borkach – Paduchach. 

Warunkiem uczestnictwa w zabawie by o przebranie si  
zarówno dzieci jak i rodziców. Ci drudzy troch  zawiedli, ale 
mamy nadziej , e zdobyli do wiadczenie, e w przebraniu 
mo emy bardziej poczu  si  dzie mi. 

Wodzirejem i pomys odawc  zabawy by a so tys so ectwa 
Borki – Paduchy – Pani Krystyna Z och w przebraniu 
„Dobrej Wró ki”. 

Dla dzieci przygotowano wiele konkursów i zabaw, a pro-
wadzi a je w przebraniu „Czarnoksi nika” nasza miesz-
kanka, nauczyciel wychowania przedszkolnego – Pani Iza-
bela M dza. Podczas zabawy by a mo liwo  pomalowania 
twarzy. T  atrakcj  zapewni a Inga Szumawa z Zespo u 
Szkó  w Borkach – Kosach.  

Panie z Ko a Gospody  Wiejskich przygotowa y pocz s-
tunek, a symboliczne nagrody dla wszystkich milusi skich 
ufundowa y: Pani Teresa Zaj c – sklep „Szaraczek”
Wi niew, Pani Gra yna Konasiuk – Mordy, Pani Anna 

awecka – Borki – Paduchy. 
W godzinach wieczornych odby a si  dyskoteka dla m o-

dzie y. Opraw  muzyczn  zapewni  DJ Grzesiek. Zabawa 
by a suuuuper! Liczymy, e w przysz ym roku b dzie nas 
jeszcze wi cej. 

W dniu 18 lutego okres karnawa u zako czyli balem doro-
li mieszka cy naszych miejscowo ci. 

Karnawa … karnawa …
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Mieszka cy gminy licznie przybyli by wspólnie 
kol dowa . 
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Wszyscy podzielili si  op atkiem – symbolem 
zgody i pojednania. 

Wszyscy zostali zaproszeni do wspólnej fotografii. 
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Zabawa by a bardzo udana. 



Zespó  wokalny powsta  w ubieg ym roku. Tworz  go seniorzy 
z Radomy li i Zab ocia. Kierownikiem Zespo u jest Aneta Karcz-
marska, akompaniuje Stanis aw Wróblewski. W swoim dorobku 
artystycznym seniorzy maj  pie ni ludowe, weselne, patriotyczne, 
kol dy, pastora ki, pie ni okoliczno ciowe. Grupa zadebiutowa a 
podczas II Mi dzynarodowego Koncertu Kol d i Pastora ek 
„Kol dnicze Serce Polskie”, który odby  si  23 stycznia 2011 r. 
w Wi niewie. Seniorzy zaznaczyli równie  swoj  obecno  w wielu 
imprezach kulturalnych takich jak: VI Festiwal Zespo ów 
Kabaretowych Seniorów z Mazowsza „ESKA”, I Festiwal Kultury 
Chodów 2011 – na którym  zaj li I miejsce, Koncert Kol d „Razem 
Kol dujemy” w Bia kach, V Festiwal Kuchni Regionalnej 
„Z Wi niowym Smakiem”, Do ynki 2011 Gminy Wi niew, IV Dni 
Chleba w Wólce Wi niewskiej, Mi dzynarodowy Koncert Kol d 
w Nawsiu na Zaolziu w Czechach. 
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Cz onkowie Zespo u z Janin  Do gich dyr. GOK.  

 
 
 

PIERWSZE URODZINY ZESPO U Z RADOMY LI
 
 
 czymy Pa stwu dalszych sukcesów oraz wszelkiej pomy lno ci 

 w yciu osobistym.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uroczysto ci rozpocz y si  Msz  w. dzi kczynn  sprawowan  
przez proboszcza parafii Radomy l ks. Mieczys awa Pociejuka.
Nast pnie Jubilaci oraz zaproszeni go cie przeszli do Centrum 
Integracyjno – Edukacyjnego. Tam yczenia i gratulacje cz onkom 
zespo u z o yli: wójt gminy – Krzysztof Kryszczuk, 
przewodnicz cy Rady Gminy – Józef Orzy owski, dyrektor 
Gminnego O rodka Kultury – Janina Do gich, Pa stwo Ewa i Sta-
nis aw Wi niewscy – którzy przekazali tort Jubilatom, so tys 
so ectwa Radomy l – Krzysztof Jastrz bski, Ko o Gospody  
Wiejskich w Radomy li oraz cz onkowie Zespo u Ludowego im. 
Zbigniewa Myrchy „Wi niewiacy”.  

W sobot  21 stycznia 2012 r. w sali Centrum Integracyjno – Edukacyjnego w Radomy li wi towali my 
pierwsz  rocznic  powstania miejscowego zespo u. Przy tej okazji zosta o nadane mu imi  – ZESPÓ  
SENIORA W RADOMY LI. 

Uroczysto  by a równie  okazj  do nadania zespo owi 
oficjalnej nazwy. Akt nadania imienia odczyta  i przekaza  
na r ce najstarszego (maj cego prawie 90 lat) cz onka zespo u, 
pana Stanis awa Borkowskiego, wójt – Krzysztof Kryszczuk. 
Oto tre  dokumentu: „Daj c wyraz efektom pracy zmierzaj cej 
do zachowania kultury i tradycji oraz o ywienia lokalnych 
dzia a  nadaje si  miejscowemu zespo owi piewaczemu imi  –
Zespó  Seniora w Radomy li”. 

Cz onkowie Zespo u byli pozytywnie zaskoczeni. - Jeste my 
bardzo zadowoleni i cieszymy si  z przebiegu uroczysto ci.
Wiele osób zaszczyci o nas swoj  obecno ci  i za to serdecznie 
im dzi kujemy – na zako czenie powiedzia a Dorota Bor-
kowska. 

- Wyra amy uznanie dla Pa stwa bogatego dorobku i twórczej 
inwencji, pozwalaj cej zachowa  tradycje naszego regionu – mówi  
przewodnicz cy  Rady  Gminy  Józef Orzy owski. – Gratuluj c, y -

 
 
  

Gmina Wi niew w ubieg ym roku nawi za a wspó prac  z Fundacj  La 
Loba w celu realizacji projektu „Moc nowych kwalifikacji – szans  na 
prac  dla mieszka ców Gminy Wi niew”. Projekt ten jest wspó -
finansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Spo ecznego. Realizowany b dzie w terminie od 01.03.2012 r. 
do 31.07.2012 r.  

Projekt skierowany jest do 12 bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo 
mieszka ców Gminy Wi niew, zagro onych wykluczeniem spo ecznym. 
Rekrutacja zako czy a si  31 marca br. Projekt ma na celu podniesienie 
kwalifikacji zawodowych i umiej tno ci spo ecznych jego uczestników 
i zak ada:  
a) indywidualne konsultacje z doradc  zawodowym – jedno spotkanie, 
podczas którego dla ka dego z uczestników zostan  okre lone preferencje 
zawodowe, powstanie Indywidualny Plan Dzia ania oraz dokonany 
zostanie wybór optymalnego kierunku kursu zawodowego;  
b) warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy – 4 spotkania z doradc  
zawodowym – psychologiem, podczas których uczestnicy zdob d  wiedz  
z zakresu rynku pracy, tworzenia dokumentów aplikacyjnych, umiej tno ci 
prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacji, skutecznej 
komunikacji, asertywno ci, pokonywania stresu, wyznaczania celów 
i zarz dzania czasem;  

Konkurs na pisank
Gminna Biblioteka Publiczna w Wi niewie 

zorganizowa a konkurs dla dzieci z klas zero-
wych z terenu naszej gminy na najpi kniejsz  
pisank  wielkanocn . Konkurs cieszy  si  du ym 
zainteresowaniem. Rozstrzygni cie ju  nieba-
wem. Wystaw  z przepi knie wykonanych pisa-
nek mo na podziwia  w Bibliotece.  

Zapraszamy. 

c) organizacj  kursów zawodowych, dostosowanych do indywidualnych 
potrzeb uczestników, dzi ki którym zdob d  nowe kwalifikacje zawodowe 
– czas trwania zale ny b dzie od rodzaju wybranego kursu w okresie 
od maja do lipca 2012 r.;  
d) szkolenie z zakresu „Gospodarki spo ecznej” – jedno spotkanie, podczas 
którego uczestnicy zdob d  wiedz  nt. podstaw prawno – finansowych 
zak adania i prowadzenia spó dzielni socjalnej.  
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Z    Y C I A   Z O   W   R A D O M Y  L I 

6.12.2011 r. Miko ajki. Dzie  uczcili my 
zabaw  podczas ogl dania wyst pów cyrko-
wych. Atrakcj  okaza y si  egzotyczne zwie-
rz ta przywiezione przez wyst puj cych. Dru-
gim akcentem Miko ajkowym by a akcja skle-
piku. Ka dy kto zrobi  tego dnia zakupy móg  
wylosowa  nagrod  – Miko aja z czekolady. 
Ostatni  atrakcj  by  konkurs matematyczny dla 
klasy 4 i gimnazjum. Rozwi zanie zada  przy-
gotowanych przez p. Niedzió k  nagrodzone 
by o ocen  celuj c  i s odkim upominkiem. 

gotowaniu i przeprowadzeniu przez szko y 
projektów promocji zasad zdrowego od ywiania 
oraz projektów przebudowy sklepików szkol-
nych w taki sposób, aby zapewnia y one dost p 
do zdrowych przek sek i pe nowarto ciowych 
produktów. W ramach tych dzia a  uczniowie 
stworzyli zespó , który przyj  nazw  
"EKOFOODKI".  

Wszystkie swoje dzia ania zespó  opisuje 
naplatformie http://www.sklepiki.fundacjabos.pl
i do ko ca marca wysy a organizatorom. 

*** Wszystkie nades ane materia y zostan  ocenio-
12.12.2011 r. odby y si  warsztaty badaw-

cze dla uczestników projektu „ wietlica moich 
marze ". Warsztaty prowadzone by y przez p. 

anet  i p. Kamila, którzy przyjechali do nas 
z Warszawy. Dzieci pod kierunkiem prowadz -
cych i opiekunów wykonywa y ró ne ekspery-
menty, m.in.: budowanie konstrukcji, która mia-
a uratowa  spadaj ce jajko, przelewanie wody 

z butelki do kubka bez przechylania jej, siedze-
nie na balonie, tworzenie wulkanu. Prowadz cy 
podarowali naszym ma ym badaczom gr  edu-
kacyjn  i yczyli im dalszych sukcesów na dro-
dze do wiadczalnej. 

ne. Za najlepsze projekty Komisja Konkursowa 
przyzna wsparcie finansowe w postaci grantów 
(do 2000 z ). Mamy nadziej , e Komisja 
doceni nasz  prac  i otrzymamy grant 

Projekt „DRUGIE YCIE 
ELEKTRO MIECI” 

na przebudow  naszego sklepiku.  
Zamierzone rezultaty projektu:

*** 
14.12.2011r. uczniowie gimnazjum pod o-

piek  p. Jolanty Wo niak i p. Jagody Niedzió ki 
udali si  na edukacyjn  wycieczk  do Siedlec. 
Na pocz tku odwiedzili laboratorium mikro-
biologii na UPH. Tam pani dr Ma gorzata 
Piechota opowiada a uczniom o wiecie 
bakterii. Ponadto uczniowie zobaczyli jak two-
rzy si  profesjonalne preparaty, jak wygl daj  
hodowle bakterii oraz mogli obejrze  ró ne 
bakterie pod mikroskopem. Nast pnie wys u-
chali w ramach cyklu spotka  muzycznych 
„B d  coolturalny” koncertu prowadzonego 
przez dyrektora CKiS pana Mariusza Orze ow-
skiego. Ostatni  atrakcj  by o lodowisko. 

*** 
22.12.2011 r. odby a si  Wigilia Szkolna, 

podczas której odby y si  podwójne Jase ka. 
Pierwsze przygotowane zosta y przez uczniów 
kl. III i IV SP pod kierunkiem p. M. 
Sieczkiewicz. Drugie przedstawili uczniowie kl. 
V i VI pod kierunkiem p. Z. Grzegorczyk. Ca  
uroczysto  u wietnia y kol dy wykonywane 
przez szkolny chór pod kierunkiem p. J. 
Wo niak. 

*** 
14.01.2012 r. odby a si  w szkole choinka. 

Oprócz ta ców i dobrej zabawy by o wiele 
innych atrakcji, typu konkursy, przedstawienia 
i wyst py. Za ca o  imprezy w tym roku odpo-
wiedzialne by y pani  E. Kara   i pani J. Nie-
dzió ka. Wszyscy zgromadzeni obejrzeli przed-
stawienie „Kot w butach” oraz wyst p zespo u 
tanecznego dzia aj cego w ramach projektu 
„ wietlica moich marze ”. Ostatnim punktem 
by o spotkanie z Miko ajem. 

*** 
3.02.2012 r. odby a si  uroczysto  z okazji 

„Dnia Seniora”. Organizatorem uroczysto ci 
by a pani Urszula M y ska. Na uroczystej 
akademii wyst pi y dzieci z oddzia u 
przedszkolnego i klas I – III.  

*** 
1.03.2012 r. wszyscy uczniowie naszej 

szko y mieli okazj  uczestniczy  w spektaklu 
historycznym pokazuj cym ycie Rzymian, 
g ównie wojsko i jego zwyczaje. Dzieci z zapar-
tym tchem s ucha y ciekawych opowie ci, 
a jeszcze ch tniej ogl da y pokazy walk. Przed-
stawienie wystawi o dwóch aktorów z teatru 
lubelskiego.  

 

 
Od pocz tku stycznia 2012 r. uczniowie z ZO 

w Radomy li razem z opiekunami pani  Jadwig  
Niedzió k  i pani  Jolant  Wo niak realizuj  projekt 
„Drugie ycie elektro mieci”. Projekt realizowany 
jest w ramach ogólnopolskiego konkursu, którego 
celem jest podniesienie stanu wiadomo ci ekolo-
gicznej spo ecze stwa w zakresie prawid owego po-
st powania ze zu ytym sprz tem elektrycznym 
i elektronicznym i zu ytymi bateriami oraz zwi k-
szenie poziomu zbiórki tego sprz tu.  

1. Podniesienie wiadomo ci w zakresie 
zdrowego stylu ycia i sposobu od ywiania 
dzieci oraz ich rodzin.  

2. Udzia  w pracy zespo u szkolnego. 
3. Wprowadzenie zmian w asortymencie 

sklepiku szkolnego: mo liwo  zapewnienia 
zakupu na terenie szko y produktów wp ywa-
j cych korzystnie na stan zdrowia uczniów. 

*** 
Projekt "Szko a otwarta na wiat" 

Zbiórka „Elektro mieci” odb dzie si  18 
kwietnia 2012 r., w godzinach 12.00 - 15.00 przy 
Zespole O wiatowym w Radomy li, na placu 
za szko . Serdecznie zapraszamy !!!!! 

Kolejnym projektem realizowanym przez na-
sz  szko  jest projekt „Szko a otwarta 
na wiat”. Patronem tego projektu jest 
WFO iGW w Siedlcach. 

Organizatorem i Sponsorem Konkursu jest Euro-
pejska Platforma Recyklingu Polska Organizacja 
Odzysku Sprz tu Elektrycznego i Elektronicznego 
SA. oraz ERP Batteries Poland Sp. z o.o. Kordy-
natorem czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu 
jest Fundacja Zielony Horyzont. Dzia ania projek-
towe trwa  b d  do ko ca kwietnia. 

Projekt jest  kumulacj  wszystkich ekologicz-
nych i przyrodniczych dzia a  szko y, posze-
rzon  o dodatkowe dzia ania maj ce trwa  
do ko ca pa dziernika 2012r. Wniosek projektu 
napisany zosta  przez p. Jadwig  Niedzió k  
we wspó pracy z p. Jolant  Wo niak. Szko a 
na dzia ania zwi zane z projektem ma szans  

Prosimy wszystkich mieszka ców Radomy li 
i okolic o zbieranie baterii i ka dego rodzaju elektro-
mieci oraz przyniesienie ich w wyznaczonym przez 

nas dniu. 

uzyska  kwot  ok. 20000 z .  
*** 

Wycieczka z projektu  
" wietlica moich marze " 

Oprócz baterii zbiera  b dziemy: zepsute lodówki, 
pralki, zmywarki, odkurzacze, elazka, suszarki 
do w osów, golarki, komputery, faksy, drukarki, 
kalkulatory, telefony, telewizory, radia, wietlówki, 
magnetowidy. 

 W ramach projektu „ wietlica moich 
marze ” i Dnia Liczby  dnia 14.03.2012r. 
odby a si  wycieczka do Warszawy do Centrum 
Nauki Kopernik. Organizatorem wycieczki by a 
p. Niedzió ka. Zainteresowanie wycieczk  by o 

*** tak du e, e uczniowie pojechali dwoma 
Projekt "Reaktywacja sklepików szkolnych" autokarami. Na miejscu dzieci samodzielnie 

Od 1.03.2012r. grupa uczniów z klas II i III 
gimnazjum pod kierunkiem pani J. Niedzió ki 
przyst pi a do projektu "Sklepiki szkolne - zdrowa 
reaktywacja".  Udzia   w  programie  polega  na przy- 

eksperymentowa y i poznawa y ró ne tajniki 
przyrody i organizmu ludzkiego. Wszyscy 
wrócili bogatsi w wiedz  i zadowoleni 
z sukcesów do wiadczalnych. 

 

 

Informacje  na stron  oraz zdj cia przygotowali uczniowie i nauczyciele ZO w Radomy li.
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Wiele rado ci sprawi a nam równie  za-

bawa taneczna, przeplatana zabawami i kon-
kursami prowadzonymi przez Samorz d 
Uczniowski. Ten dzie  pe en wra e  i dobrej 
zabawy zorganizowa y  p. Hanna Jastrz bska, 
p. Katarzyna Wasi ska we wspó pracy z p. 
Ew  Bartczak, Rad  Rodziców i Samorz -
dem Uczniowskim . 

29 lutego w naszej szkole odby  si  
szkolny etap konkursu poezji Jana Paw a II 
i o Janie Pawle II w dwóch kategoriach : klas 
0-3 oraz 4-6. Uczniowie recytowali wiersze, 
a ci, którzy zrobili to najlepiej zakwalifi-
kowali si  do II etapu w Mokobodach, który 
odby  si  2 kwietnia. Byli to : Wojciech 
Krasuski z kl 0, Tomasz Okni ski z kl. I 
oraz Anna Krasuska z kl. IV i Jakub 
Filipczuk z kl. V.  

 
Nadesz a wiosna, cieszymy si  z pier-

wszych jej zwiastunów, s o ca, które coraz 
mocniej grzeje i zapominamy o ziemie oraz 
trudach zwi zanych z t  por  roku. S  jednak 
takie chwile, które prze ywamy zim  i trudno 
o nich  zapomnie , a nawet chcia oby si  
prze y  je jeszcze raz .  

 Takim niesamowitym dniem jest Wigilia. 
W ostatnim dniu nauki przed wi teczn  
przerw   zgromadzili my si  przed szopk  
Bo onarodzeniow , by obejrze  Jase ka pt. 
"Rado  w Betlejem" przygotowane przez 
uczniów kl.0 pod kierunkiem p. Ewy Bart-
czak. S uchali my kol d w wykonaniu chóru 
szkolnego do akompaniamentu p. Katarzy-
ny Wasi skiej i dzielili my si  op atkiem, 
sk adaj c sobie najserdeczniejsze yczenia. 

W styczniu w oddziale przedszkolnym 
obchodzimy Dzie  Babci i Dziadka .W tym 
roku wi to to odby o si   31 stycznia. 
Z wielk  rado ci  i z u miechem na twarzy 
maluchy powita y swoich go ci - Babcie 
i Dziadków. Nast pnie przedszkolaki zapre-
zentowa y monta  s owno-muzyczny pt. 
„Moja babcia i mój dziadek”. Po cz ci 
artystycznej wnuki od piewa y staropolskie 
100 lat i wr czy y samodzielnie wykonane 
upominki. Na koniec mali arty ci wraz 
z wychowawczyni  p. Ew  Bartczak zaprosili 
swoich Dziadków na s odki pocz stunek. 

1 marca pozostanie wa nym dniem 
w szkole. Tego dnia odby a si  uroczysto  
powo ania Szkolnego Ko a Caritas. 
Go cili my Ksi dza Marka Bie kowskiego 
– zast pc  dyrektora Caritas Diecezji Sied-
leckiej i p. Ma gorzt  Mu ka – koordy-
natora projektów wolontariatu. Cz onkowie 
nowo powsta ego ko a przygotowali monta  
s owno – muzyczny oparty na poezji patrona 
szko y b ogos awionego Jana Paw a II oraz 
na rozwa aniach drogi krzy owej, przepla-
tany pie niami wielkopostnymi. Nast pnie 
odczytany zosta  Akt Powo ania Szkolnego 
Ko a Caritas oraz wr czone zosta y legity-
macje cz onkowskie. Opiekunem zosta a p. 
Katarzyna Wielgórska, nauczyciel j zyka 
angielskiego, za  asystentem duchowym 
Ksi dz S awomir Groszek. Przed nimi  wiele 
pracy w s u bie drugiemu cz owiekowi. 
Wierzymy, e nie zabraknie im  zapa u i za-
anga owania. 

W grudniu  uczennica klasy II SP Paulina 
Izdebska zaj a I miejsce w konkursie  
plastycznym pt. " Ucze  na drodze" w ka-
tegorii klas I-III zorganizowanym przez Fun-
dacj  Pomocy Dla Dzieci Poszkodowanych 
w wypadkach Drogowych. Celem konkursu 
by o: podniesienie poziomu wiedzy o ruchu 
drogowym,  tworzenie  trwa ych   nawyków 

W tym roku na czas karnawa u przypad y 
równie  Walentynki, obchodzone zwykle 14 
lutego. Nasi uczniowie wcze niej przygoto - 
wali specjalne kartki  walentynkowe,  które  

zosta y dostarczone w tym dniu 
do w a ciwych osób przez pr nie 
dzia aj c  poczt  szkoln . Na tym 
nie zako czy o si  to wi to. 
Oprócz tradycyjnych kartek, ucz-
niowie wy mienicie bawili si  
na dyskotece. Chocia  niektórzy uwa aj  8 marca 

za przestarza e wi to i nie obchodz  go, to 
u nas by o inaczej. Ch opcy z kl III gim. 
przygotowali dla wszystkich kobiet zarówno 
tych ma ych, jak i du ych krótki program 
artystyczny, nast pnie z o yli yczenia, a pa-
niom dodatkowo wr czyli kwiatki . 

W szkole jest czas nie tylko 
na nauk , ale i zabaw . Wspania ej 
rozrywki dostarczy  nam koncert 
zespo u muzycznego Orkiestry 
Dni Naszych, który go ci  w naszej 
szkole w lutym. By a to udana 
zabawa, któr  wspominamy mile. Przed nami wiosna, czas na spa-

cery, wycieczki  i zabawy na wie ym powie-
trzu, ale te  i czas na nauk , której nie 
mo e zabrakn  . 

 
i zachowa  w bezpiecznym poruszaniu 
si  na drodze oraz pobudzenie do sta-
ych dzia a  na rzecz bezpiecze stwa 

ruchu drogowego. Zbli aj  si  wi ta Wielkanocne, 
dlatego te  wszystkim czytelnikom 

,,Gminnych Wie ci” w imieniu 
dyrektor Anny Dziedziny, 

pracowników szko y i w asnym 
sk adam najserdeczniejsze yczenia

Zima to wyj tkowa pora roku, nie 
tylko ze wzgl du na swoje walory atmo-
sferyczne, ale równie  na przypadaj cy 
karnawa . Tradycyjnie w naszej szkole 
bawimy si   na  zabawie  noworocznej 
zwanej  potocznie ,,choink ’’. Impreza 
ta w tym roku szkolnym rozpocz a si  
14 stycznia. Powita a nas Magdalena 
Okni ska uczennica kl. II g. piosenk  
pt. „Male ka gwiazdka”, a uczniowie kl. 
0 przenie li  w wiat bajek i ba ni w pio-
sence pt. „Abra kadabra”. 

Informacje na stron  oraz zdj cia
 przygotowa a  Bo ena Michalak, 

ZO w miarach.

Ponadto uczestniczyli my w nieco-
dziennej lekcji historii, któr  zorga-
nizowa a nam p. M. Okni ska. By a 
to bardzo ciekawa i ywa lekcja na te-
mat: „Imperium Rzymskiego i trady-
cji antyku” w wykonaniu Grupy Arty-
stycznej „Rekonstruktor”. Po wpro-
wadzeniu do epoki i krótkim omówie-
niu podbojów i upadku Imperium ar-
ty ci zaprezentowali nam uzbrojenie 
legionisty z I w. n.e oraz techniki 
pos ugiwania si  bia  broni . By a 
mo liwo  przymierzenia zbroi i po-
s ugiwania si  rekwizytami. 

Nasz  podró  w krainie bajek przerwa  
d wi k syreny i sygna  wozu stra ackiego, 
którym dzielni stra acy jechali gasi  po ar 
w przedstawieniu pt. "Pali si " przygoto-
wanym przez teatrzyk wietlicowy. Nast -
pnie rozleg y si  afryka skie rytmy i zata -
czy  dla nas zespó  taneczny w uk adzie 
"waka waka". Chwil  refleksji nad yciem 
dostarczy  nam chór szkolny piosenk  
pt."D onie"- Majki Je owskiej. O godz.12.00 
odwiedzi o nas dwóch Miko ajów. To nie 
art. Obaj mieli worki pe ne s odkich 

upominków. 
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Wizyta aktorów teatru ARKADIA 

 DZIE  KOBIET W PRZEDSZKOLU – 8 marca 

 SPOTKANIE OP ATKOWE – 17 grudnia 

Kiedy zbli aj  si  wi ta i w przedszkolu pachnie choinka, 
dzieci i rodzice spotykaj  si  na wspólnym Spotkaniu Op at-
kowym. W ciep y serdeczny nastrój Bo ego Narodzenia zebra-
nych go ci wprowadzi y dzieci. Za piewa y kol dy, a grupa 
dzieci starszych przedstawi a „Jase ka”. Naszymi go mi 
oprócz rodziców byli gospodarz gminy pan Krzysztof 
Kryszczuk, przewodnicz cy Rady Gminy pan Józef  Orzy-
owski, kierownik Referatu O wiaty pani Bo ena Wyr bek

oraz sponsorzy przedszkola (pani Aneta Jastrz bska, pa stwo 
Ewelina i Hubert Markiewicz, pani Anna Dybciak). Jak co 
roku zaproszeni go cie i rodzice mieli okazj  kupi  ozdoby 
i stroiki wykonane przez dzieci, rodziców i pracowników 
przedszkola. Mi ym akcentem spotkania by  wyst p zespo u 
ludowego „Wi niewiacy”. 

Przedszkolaki bardzo kochaj  swoich dziadków i swoje 
babcie. Pami taj  o nich szczególnie w dniu tak uroczystym jak 
Dzie  Babci i Dzie  Dziadka. Dzieci d ugo przygotowywa y 
si  do wyst pu przed tak zacn  publiczno ci . Z przej ciem 
recytowa y wiersze, piewa y piosenki, a nawet gra y na in-
strumentach. Nagrod  za wyst p by y ogromne brawa oraz 
u miech na twarzy babci i dziadka. Wszyscy go cie zostali 
obdarowani upominkami – tradycyjn  laurk , wykonan  przez 
wnuki. Ze wzgl du na du  liczb  zaproszonych go ci 
uroczysto  odby a si  w sali widowiskowej GOK. 

Niespodziank  dla obecnych na uroczysto ci by  wyst p 
zaprzyja nionego z przedszkolem zespo u „Wi niewiacy”. 

DZIE  BABCI I DZIADKA -14 stycznia 

W naszym przedszkolu bale karnawa owe to ju  tradycja. 
Przedszkolaki uwielbiaj  bawi  si  i ta czy . Zabawa jest 
jeszcze lepsza, gdy wszyscy przebrani s  w zabawne kostiumy. 

W tym roku humory dopisywa y dzieciom pomimo 
siarczystych mrozów. Przecie  „my si  zimy nie boimy”. 
 

Aktorzy teatru ARKADIA z Bia egostoku dwukrotnie ucieszyli 
dzieciaki z wi niewskiego przedszkola swoj  obecno ci . 
Przedstawili dwa spektakle: „Zima w zoo” oraz „Wagary 
z ekologii”. Obydwa spektakle okraszone du  dawk  humoru 
i cennym mora em bardzo podoba y si  m odym widzom. 

Grupa dzieci starszych przedstawi a „Jase ka”. 

BAL KARNAWA OWY – 9 lutego 

Najm odsi – seniorom.

wi to Kobiet w przedszkolu to weso y dzie . Ch opcy 
uroczy cie za piewali „Sto lat” i zadbali o to aby u miech nie 
znikn  z twarzy kole anek przez ca y dzie . W tym szczególnym 
dniu wszystkie dzieci dosta y mi e upominki. 

Informacje  na stron  oraz zdj cia przygotowa y 
Wychowawczynie z Przedszkola Samorz dowegoUczestnicy balu karnawa owego. 
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Wiosna wita nas s o cem i coraz cieplejszymi  dniami. W a nie zdali my 

sobie spraw , e zosta y nam ju  tylko trzy miesi ce nauki w tym roku 
szkolnym. Jak ten czas szybko leci! Przecie  niedawno obchodzili my 

wi ta Bo ego Narodzenia. 

rejs muzyczny po morzach i oceanach wiata. Wszyscy wietnie si  
bawili przy d wi kach gitar, a tak e fletu piccolo.  

Nadchodz  wi ta Wielkiej Nocy. Nie zapominajmy o potrze-
buj cych. Dziewcz ta z pr nie dzia aj cego w naszej szkole 
Caritasu, zbiera y ywno  w supermarketach siedleckich, a tak e 
pieni dze na Ja mu n  Wielkopostn  w szkole dla mniej 
zamo nych rodzin z naszej parafii.  

Dnia 21grudnia 2012 nasza spo eczno  szkolna ze wzruszeniem 
obejrza a przedstawienie pt. „Król Mi o ci”, przygotowane przez uczniów 
szko y podstawowej oraz gimnazjum pod kierunkiem pani Marzeny Kurek 
i pana Ma ka Mazura. Opraw  muzyczn  jak zwykle zapewni  pan 
S awomir So tyszewski. 

W styczniu go cili my w naszej szkole Babcie i Dziadków, którzy 
bardzo licznie przybyli na sal  gimnastyczn  podziwia  wyst py swoich 
wnuków.  

4 lutego uczniowie naszej szko y wspaniale bawili si  na szkolnej 
choince. Nad przygotowaniem oryginalnej dekoracji, zwi zanej z Euro 
2012 oraz sprawami organizacyjnymi czuwali pani Aneta Grzesiewicz, 
pani Katarzyna Dziuba i pan Tomasz Okni ski. W tym roku opraw  
muzyczn  przygotowa  zaproszony do szko y DJ, który dzi ki licznym 
pomys om na zabawy i konkursy sprawi , e dzieci prawie nie opuszcza y 
sali podczas dyskoteki. Po zabawie dla szko y podstawowej mogli my 
ogl da  pi kne popisy taneczne w wykonaniu naszych uczniów 
przygotowane przez pani   Katarzyn  Dziuba. Zgromadzona na choince 
spo eczno  szkolna i rodzice, nagrodzili poloneza, walca wiede skiego 
oraz uk ad dyskotekowy do piosenki Michaela Jacksona, gromkimi 
brawami.  

Choinka 2012. 

egnaj c okres karnawa u dzieci z klas 0 i I – III bawi y si  13 lutego 
na balu przebiera ców. Równie  w lutym nasz  szko  odwiedzili 
policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. W trakcie prelekcji, 
pokazu filmów i slajdów starali si  u wiadomi  naszym uczniom 
zagro enia i niebezpiecze stwa z jakimi mog  si  spotka  podczas 
poruszania si  poza domem i szko .  

Koncert zespo u 
Orkiestra Dni 

Naszych.

W marcu klasy I-III uda y si  na wycieczk  do Warszawy. Dzieci odwie-
dzi y gmach TVP przy ulicy Woronicza. Ogl da y tam studia telewizyjne, 
magazyny kostiumów i mebli, a cz  z nich zdoby a cenne autografy. 
Popo udnie w stolicy up yn o uczniom na spektaklu muzycznym pt. „Z ota 
Kaczka” w Teatrze Rampa, a nast pnie w Muzeum Wojska Polskiego, 
gdzie podziwia y zbroje i bro  bia , mundury z ró nych epok oraz sprz t 
bojowy z czasów II Wojny wiatowej. Klasy starsze IV – VI obejrza y 
w CKiS w Siedlcach spektakl pt. „Tajemniczy Ogród”.  

Z okazji zbli aj cych si  wi t Wielkanocnych, w imieniu pani 
Urszuli Sosnówka, dyrektor Zespo u O wiatowego w Wi niewie, 
grona pedagogicznego oraz uczniów yczymy czytelnikom 
„Gminnych Wie ci” Radosnego Alleluja! 

Informacje  oraz zdj cia przygotowa y 
27 marca go cili my w naszej szkole znany i lubiany zespó  Orkiestra 

Dni Naszych, z którym uczniowie szko y podstawowej odbyli wspania y 
Renata Godzi ska ora Marzena Kurek 

 

GOPS WI NIEW INFORMUJE 
UWAGA!! - Becikowe - od stycznia 2012r. ponownie 

konieczne jest za wiadczenie! 
PODZI KOWANIE ZA UDZIA  W AKCJI 

„ WI TECZA PACZKA” 
 U miechy i rado  dzieci cych serc to najlepsze podzi kowanie dla ludzi dobrej 

woli, dzi ki którym najm odsi z gminy Wi niew otrzymali paczki Bo o-
narodzeniowe. 

Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej w Wi niewie przypomina, e 
od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasi ku rodzinnego 
z tytu u urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytu u urodze-
nia si  dziecka, ponownie uzale nione jest od przedstawienia przez 
osob  ubiegaj c  si  za wiadczenia, e matka dziecka pozostawa a 
pod opiek  medyczn  nie pó niej ni  od 10 tygodnia ci y do porodu 
(przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier 
administracyjnych dla obywateli i przedsi biorców nie przewiduj  
mo liwo ci zast pienia ww. za wiadczenia o wiadczeniem). 

Tak e i w tym roku pro ba Gminnego O rodka Pomocy Spo ecznej 
w Wi niewie o ufundowanie paczek dla dzieci z najubo szych rodzin, nie pozosta a 
bez echa. Kilkana cie osób prywatnych, a tak e firm odpowiedzia o na ni  
yczliwie, przekazuj c kwoty pieni ne i s odycze na ten cel.  

W imieniu obdarowanych serdecznie dzi kujemy za okazane serce: Pa stwu  
Ma gorzacie i Krzysztofowi Borkowskim, zam. Borki-So dy, Panu Marianowi 
Celi skiemu - Spodar, zam. Wi niew, Pani Katarzynie Jastrz bskiej zam. Wi niew, 
Panu Tadeuszowi Jastrz bskiemu, zam. Da bogi, Pani Helenie Kowalczyk, zam. 
Wi niew,  Pani Bo enie Krupa zam. Kaczory,  Panom Krzysztofowi Okni skiemu  
i Leszkowi Wierzejskiemu, Pani Bo enie Orzy owskiej, zam. Radomy l, Pani 
Iwonie Po e , zam. uków, Panu Henrykowi Soszy skiemu, zam. Wi niew,  

Wzór powy szego za wiadczenia okre lony jest we wchodz cym 
w ycie 1 stycznia 2012 r. rozporz dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 
wrze nia 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobiet  
w ci y, uprawniaj cej do dodatku z tytu u urodzenia dziecka oraz 
wzoru za wiadczenia potwierdzaj cego pozostawanie pod t  opiek  
(Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234). 

oraz w a cicielom sklepów: Pani Helenie Bajbert  – sklep spo ywczo-
przemys owy w Stoku Wi niewskim, Pani Agnieszce Bilskiej i Pani Teresie Zaj c – 
sklep spo ywczo-przemys owy w Wi niewie, Pani Agnieszce Bo ek  – sklep 
spo ywczo-przemys owy w Wi niewie, Pani Maryli Borkowskiej - sklep 
spo ywczo-przemys owy w Radomy li, GS Zbuczyn „Samopomoc Ch opska” – 
sklep w Borkach- Paduchach. 

Podstawa prawna: art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z pó n. 
zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy 
o wiad-czeniach rodzinnych oraz ustawy o wiadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanej ze rodków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 
301). 

Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej w Wi niewie zaprasza do odwiedzania  swojej strony  internetowej  
www.wisniew.ops.pl oraz www.bip.wisniew.ops.pl  
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W dniach 17-20 stycznia 2012 r., na zaproszenie samorz du 
gminy Zaszkiw, przedstawiciele gminy Wi niew przebywali 
na Ukrainie. W sk ad delegacji wchodzili reprezentanci naszego 
samorz du – z wójtem K. Kryszczukiem na czele – oraz dzieci 
z Zespo u Ludowego „Wi niewiacy”. 

Zaszkiw – to wie  gminna znajduj ca si  na terenie obwodu 
lwowskiego i rejonu ó kiewskiego. We wrze niu 2010 roku pomi -
dzy gmin  Wi niew i Zaszkiw zosta a podpisana umowa o wspó -
pracy, poprzez podejmowanie niezb dnych kroków umo liwiaj cych 
rozwój ró nych dziedzin dzia alno ci mieszka ców gmin. Wizyta 
przedstawicieli naszego zespo u ludowego w Zaszkowie to efekt tej 
umowy. 

18 stycznia nasza delegacja go ci a w miejscowej szkole, gdzie 
zosta a oficjalnie powitana przez m odzie  i w adze samorz dowe. 
Nast pnie dzieci uda y si  do Lwowa, gdzie by y m.in. pod pomni-
kiem Adama Mickiewicza, w jednym z najstarszych ko cio ów 
Lwowa – bazylice archikatedralnej Wniebowzi cia Naj wi tszej 
Maryi Panny oraz na Cmentarzu yczakowskim i Cmentarzu Orl t.  
 

 

 

 

Delegacja z naszej gminy na Ukrainie 

Po po udniu odby o si  spotkanie integracyjne w szkole w Zaszko-
wie, gdzie miejscowe dzieci, m odzie  i doro li wystawili tradycyjne 
„Jase ka”. Spotkanie zako czy a wspólna zabawa dyskotekowa. 

W czwartek 19 stycznia reprezentanci naszej delegacji rozegrali 
z reprezentantami tamtejszej szko y mecz pi ki no nej. Po zaci tym 
i wyrównanym pojedynku ustalono, e mecz zako czy  si  remisem. 

Po sportowych emocjach nasza delegacja wzi a udzia  w wi cie 
Jordanu. 

wi to Jordanu to wi to chrze cija skie obchodzone w ko cio ach 
obrz dku prawos awnego i greckokatolickiego. Rozpoczyna si  
w cerkwi nabo e stwem po którym kap ani i wierni udaj  si  w pro-
cesji do najbli szej rzeki. Je li w pobli u nie ma zbiornika wodnego, 
wtedy w wi tyniach stawia si  naczynia z wod . Nast pnie odbywa 
si  ceremonia po wi cenia wody poprzez trzykrotne zanurzenie 
w niej wiecznika i krzy a. Zebrani obmywaj  twarze po wi con  ju  
wod , pij  j  i zabieraj  do domów, gdzie gospodarz obchodzi ca e 
gospodarstwo i kropi je po wi con  wod . 

20 stycznia, w dniu wyjazdu, po egnaniom nie by o ko ca. 
- Z ch ci  zostaliby my tutaj do ko ca ferii – mówi a jedna 

z m odych uczestniczek wyjazdu. – Mieli my super zorganizowany 
czas. Ju  nie mog  si  doczeka , kiedy nasze nowe kole anki 
i koledzy odwiedz  nas w Wi niewie. 

mo emy ogl da  w GOK-u. Jak ju  wcze niej 
informowali my Krzysztof Foryszewski mieszka 
i tworzy w Iganiach Starych. Fotografia stanowi 
od zawsze jego hobby. Stara si  uchwyci  codzien-
ne chwile z ycia oraz pi kno natury – zarówno 
dzikiej jak i oswojonej w ogrodzie. Specjalizuje si  
w fotografii kwiatów i zwierz t. 

Najlepsze z wykonanych zdj  mo na ogl da  
w sali widowiskowej GOK-u. Zapraszamy. 

Sta o si  ju  tradycj , e rodek postu, tzw. 
„ rodopo cie”, to dzie , z którym zwi zany 
jest obyczaj nocnego malowania pannom 
okien i robienia psikusów. W nocy ze rody 
na czwartek (14/15 marca 2012 r.) podczas 
gdy wi kszo  mieszka ców Wi niewa przek-
ada a si  na drugi bok, wielu mia ków 

„ci ko” pracowa o. 
 
W czwartkowy poranek mieli my okazj  „podzi-

wia ” nowo otworzony PUB w centrum Wi niewa. 
Niestety trunków ju  w nim nie by o, ale Pub jest nie 
tylko miejscem konsumpcji napojów alkoholowych. 
Jest równie  miejscem spotka  towarzyskich, gier 
stolikowych, jak np. domino, szachy wi c… czemu 
nie skorzysta ? Obok Pubu znajdowa  si  „postój 
taksówek” dla tych, którzy po spotkaniach z przyja-
ció mi o w asnych si ach nie mogli dosta  si  do do-
mów. A je li do domu si  nie pieszy o, by a mo li-
wo  skorzystania z legowiska przygotowanego 
w wiacie przystanku, by przetrzyma  do rana. Jak 
wida  Wi niewiacy pomy leli o wszystkim. 

WYSTAWA „IRYSY” 

10 marca 2012 
roku w sali wido-
wiskowej Gminne-
go O rodka Kultu-
ry w Wi niewie ot-
warta zosta a wys-
tawa pt. „Irysy”, 
której autorem jest 
Krzysztof Fory-
szewski. 
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Jest to ju  druga 
wystawa w obiektywie 
tego fotografa, któr  

Autor wystawy Krzysztof  
Foryszewski. 

Wi niewskie zwyczaje 
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Dzieci z gminy Wi niew w Zaszkowie na Ukrainie. 
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Wieczór poezji i piosenki o mi o ci 

W niedziel  11 marca 2012 r. w Wiejskim Domu Integracji w Borkach – Paduchach  
Panie z Ko a Gospody  Wiejskich wraz z m odzie  zorganizowa y dla mieszka ców  

kolejny wieczorek poezji. Tym razem o mi o ci. 
Monta  wierszy i piosenek sk ada  si  z trzech bloków. 

Pierwszy nale a  do mieszka ców, którzy czytali wiersze 
znanych poetów. Recytowa a m odzie : Ma gorzata Ko-
wieska, Mateusz Koszara, ukasz Kowieski i doro li: 
Franciszek Jurzyk, Monika Radzikowska, Miros aw 
Kowieski i Barbara Rybaczewska. 

W drugim bloku pani Beata Izdebska, poetka 
mieszkaj ca w Stoku Wi niewskim, prezentowa a swoj  
twórczo . Wiersze recytowa a w stroju charakterystycznym 
dla kobiety, czyli sukni z dodatkami w kolorze zieleni –
kolorze nadziei.  
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Trzeci blok to wiersze i piosenki napisane, mówione 
i piewane przez mieszka ców. Autor muzyki i s ów pio-
senki pt.: „Kto  inny” – ukasz Kowieski, za piewa  j  oso-
bi cie. Opraw  wokaln  i muzyczn  wieczorku przygoto-
wali Monika Z och, Paulina K dziora, Andrzej K dziora 
i ukasz Kowieski.  

Podzi kowania dla pani Beaty Izdebskiej. 

Wieczorek prowadzi a m odzie : And elika Wereda 
i Pawe  Izdebski oraz Barbara Rybaczewska. 

Na zako czenie obejrzeli my skecz pt. „Tu jest Twoje 
miejsce” przygotowany przez m odzie  – Ol  Zacharczuk, 
Ing  Szulaw  i Kasi  B bo  .  
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Wieczór poezji zgromadzi  liczn  publiczno . 

W czasie wieczoru odkryli my nowe talenty w ród 
mieszka ców, którzy poza scenariuszem zaprezentowali 
swoje umiej tno ci recytatorskie i to, e z poezj  yj  
na co dzie .  Przygotowane wiersze i piosenki dostarczy y 
wielu wzrusze , nie wszyscy potrafili ukry  „ ezk  
w oku”.   

Spotkanie rozpocz y Barbara Rybaczewska i Krystyna 
Z och. 

Wys uchali my wierszy pt.: „Modlitwa”, „Ja Ciebie 
kocham”, „Ku wolno ci”, „Gdzie jeste ”, „Ogie ”, 
„Pi kny wieczór”, „Ksi ”, „Cisza” i piosenek: Ireny 
Santor – „ Serce” , L. Cohena – ”Ta cz mnie po mi o ci 
kres”, „Trzy mi o ci” i „Most dwojga serc” nast pnie 
Edyty Górniak i Mieczys awa Szcze niaka – „Dumka 
na dwa serca” oraz „Czy ten Pan i Pani”–Ani Wyszkoni. 
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Swoj  obecno ci  zaszczycili nas: Pose  na Sejm pan 
Krzysztof Borkowski, Wójt Gminy Wi niew – pan 
Krzysztof Kryszczuk, Przewodnicz cy Rady Gminy 
Wi niew – pan Józef Orzy owski i Dyrektor GOK – pani 
Janina Do gich.  

Spotkanie zako czyli my mi ym akcentem. Panie 
otrzyma y kwiaty a Panowie s odycze. Impreza wspania a. 
Polecamy pomys  innym so ectwom. (B. Rybaczewska).  

W wieczorze poezji uczestniczyli mieszka cy miejscowo ci 
Borki – Paduchy, Borki – So dy, Borki – Kosiorki 

i Jasionka.. 
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OLIMPIADA MODR
W dniu 21 marca 2012 r. w Gminnym O rodku Kultury 

w Wi niewie odby a si  Gminna Olimpiada Wiedzy o Wiej-
skim Gospodarstwie Domowym, Przedsi biorczo ci i Eko-
logii. Organizatorem Olimpiady by  Mazowiecki O rodek 
Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddzia  w Siedlcach. 

W Olimpiadzie wzi y udzia  22 uczestniczki z terenu naszej gminy. 
Test, który weryfikowa  wiedz  z zakresu produkcji ro linnej, zwie-
rz cej, ekonomiki oraz wiedzy o gospodarstwie i UE sk ada  si  z 40 
pyta . Na udzielenie odpowiedzi kobiety mia y 30 minut. 

Prace pisz cych ocenia a Komisja w sk adzie: 
- Maria Sudnik - kierownik Wydzia u Gospodarstwa Wiejskiego 

i Agroturystyki MODR Oddzia  w Siedlcach – przewodnicz ca Komisji,
- Anna Matyszczak - pracownik Wydzia u Gospodarstwa Wiejskiego 

i Agroturystyki MODR Oddzia  w Siedlcach, 
- Janina Do gich – dyrektor Gminnego O rodka Kultury w Wi -

niewie, 
- Józef Roma czuk – zast pca Wójta Gminy Wi niew. 
W wyniku oceny najwi ksz  ilo  punktów i nast puj ce miejsca 

otrzyma y:  
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- I miejsce - Maria Zalewska z Mroczk, 
- II miejsce – Joanna Izdebska z Radomy li, 
- III miejsce – Anna Montewka z Wi niewa. 
Wszystkie panie bior ce udzia  w Olimpiadzie dosta y upominki. 

Laureatki z tego etapu Olimpiady wezm  udzia  w konkursie na szcze-
blu powiatowym. Trzymamy kciuki. 

W Olimpiadzie wzi y udzia  22 mieszkanki 
naszej gminy. 

 

22 grudnia 2010 r., po raz trzeci, 
og oszony zosta  przez Wójta Gminy 
Wi niew konkurs pn. „Dekoracja Bo ona-
rodzeniowa – gmina Wi niew w wi tecz-
nym nastroju”.  

 
Do konkursu osobi cie zg osi o si  czte-

rech uczestników. W sk ad Komisji Kon-
kursowej wchodzili: Ewa Wi niewska – 
przewodnicz ca Komisji oraz Anna Mon-
tewka, Wioleta Rosa i Jan Jastrz bski. Pod-
czas posiedzenia zadecydowano o przyz-
naniu nast puj cych miejsc: 
- I miejsce – Janusz Prekurat, zam. Wi -
niew, 
- II miejsce – Maria Zalewska, zam. Mro-
czki, 
- III miejsce – Tomasz Okni ski, zam. 
Wi niew oraz Marianna i Tomasz 
Jastrz bscy, zam. Okniny – Podzdrój. 

Wr czenie laureatom dyplomów i nagród 
odby o si  10 marca 2011 r. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie 
gratulujemy. 

Konkurs  
„Dekoracja Bo onarodzeniowa 

– gmina Wi niew  
w wi tecznym nastroju” 

DWA YKI STATYSTYKI
Przedstawiamy statystyk  z ewidencji ludno ci Gminy 

Wi niew wg stanu na dzie  31 grudnia 2011 roku. 
 
Na koniec ubieg ego roku nasz  gmin  zamieszkiwa o 6027 osób, 

w tym zameldowanych na pobyt sta y by o 5975 osób, a na pobyt czasowy 
– 57. Stan liczby ludno ci w porównaniu do roku ubieg ego zmniejszy  si  
o 20 osób. Liczba zameldowanych kobiet na terenie gminy wynosi a 2993, 
co stanowi 49,66% ogólnej liczby mieszka ców, a m czyzn - 3034, co 
stanowi 50,34% wszystkich mieszka ców.  

W 2011 roku urodzi o si  82 dzieci – s  to nowi mieszka cy Gminy 
Wi niew, w tym 42 dziewczynki i 40 ch opców. Wszystkie urodzi y si  
w szpitalu – poza terenem gminy. W stosunku do roku poprzedzaj cego 
liczba ta wzros a o 19 dzieci. Trzy rodziny ciesz  si  podwójnym 
szcz ciem, poniewa  w ród urodzonych odnotowano 3 pary bli niaków. 
Spo ród imion e skich, które rodzice nadawali nowonarodzonym 
dzieciom dominowa y imiona Wiktoria i Amelia, a w ród imion m skich 
najwi ksz  popularno ci  cieszy y si  imiona Mateusz i Dawid. 

W 2011 roku zarejestrowano 78 ma e stw. Niestety liczba ta w naszej 
gminie z roku na rok spada. W roku 2010 wynosi a 82. 37 aktów zawarcia 
zwi zku ma e skiego wpisano do ksi g ma e stw Urz du Stanu 
Cywilnego w Wi niewie. 

W kartotekach w 2011 roku odnotowano 61 zgonów mieszka ców 
gminy – z czego 26 zarejestrowano w ksi gach Urz du Stanu Cywilnego 
w Wi niewie. Pozosta e zgony zarejestrowano w innym USC (zgon 
przewa nie w szpitalu – poza terenem gminy). Jest to o dwie osoby mniej 
w porównaniu do 2010 roku.  

W 2011 roku zosta o wydanych 335 dowodów osobistych. 
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Projekt Stowarzyszenia „Kapita  – Praca – Rozwój”, 
którego realizatorem jest Mazowieckie Stowarzyszenie 
Edukacyjne oferuje mo liwo  nauki j zyka angielskiego 
bez konieczno ci dojazdu do siedziby szko y.  

Pierwsze spotkanie informacyjne w sprawie 
„Programu Solarnego do – 70% na zakup i monta  
kolektorów s onecznych” Czas trwania kursu: marzec, kwiecie , maj, czerwiec. 

 Wielko  grupy: min. 8 osób. 
System zaj : zaj cia odbywaj  si  raz w tygodniu po 2

godziny lekcyjne (w sobot  lub inny ustalony dzie  w ty-
godniu). 

Firma SUNMAX Sp. z o.o. zaprasza mieszka ców 
na spotkanie informacyjne w sprawie realizacji 
„Programu Solarnego do – 70% na zakup i monta  
kolektorów s onecznych” dla mieszka ców Gminy 
Wi niew. 

Op ata miesi czna – 120 z  (koszt ca ego kursu – 360 z ). 
Oferujemy: 
- kursy dla dzieci (szko a podstawowa), 

Spotkanie odb dzie si  11 kwietnia 2012 ( roda)
o godz. 18:00 w budynku Gminnego O rodka Kultury 
w Wi niewie przy ul. Batalionów Ch opskich 2. 

- kursy dla m odzie y (gimnazjum, liceum), 
- kursy dla doros ych (równie  zupe nie pocz tkuj cych 

np. pracowników urz dów gmin, cz onków organizacji 
pozarz dowych, nauczycieli, rodziców itp.) Wszystkich zainteresowanych, którzy nie mog  przyby  

na spotkanie zapraszamy do indywidualnego kontaktu: 
tel. 698 540 919. 

Zaj cia s prowadzone od 17 marca 2012 r. Na terenie 
naszej gminy odbywa  si  b d  w Sali Katechetycznej 
w miarach. Osoba do kontaktu to Ma gorzata Jastrz bska, 
tel. 600 808 920. Bli sze informacje w biurze projektu tel. 
600 890 058, email: a.smieciuch@skpr.pl 

Na spotkaniu zapoznaj  si  Pa stwo mi dzy innymi: 
ze szczegó owymi informacjami na temat dop at do 70%, 
korzy ciami p yn cymi z zastosowania urz dze  
solarnych, oferowanymi rodzajami zestawów oraz 
przybli onymi kosztami ich zakupów.  

Gminne Wie ci 15

Strony internetowe naszych so ectw 
Na zako czenie spotkania zainteresowani 

przyst pieniem do Programu Solarnego do - 70% na za-
kup i monta  kolektorów s onecznych b d  mieli 
mo liwo  umówienia si  na wizyt  z doradc  firmy 
SUNMAX Sp z o.o., który wykona bezp atnie ocen  
warunków technicznych budynku i wyceni koszty zakupu 
zestawu solarnego w Pa stwa obiektach mieszkalnych. 

Chcesz dok adniej pozna  histori  so ectwa Mroczki lub 
Wólka Wi niewska? Chcesz by  na bie co z wydarzeniami 
kulturalnymi organizowanymi w tych miejscowo ciach? 
Pragniesz aktywnie w czy  si  w ycie so ectw? –
Koniecznie odwied  ich strony internetowe!  

Dwa so ectwa z terenu naszej gminy – Mroczki oraz 
Wólka Wi niewska – uruchomi o swoje strony internetowe.
Dost pne s  one pod adresami:  

Mroczki – www.mroczki.com.pl  Wi niew, 20.03.2012 r.
Wólka Wi niewka – www.wolkawisniewska.cba.pl  O G  O S Z E N I E Zapraszamy! 

o przyst pieniu do sporz dzenia zmiany studium 
uwarunkowa  i kierunków  

Zaproszenie do wyst pienia 
z w asnymi skeczami 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Wi niew 
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z pó n. zm.) zawiadamiam 
o podj ciu przez Rad  Gminy Wi niew uchwa y Nr
XII/74/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. o przyst pieniu 
do sporz dzenia zmiany studium uwarunkowa  i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Wszystkich piewaków, weso ków i kawalarzy 
ch tnych do wyst pienia na scenie Gminnego Centrum 
Kó  Gospody  Wiejskich zapraszamy do wzi cia udzia u 
w przegl dzie piosenek i skeczy, który odb dzie si  13 
maja 2012 roku w Starych Okninach. 

Zainteresowani mog  zg asza  wnioski dotycz ce zmiany 
studium. 

Impreza po czona b dzie z majówk  okni sk , której 
organizacj  Panie z KGW zapocz tkowa y w ubieg ym 
roku. Tym razem b dzie to „Majówka okni ska z hu-
morem”. Jest to doskona a okazja do promocji produktów 
lokalnych, tradycyjnych i regionalnych, jak równie  do spot-
ka  i integracji spo eczno ci lokalnej.  

Wnioski nale y sk ada  na pi nie w siedzibie Urz du 
Gminy w Wi niewie przy ul. Siedleckiej 13 w pokoju nr 8 
w terminie do dnia 30 kwietnia 2012 r. 

Wniosek powinien zawiera  nazwisko, imi , nazw  i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomo ci, której dotyczy.  

Do udzia u w przegl dzie zapraszamy ko a gospody  
wiejskich, osoby fizyczne, stowarzyszenia. Zg oszenia 
przyjmowane b d  do 30 kwietnia 2012 roku przez El biet  
Okni sk , tel. 512 515 048. Zapraszamy do udzia u. 

Wójt Gminy Wi niew 
/-/ Krzysztof Kryszczuk
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…W TROSCE O NASZE BEZPIECZE STWO… 

POSTERUNEK POLICJI W WI NIEWIE 

Apel do rodziców!!! Kierownik Posterunku Policji w Wi niewie informuje, e w roku 
2011 na terenie naszej gminy mia y miejsce nast puj ce zdarzenia: 

 - odnotowano 15 kradzie y z w amaniem. W porównaniu do roku 
2010 liczba ta spad a o 6; Kierownik Posterunku Policji w Wi niewie 

apeluje do rodziców i opiekunów, by w okresie 
letnim zwracali szczególn  uwag  na naj-
m odszych. Statystki Policji alarmuj  –miesi ce 
letnie sprzyjaj  najwi kszej liczbie wypadków 
z udzia em dzieci. Zwracajmy uwag  na to, gdzie 
nasze dzieci sp dzaj  wolny czas. Nale y uczula  
dzieci i m odzie  na zachowanie bezpie-cze stwa 
na drodze. Nie zostawiajmy ich bez opieki osób 
doros ych. Najwi kszym zagro- eniem dla dzieci 
staje si  nuda. Je li w intere-suj cy dzieci i 
bezpieczny sposób zorganizujemy im czas, 
wówczas mo emy unikn  przykrych sytuacji. 

- odnotowano 7 wypadków  drogowych oraz 46 kolizji. W wy-
padkach mier  ponios o 2 osoby, a 9 zosta o rannych. Pod wzgl dem 
liczby zdarze  na drogach nasza gmina zajmuje czwart  pozycj  w ród 
gmin powiatu siedleckiego; 

- zatrzymano na gor cym uczynku 57 sprawców przest pstw. 
Najcz ciej by y to przest pstwa drogowe – zatrzymano 34 
nietrze wych kierowców, których cz sto udaje si  zatrzyma  po infor-
macji uzyskanej od mieszka ców. S  to cenne informacje, które przy-
czyniaj  si  do poprawy bezpiecze stwa na terenie gminy. Takie 
post powanie wykazuje postaw  godn  na ladowania. Wszelkie nie-
pokoj ce zdarzenia mo na zg asza  pod nr tel. 25 643 28 60 (Pos-
terunek Policji w Wi niewie), nr alarmowe 112 (z tel. kom.), 997 (z tel. 
stacjonarnego); Niepokoj ce s  równie  dane statystyczne 

dotycz ce zdarze  na polach  - coraz wi cej 
dzieci ulega wypadkom w trakcie wykonywania 
prac w gospodarstwie rolnym. Dzieci w gospo-
darstwach rolnych nara one s  na du e ryzyko 
zranie  i urazów, nierzadko ko cz cych si  trwa-
ym inwalidztwem, a nawet mierci . Najwi cej 

wypadków zdarza si , gdy dzieci pomagaj  
rodzicom w ró nych pracach gospodarskich.  

- funkcjonariusze policji ujawnili 350 wykrocze . Najcz ciej by y 
to wykroczenia przeciwko bezpiecze stwu w ruchu drogowym – 174 
oraz wykroczenia przeciwko bezpiecze stwu osób i mienia – 25.  

Za pope nione wykroczenia na o ono 161 mandatów, a w 170 
przypadkach jedynie pouczono sprawców. 51 sprawców odmówi o
przyj cia mandatu, dlatego te  wnioski o ich ukaranie trafi y do s dów; 

- zatrzymano 7 poszukiwanych osób; 
- odnotowano 4 zdarzenia samobójcze; 

Negatywne skutki spowodowa  mo e anga-
owanie dzieci do prac o du ym stopniu nara-
enia na czynniki szkodliwe ( rodki, chemiczne, 

zapylenie, ha as, wibracja). Nasilenie czynników 
szkodliwych mo e powodowa  zaburzenia 
w rozwoju dziecka, powstanie wad oraz ró no-
rodnych schorze . Pami tajmy o tym. 

- funkcjonariusze podj li 430 interwencji, z czego 205 na terenie 
naszej gminy. Nadal niepokoj ca jest liczba interwencji domowych
najcz ciej dotycz cych przemocy w rodzinie. W ubieg ym roku by o 
ich 99. 

 
Pomimo wielu zdarze , które mia y miejsce na terenie gminy 

Wi niew w roku ubieg ym, nasza gmina na tle innych z powiatu 
siedleckiego, zajmuje dobre miejsce – nale y do grona tych 
bezpieczniejszych. Du  rol  pe ni  tu funkcjonariusze z Posterunku 
w Wi niewie, za co im serdecznie dzi kujemy.  

 

 
Od pocz tku 2012 roku na terenie gminy zatrzymano 7 nietrze wych 

kieruj cych pojazdami. Odnotowano 7 kradzie y mienia. Jedna osoba 
targn a si  na swoje ycie. 

Apel do motocyklistów!!! 
 

Apelujemy do wszystkich kierowców moto-
cykli o bezpieczn  i ostro n  jazd , o zachowa-
nie rozwagi i zdrowego rozs dku podczas jazdy 
motocyklem. Brawura i lekkomy lno  w po -
czeniu z du  moc  maszyny mo e doprowadzi  
do utraty ycia lub zdrowia. Kierowca motocykla 
jest bardziej nara ony na niebezpiecze stwo ni  
kierowca samochodu. Trzeba pami ta  o ele-
mentach zwi kszaj cych bezpiecze stwo jazdy 
takich jak: kask, ochraniacze, odpowiednie r ka-
wice. Brawurowa jazda motocyklistów jest 
uci liwa równie  dla osób zamieszkuj cych 
przy ulicach. Motocykli ci cz sto ze wzgl du 
na poczucie anonimowo ci (poprzez ró ne 
metody zakrywania tablic rejestracyjnych) czuj  
si  bezkarni. Ale to poczucie bezkarno ci doty-
czy tylko organów cigania. Wobec zagro e  
na drodze, ka dy jest równy i nie ma miejsca 
na bezkarno . 

Apelujemy do w a cicieli psów, by pami tali o obowi zku 
szczepienia oraz odpowiedniego zabezpieczania zwierz t na posesjach. 
Art. 9 ustawy o ochronie zwierz t mówi, i  „zabrania si  trzymania 
zwierz t domowych na uwi zi w sposób sta y d u ej ni  12 godzin 
w ci gu doby lub powoduj cy u nich uszkodzenie cia a lub cierpienie 
oraz niezapewniaj cy mo liwo ci niezb dnego ruchu. D ugo  uwi zi 
nie mo e by  krótsza ni  3 m.” Nie oznacza to jednak tego, i  zwierz  
mo e biega  poza ogrodzeniem posesji. Osoba, która napotka 
porzuconego lub w ócz cego si  psa ma obowi zek powiadomi  o tym 
Policj , poniewa  zabronione jest puszczanie psów bez mo liwo ci ich 
kontroli i bez oznakowania umo liwiaj cego identyfikacj  w a ciciela 
lub opiekuna. Ubieg oroczna praktyka naszych funkcjonariuszy poka-
za a, jak srogie kary mog  by  nak adane na w a cicieli czworonogów 
nie stosuj cych si  do obowi zuj cych przepisów prawa. Biegaj cy 
poza ogrodzeniem pies mo e zaszkodzi  naszym najbli szym. Dbajmy 
o bezpiecze stwo. 



 

Budowa ponad 25 km sieci wodoci gowej oraz ponad 
350 przy czy, to najwa niejsza inwestycja, któr  w tym 
roku zamierza zrealizowa  samorz d naszej gminy – ale 
nie jedyna.  

Oto niektóre z nich: 
1.    Sie  wodoci gowa. 
- „Budowa sieci wodoci gowej z przy czami w miejsco-

wo ciach Wólka Wi niewska – Myrcha – Wólka 
Wo yniecka”, 

- „Budowa sieci wodoci gowej z przy czami w miejsco-
wo ciach Lipniak – Stok Wi niewski”, 

- „Budowa sieci wodoci gowej z przy czami w miejsco-
wo ciach Wi niew – Wi niew - Kolonia – Borki - Paduchy 
– Etap I” tj. miejscowo  Wi niew – Kolonia, 

- „Budowa sieci wodoci gowej z przy czami w miejsco-
wo ciach Borki - Paduchy – Borki - So dy”. 

Zadania obejmuj  budow  sieci wodoci gowej – ponad 25 
km oraz budow  przy czy – 352 szt. Planowany koszt 
wykonania wszystkich zada  to prawie – 5,5 mln z . Na do-
finansowanie budowy sieci wodoci gowej z o ono wniosek 
do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013, dzia anie „Podstawowe us ugi dla gospodarki i lu-
dno ci wiejskiej” – wnioskowana dotacja to 3.344.474 z , 
oraz wniosek na po yczk  z WFO IGW – 3.082.400 z . 
Liczymy na któr  z tych kwot. Planowany termin 
zako czenia inwestycji to listopad 2012 r.  

 
2.    „Adaptacja, remont i wyposa enie pomieszcze  

Gminnego O rodka Kultury w Wi niewie wraz z bu-
dow  windy dla niepe nosprawnych”.  

Ca kowita warto  zadania to 810.386 z . Na t  inwestycj  
gmina uzyska a dotacj  z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013, dzia anie „Odnowa i rozwój 
wsi” w wysoko ci 493.703 z . Umowa z Urz dem 
Marsza kowskim   Województwa   Mazowieckiego   zosta a 

 

Najwa niejsze inwestycje podpisana 24 stycznia 2012 r. Zadanie obejmuje: wykonanie 
przebudowy i remontu pomieszcze  I pi tra, budow  windy 
dla niepe nosprawnych oraz zakup wyposa enia. Przewidy-
wany termin zako czenia zadania – kwiecie  2013 r. 

w 2012 roku 
 
3.     „Budowa chodnika w miejscowo ciach Mroczki 
i miary”.  

Ca kowita warto  zadania – 437.971 z . Na budow  
uzyskano dotacj  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013, dzia anie „Odnowa i rozwój wsi” –
258.953,00 z . Umowa z Urz dem Marsza kowskim 
Województwa Mazowieckiego zosta a podpisana 24 stycz-
nia 2012 r. Zadanie obejmuje: budow  chodnika o d ugo ci 
948 m z betonowej kostki brukowej. Przewidywany termin 
zako czenia zadania – grudzie  2012 r. 
 

Z o one wnioski 
 

1.Zosta  z o ony wniosek na przebudow  drogi 
dojazdowej do pól w miejscowo ci Kaczory. Nasza gmina 
ubiega si  o dotacj  ze rodków zwi zanych z wy czeniem 
z produkcji gruntów rolnych w kwocie 46.719,00 z . 
Ca kowita warto  wykonania zadania to 93.438,00 z . 

2.Zosta  z o ony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
na dotacj  w kwocie 150.000,00 z  na zakup redniego 
samochodu ratowniczo – ga niczego dla OSP w Starych 
Okninach.  

Czekamy na rozstrzygni cia w w/w sprawach. 

LIKWIDACJA WYROBÓW 
AZBESTOWYCH 

Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie przyzna  Gminie Wi niew dotacj  
w wysoko ci do 42.873,15 z  na likwidacj  wyrobów 
azbestowych w 2012 roku. Niebawem zostanie og oszony 
przetarg na realizacj  tego zadania.  

Nowa stawka zwrotu podatku akcyzowego 
Na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2011 r. Rada 

Ministrów okre li a stawk  zwrotu podatku akcyzowego 
na 2012 r. od oleju nap dowego zu ywanego do produkcji 
rolnej w wysoko ci 0,95 z  od 1 litra oleju. 

Drugi termin zosta  wyznaczony na dni od 1 sierpnia 2012 r. 
do 31 sierpnia 2012 r. – wraz z fakturami VAT (lub ich 
kopiami) potwierdzaj cymi zakup oleju nap dowego do pro-
dukcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. 

 Pieni dze wyp acane b d  w terminach: 
W 2012 r. producenci rolni maj  mo liwo  sk adania 

wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju nap dowego wykorzystanego do produkcji rolnej 
do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) w a ciwego ze wzgl -
du na miejsce po o enia gruntów b d cych w posiadaniu lub 
wspó posiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzier awcy). 
Pierwszy z dwóch wyznaczonych terminów sk adania 
wniosków trwa  od 1 do 29 lutego 2012 r.  – wraz z fakturami 
VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodno  
z orygina em) dokumentuj cymi zakup oleju nap dowego 
do produkcji rolnej w okresie od 1 wrze nia 2011 r. do 31 
stycznia 2012 r.  

•    2 – 30 kwietnia 2012 r. w przypadku z o enia wniosku 
w pierwszym terminie, 
•    1 – 31 pa dziernika 2012 r. w przypadku z o enia wniosku 
w drugim terminie,  
gotówk  w kasie urz du gminy lub miasta, albo przelewem 
na rachunek bankowy podany we wniosku. 

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha 
u ytków rolnych w 2012 r. wyniesie 81,70 z . 
(Informacja  ze strony Internetowej MINISTERSTWA
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. Wi cej na: 
http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/BiuroPrasowe/Infor
macje-Prasowe/Nowa-stawka-zwrotu-podatku-akcyzowego) 
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GMINNA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA 

 
czynna jest w godz.: 

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

sob.: 16.00-19.00. 
 

tel. 25  641  76  49 

 
O G  O S Z E N I A 

 

Telefony 
do Urz du Gminy  

 
25 - 641 – 73 – 13 

25 - 641 – 73 – 23 

 
 
 

fax 25 – 740 – 55 – 62 
 
 

Zapraszamy na stron   

www.wisniew.pl 

 
NUMERY  WEWN TRZNE 

101 – Sekretariat 
104 – Gospodarka 

Komunalna 
106 – GOPS (zasi ki 

rodzinne) 
107 – U S C 

108 – Podatki 
110 – GOPS (kierownik) 

112 – Inwestycje 
113 – O wiata 

114 – Ewid. gospodarcza 
 

* * * 
e-mail:ug@wisniew.pl 

WÓJT GMINY 
WI NIEW 

PRZYJMUJE 
INTERESANTÓW  

W KA DY CZWARTEK
 

w godz. 10.00 – 17. 00 

PRZEWODNICZ CY  
RADY GMINY WI NIEW

DY URUJE  
W KA DY CZWARTEK

 w godz.  14.00 – 17.00 
w  Urz dzie Gminy Wi niew 

Centrum Kszta cenia 

 na Odleg o  

tel. 25 641 70 54 

Od 1993 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego 
organizuje w czasie letnich wakacji turnusy rehabilitacyjne dla 
dzieci rolników – ubezpieczonych lub wiadczeniobiorców KRUS. 
Mog  z nich korzysta  dzieci w wieku szkolnym, tj. urodzone 
pomi dzy 1997 a 2005 r., których przynajmniej jedno z rodziców 
(prawnych opiekunów) uprawnione jest do wiadcze  z KRUS.  

Podstaw  skierowania stanowi wniosek o skierowanie dziecka 
na turnus rehabilitacyjny (druk dost pny w oddzia ach regionalnych 
i placówkach terenowych KRUS), sk adany w najbli szej miejsca 
zamieszkania rolnika jednostce KRUS (tj. w oddziale regionalnym lub 
placówce terenowej Kasy), po uprzednim wype nieniu przez lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalist . Skierowanie 
dziecka do konkretnego o rodka nast puje po kwalifikacji lekarza 
inspektora oddzia u regionalnego i zatwierdzeniu skierowania w Centrali 
Kasy.  

W pierwszej kolejno ci na turnusy kierowane s  dzieci, na które 
przys uguje zasi ek piel gnacyjny. Zarówno centra rehabilitacji rolników 
KRUS, jak i sanatoria wspó pracuj ce zapewniaj  dzieciom ca odzienne 
wy ywienie, ca odobow  opiek  lekarsko-piel gniarsk  oraz indywi-
dualny program rehabilitacyjny. Opiek  nad dzie mi sprawuj  
wychowawcy zatrudniani przez Kas , którzy wraz z pracownikami 
kulturalno-o wiatowymi organizuj  zaj cia sportowo-rekreacyjne i reali-
zuj  atrakcyjny program w czasie wolnym od zaj  terapeutycznych.  

W 2012 roku z PT KRUS w Siedlcach zorganizowane b d  dwa 
turnusy: 

1.    Turnus dla dzieci z wadami i chorobami narz dów uk adu ruchu 
w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, w terminie  
od 18.07- 7.08.2012 r. 

2.    Turnus dla dzieci z chorobami uk adu oddechowego w Centrum 
Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu Zdroju w terminie  od 08.08 –
28.08.2012 r. 

Turnusy trwaj  21 dni. Rodzice pokrywaj  200 z  odp atno ci za pobyt 
dziecka i koszt podró y odpowiadaj cy równowarto ci ceny biletów PKP
II klasy i PKS: 

- w przypadku Jedlca – 89 z  
- w przypadku Iwonicza Zdroju – 110 z . 
Wype nione przez lekarza lecz cego wnioski nale y sk ada  do PT 

KRUS w terminie do 7 maja 2012 r. Dodatkowe informacje pod 
numerem telefonu 25-644-55-69 wew. 312 lub w najbli szej Placówce 
Terenowej KRUS a tak e na stronie www.krus.gov.pl .  

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników 
w 2012 roku

Kampania sprawozdawcza OSP 

zako czona 

7 marca 2012 r. podczas posiedzenia 
Zarz du Oddzia u Gminnego ZOSP RP 
w Wi niewie podsumowano kampani  
sprawozdawcz  jednostek OSP dzia a-
j cych na terenie gminy Wi niew. 

 
Walne zebranie, które jest najwy sz  

w adz  ka dej OSP, odbywa si  przy-
najmniej raz w roku i podejmuje naj-
wa niejsze dla stra y decyzje. W naszej 
gminie zebrania odby y si  w okresie od 07 
stycznia 2012 r. do 05 marca 2012 r. 
we wszystkich (10) jednostkach. 

Podczas zebra  druhowie m.in. zatwier-
dzili sprawozdania zarz du z dzia alno ci 
OSP w 2011 roku, podj li uchwa y w spra-
wie udzielenia absolutorium zarz dowi 
OSP – na wniosek komisji rewizyjnej oraz 
uchwalili program dzia ania i bud etu OSP
na 2012 rok. 

W zebraniach uczestniczyli przedsta-
wiciele samorz du lokalnego: wójt gminy 
i jednocze nie prezes ZOG ZOSP RP –
Krzysztof Kryszczuk, przewodnicz cy Ra-
dy Gminy, pe ni cy równie  funkcj  Wice-
przewodnicz cego Komisji Rewizyjnej 
ZOW ZOSP RP – Józef Orzy owski, radni 
Rady Gminy oraz przedstawiciele KM PSP
w Siedlcach. 
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W niedziel  5 lutego br. gminna dru yna pi ki no nej wzi a udzia  
w ,,Otwartym halowym turnieju pi ki no nej’’ na hali OSIR
w Siedlcach.  

W zawodach wystartowa o 16 zespo ów z ró nych klas rozgrywkowych 
(klasa okr gowa, A, B). UKS Wi niew trafi  do grupy II z dru yn  LZS
Sionna, LZS Polaki (liga LZS) oraz Grodzisk Krzymosze (klasa A). 

A oto wyniki poszczególnych spotka : 
UKS Wi niew – LZS Sionna    4: 1 
UKS Wi niew – LZS Polaki     1:0 
UKS Wi niew – Grodzisk Krzymosze 0:0 
Niestety pi karzom z Wi niewa z powy szymi wynikami nie uda o si  

awansowa  do fazy fina owej. Mimo tego, i  mieli my tyle samo punktów 
co Grodzisk, o awansie  zadecydowa  lepszy bilans bramkowy zespo u 
z Krzymosz. 

Gra naszego zespo u by a mi ym widowiskiem dla oczu i mog a si  
podoba . Pozom pi karski naszych reprezentantów zaczyna si  
stabilizowa  co powinno si  prze o y  na odpowiednie wyniki 
w zbli aj cej si  wielkimi krokami rundzie wiosennej LZS 2012. 

Serdecznie dzi kujemy pi karzom, za reprezentowanie naszej gminy 
w regionie i gratulujemy charakteru i ducha walki. 

ROZGRYWKI NA OSiR 

Pierwszego dnia ferii dru yna gimnazjalistów UKS Wi niew 
pod opiek  Roberta Pieroga wzi a udzia  w Regionalnym 
Halowym Turnieju Pi ki No nej „Sokolik 2012” w hali OSiR 
w Siedlcach. 

UKS Wi niew trafi  do grupy „B” z takimi zespo ami jak: Borki –
Kosy i „Jupiter” Koszewnica. Mecz z „Jupiterem” zako czy  si  
wynikiem 2:1 dla Wi niewa, natomiast mecz z dru yn  
z miejscowo ci Borki – Kosy 0:0. Powy sze wyniki da y awans 
wi niewskiej dru ynie do dalszych rozgrywek, gdzie zmierzy a si  
z „Królewscy” Budy. Przez wi ksz  cz  meczu UKS Wi niew 
prowadzi  1:0, jednak ostatecznie po prostych b dach uleg  1:2. 
W ogólnej klasyfikacji gimnazjali ci z Wi niewa zaj li czwarte 
miejsce na 20 zespo ów. 

SOKOLIK 2012 TURNIEJ SZACHOWY  
O PUCHAR WÓJTA 

Dnia 15 stycznia br. w Gminnym O rodku 
Kultury w Wi niewie odby  si  „Noworoczny 
Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy 
Wi niew”.  

Na starcie stan o 12 zawodników (w tym 
dwóch juniorów) z Siedlec, ukowa oraz oko-
licznych miejscowo ci. Zawody rozegrane 
zosta y systemem szwajcarskim na dystansie 
7 rund. 

Najlepszym spo ród uczestników turnieju oka-
za  si  Tomasz Sikorski. Drugie miejsce zaj  
Józef Flazi ski, a trzecie Mariusz Romanow-
ski.  
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Uczestnicy turnieju szachowego z Wójtem Gminy Wi niew Krzysztofem Kryszczukiem. 

Gminny Dru ynowy Turniej 
Tenisa Sto owego 

W czwartek 23 lutego 2012 r. w Zespole 
O wiatowym w Wi niewie odby  si  Gminny 
Dru ynowy Turniej Tenisa Sto owego 
Dziewcz t i Ch opców Szkó  Podstawowych 
i Gimnazjalnych. W zawodach uczestniczy y 
Zespo y O wiatowe z Wi niewa i Radomy li. 
Na turniej nie dojechali przedstawiciele z ZO 
w miarach. 

W kategorii dziewcz t i ch opców ze szkó  
podstawowych I miejsce zaj a reprezentacja 
gospodarzy, II – ZO w Radomy li, natomiast 
w kategorii dziewcz t szkó  gimnazjalnych 
zwyci stwo wywalczy y dziewczyny z Rado-
my li, a w kategorii panów pierwsza lokata 
przypad a gimnazjum w Wi niewie. 

Zawody dostarczy y nie lada emocji 
zarówno zawodnikom jak i gor co dopingu-
j cym im kibicom. Wszystkim sportowcom 
serdecznie gratulujemy. 
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 Turniej Tenisa Sto owego o Puchar Dyrektora GOK 

24 lutego 2012 r. w Gminnym O rodku Kultury w Wi niewie 
odby  si  Turniej Tenisa Sto owego o Puchar Dyrektora GOK. 

Zawody przeprowadzono systemem „ka dy z ka dym”. Zaci ta 
rywalizacja wy oni a zwyci zc  – Wies awa Wi niewskiego. II miej-
sce zaj  Grzegorz Jurzyk (debiutant na tego typu zawodach), 
a na III miejscu uplasowa  si  Grzegorz Gontarz (przedstawiciel 
gospodarzy). 

Zwyci zcy otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe, natomiast 
Wies aw Wi niewski za zaj cie I miejsca otrzyma  puchar, który 
w imieniu Dyrektor GOK  w Wi niewie  – Janiny Do gich wr czy  
Robert Pierog. 
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Zawody sta y na bardzo wysokim poziomie i dostarczy y nie lada 
emocji, zarówno tenisistom jak i gor co dopinguj cym ich kibicom. 
Wszystkim serdecznie gratulujemy i yczymy dalszych sukcesów. Zwyci zcy turnieju tenisa sto owego. 

XXXI Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora GOK 

11 marca 2012 r. w sali Gminnego O rodka Kultury w Wi niewie 
odby  si   XXXI Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora GOK. 
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Orlik Wi niew prowadzi  nabór do sekcji 
pi ki no nej ch opców urodzonych w roku 

2001, 2002, 2003, 2004 i m odszych. 
 

Je eli uwa asz, e Twoje dziecko: interesuje si  
sportem, a w szczególno ci pi k  no n , zbyt wiele 
czasu sp dza przed komputerem i telewizorem, to 
zapisz je do sekcji, a pomo emy Ci zadba  o jego 
prawid owy rozwój sportowy. 

Wszelkich informacji dotycz cych spotkania, 
treningów (harmonogramu zaj ) mo na zasi gn  
u Roberta Pieroga pod numerem telefonu: 511 999 
992 lub e-mailem: robert597@wp.pl. 

NABÓR DO SEKCJI PI KI NO NEJ 

Uroczystego otwarcia zawodów dokona  gminny animator sportu –
Robert Pierog. Powita  wszystkich uczestników turnieju ycz c im 
jednocze nie osi gni cia jak najlepszych wyników. 

Obsada turnieju by a bardzo silna. Do Wi niewa przyjecha o 
28 zawodników m.in. z Siedlec, Soko owa Podlaskiego, Krynki 

ukowskiej, Radzynia Podlaskiego, Mi dzyrzeca Podlaskiego oraz 
ukowa. W turnieju wzi li udzia  równie  przedstawiciele gospodarzy, 

na czele z Franciszkiem Jurzykiem – gminnym, spo ecznym 
koordynatorem turniejów tej królewskiej gry. Zawody s dziowa  Józef 
Flazi ski. 
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A oto ko cowe wyniki turnieju: I miejsce Szczygie  Jakub z Krynki 
ukowskiej, II Szczygie  Konrad z Krynki ukowskiej (brat Jakuba), 

III Czapla Andrzej. 
Zawodnicy otrzymali puchary i dyplomy, które wr czy a osobi cie 

dyrektor GOK-u – Janina Do gich. Wszystkim zawodnikom bardzo 
d i t l j i k ó Obsada turnieju by a bardzo silna. 
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Informacje ze sportu przygotowa  Robert Pierog.


