


 

Zakończono remont Gminnego Ośrodka Kultury. Teraz budynek przystosowany jest również dla osób 

niepełnosprawnych.   

30 stycznia 2013 r. zostały zakończone prace remonto-

we pn. „Adaptacja, remont i wyposażenie pomieszczeń 

Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie wraz z bu-

dową windy dla niepełnosprawnych”.  

Przedmiotowe prace obejmowały adaptację i remont pomie-

szczeń na parterze i pierwszym piętrze budynku oraz montaż 
windy dla osób niepełnosprawnych. Koszt prac ogólnobudowla-

nych wyniósł 620.000 zł. Kolejnym etapem był zakup i montaż 
wyposażenia pomieszczeń budynku, który zakończył się 14 mar-
ca 2013 r. Koszt wyposażenia wyniósł 48.594,84 zł. 

- Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczy-

nili się do tego, że remont Gminnego Ośrodka Kultury, po prawie 

30. latach, mógł dojść do skutku. Dziękuję przede wszystkim rad-

nym Rady Gminy, samorządowi Województwa Mazowieckiego oraz 

pracownikom Urzędu Gminy – powiedział wójt Gminy Wiśniew 
Krzysztof Kryszczuk.  

- Jestem przekonany, że nowe pomieszczenia GOK-u będą speł-

niły założone przez nas funkcje i spełnią oczekiwania wszystkich 

użytkowników. Mam nadzieję, że obiekt ten będzie miejscem roz-

wijania zainteresowań artystycznych dzieci, młodzieży i doro-

słych; miejscem spotkań i aktywnego spędzania czasu; miejscem, 
gdzie odkrywane, pielęgnowane i promowane będą talenty i uz-

dolnienia dzieci i młodzieży. Cieszę się również z tego, że na-

reszcie pomieszczenia na piętrze będą dostępne dla osób star-

szych i niepełnosprawnych - dodał K. Kryszczuk.  

Oficjalne otwarcie GOK-u po remoncie odbędzie się 7 kwietnia 

2013 r.                     ■■■ - Pragnę z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować wszyst-

kim, którzy służyli pomocą, dobrą radą, doradztwem w trakcie 

realizacji tej inwestycji. -  powiedziała dyrektor GOK Janina 

Dołgich. – Dzięki wspólnemu wysiłkowi powstała tak potrzebna 

naszej gminie inwestycja, która może być wizytówką regionu, 

chlubą władz samorządowych, społeczności i mieszkańców. 

Na realizację przedmiotowej inwestycji Gmina Wiśniew 
uzyskała dotację w wysokości 430.000 zł w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 „Jakość 

życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki 

wiejskiej”, działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”. 

Sala widowiskowa – na razie jeszcze pusta. 

Winda dla niepełnosprawnych. 

Sala do zajęć plastycznych. 
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Zakończył się również remont w Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Wiśniewie i jest ona już czynna od 4 marca. Zbiory 
biblioteki liczą 16 tys. woluminów. Na otwarciu biblioteki czeka-

ło na czytelników  ok. 400 nowych książek. Większość z nich 

szybko  „zniknęła” z biblioteki. Przypominamy, że biblioteka jest 

czynna w dniach: 

Poniedziałek       9.00 – 15.00     ---------- 

Wtorek               9.00 – 15.00     16.00 – 20.00 

Środa                  9.00 – 15.00     16.00 – 20.00 

Czwartek            9.00 – 15.00     16.00 – 20.00 

Piątek                 9.00 – 15.00     16.00 – 20.00 

Sobota                  ------------       16.00 – 19.00 

Zapraszamy również na naszą stronę                              ■■■ 
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Gminna Biblioteka Publiczna po remoncie. 
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WWWOOODDDOOOCCCIIIĄĄĄGGGIII   
 

 dniu 12 marca 2013 r. zostały podpisane umo-

wy na realizację zadań z zakresu budowy 
wodociągów:  
1. „Budowa sieci wodociągowej z przyłą-

czami w miejscowościach Tworki – Śmiary”.  Przewi-
dziany koszt budowy wynosi 70.205,37 zł a termin 

realizacji tej inwestycji wyznaczono na  16 września 2013 r.  
2. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach 
Mościbrody - Helenów”. Koszt prac wynosi 173.133,47 zł 
zaś termin ich wykonania wyznaczono do 30 września 
2013 r. 

Budowa dwóch tych wodociągów stanowi element pro-

jektu „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy 
Wiśniew” realizowanego przez Gminę Wiśniew od 2012 r. 

Na realizację tego zadania pozyskaliśmy dotację w ramach 

programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej” w kwocie 3.344.474 zł. ■■■ 

 

 

DDDRRROOOGGGAAA   WWW   TTTWWWOOORRRKKKAAACCCHHH   
 
stycznia 2013r. został złożony do Urzędu Mar-
szałkowskiego wniosek na dotację ze środków 
związanych z wyłączeniem z produkcji grun-

tów rolnych na zadanie pn: „Przebudowa drogi dojazdowej 

do pól w miejscowości Tworki”.  
W ramach tego projektu przewidziana jest przebudowa 

drogi o nawierzchni żwirowej długości 2.010 m. Wartość 
kosztorysowa robót wynosi 154.362,91 zł. Wnioskowana 
kwota dofinansowania na realizację tego zadania wynosi 

77.000 zł. ■■■ 

  

 

AAAZZZBBBEEESSSTTT   
 

mina Wiśniew złożyła wniosek do Wojewódz-

kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Warszawie na dotację zadania pn: 

„Utylizacja wyrobów azbestowych z terenu gminy 
Wiśniew w 2013 r.” Wnioskiem zostało objętych pięć-

dziesięciu trzech właścicieli nieruchomości, którzy zgłosili 
do Urzędu Gminy w 2012 r. chęć przekazania eternitu 
do utylizacji. Łączna suma wyrobów przygotowanych 
do przekazania do utylizacji z terenu naszej gminy wynosi 
131,9 MG. Realizacja tego zadania przez gminę uza-

leżniona jest od uzyskania dotacji w kwocie 69.240 zł. ■■■ 

 
 

onadto informujemy, iż Gmina Wiśniew rokrocznie 
ubiega się w WFOŚiGW o dofinansowanie utylizacji 
wyrobów zawierających azbest.  

Wnioskiem o dofinansowanie obejmowani są właściciele 
budynków, którzy zgłosili zamiar oddania eternitu do utyli-
zacji w roku poprzedzającym rok złożenia przez Gminę 
wniosku o przyznanie pomocy na realizację tego zadania.  

Osoby zainteresowane zgłoszeniem eternitu do utylizacji 

w latach następnych zobowiązane są dostarczyć do Urzędu 
Gminy Wiśniew pok. 17 wypełniony wniosek (dotyczący 
pomocy publicznej). 

Przypominamy, że zgodnie z ustawą Prawo budowlane 
z dnia 7 lipca 1994 r., z późn. zm., przed dokonaniem wy-

miany pokrycia dachowego należy dokonać zgłoszenia 
w Starostwie Powiatowym zamiaru wykonania robót co 
najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem robót. Ksero tego 
dokumentu należy dostarczyć do Urzędu Gminy Wiśniew 
pok. 17.  

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy 
Referatu Rozwoju i Inwestycji Urzędu Gminy Wiśniew, 
pok. 17, tel. 25 64 17 313 wew. 112. ■■■ 

 

 

PPPrrrooojjjeeekkkttt   ssstttuuudddiiiuuummm   
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zzzaaagggooossspppooodddaaarrrooowwwaaannniiiaaa   

ppprrrzzzeeessstttrrrzzzeeennnnnneeegggooo   GGGmmmiiinnnyyy   

WWWiiiśśśnnniiieeewww   
   

ójt Gminy Wiśniew jako organ administracyjny 
przystąpił do wyłożenia do publicznego wglądu 
opracowanego projektu studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Wiśniew wraz z prognozą oddziaływania na środo-

wisko. Studium wyłożone zostało w okresie od 31 stycznia 
do 22 lutego 2013 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie studium rozwiązaniami odbyła się 19 lutego 
2013 r. w Urzędzie Gminy. Uwagi dotyczące projektu 
studium można było wnosić w terminie do dnia 18 marca 
2013 r. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego określa politykę przestrzenną gminy, w tym 

lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Opra-
cowane zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami dla 
całego obszaru w granicach administracyjnych gminy. 
Studium nie jest aktem prawa miejscowego, ale ustalenia 

w nim zawarte są wiążące przy sporządzaniu planów 
miejscowych.  

Po upływie okresu wyłożenia do publicznego wglądu  
oraz rozpatrzeniu wniesionych uwag studium zostanie 

przedłożone do uchwalenia przez Radę Gminy Wiśniew.  
       ■■■
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ZARZĄDZENIA 
Wójta Gminy Wiśniew 

18.12.2012 r. – 14.03.2013 r. 

 

· Zarządzenie Nr 157/2012 Wójta Gminy Wiś-

niew z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie 

powołania Komisji Przetargowej (na zadanie 
„Opracowanie projektów decyzji o ustaleniu 

warunków zabudowy oraz lokalizacji inwe-

stycji celu publicznego na terenie Gminy Wiś-

niew w 2013 roku”). 
·  Zarządzenie Nr 158/2012 Wójta Gminy 
Wiśniew z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie 
powołania komisji do odbioru dostawy zesta-

wu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla 
jednostki OSP w Radomyśli. 
· Zarządzenie Nr 159/2012 Wójta Gminy Wiś-

niew z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie 

powołania Komisji Przetargowej (na zadanie 
„Dostawa oleju napędowego grzewczego 
w 2013 roku do Zespołu Oświatowego w Ra-

domyśli i Zespołu Oświatowego w Śmiarach”). 
· Zarządzenie Nr 160/2012 Wójta Gminy Wiś-

niew z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 

powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu 
przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej ka-

sy oraz zapasów materiałów i towarów na dzień 
31 grudnia 2012 r. 

· Zarządzenie Nr 161/2012 Wójta Gminy Wiś-

niew z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 

powołania Komisji Przetargowej do przepro-

wadzenia przetargów (na sprzedaż nierucho-

mości mienia gminnego położonego w Obrębie 

Borki-Paduchy, Helenów, Gostchorz i Zabło-

cie”). 
· Zarządzenie Nr 162/2013 Wójta Gminy Wiś-

niew z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie 

powołania komisji do odbioru zadania inwes-

tycyjnego „Adaptacja, remont i wyposażenie 
pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury 
w Wiśniewie wraz z budową windy dla niepeł-
nosprawnych”. 
· Zarządzenie Nr 163/2013 Wójta Gminy Wiś-

niew z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie 

lokaty terminowej z rachunku bieżącego gminy 
Wiśniew. 
· Zarządzenie Nr 164/2013 Wójta Gminy Wiś-

niew z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie 

zmiany Zarządzenia Nr 13/2011 Wójta Gminy 
Wiśniew z dnia 14 stycznia 2011 roku w spra-

wie przepisów wewnętrznych regulujących 
gospodarkę finansową Urzędu Gminy Wiśniew. 

· Zarządzenie Nr 165/2013 Wójta Gminy Wiś-

niew z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie 

powołania Komisji Przetargowej (na zadanie 

„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami 
na terenie gminy Wiśniew – część trzecia”). 
· Zarządzenie Nr 166/2013 Wójta Gminy Wiś-

niew z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie 

autopoprawki projektu uchwały budżetowej 

na rok 2013. 

· Zarządzenie Nr 167/2013 Wójta Gminy Wiś-

niew z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie powo-

łania Komisji Przetargowej do przeprowadze-

nia przetargów (na dzierżawę nieruchomości 
mienia gminnego położonego w obrębie wsi 

Borki – Kosiorki i Borki – Paduchy). 

· Zarządzenie Nr 168/2013 Wójta Gminy Wiś-

niew z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie zmian 

w budżecie gminy Wiśniew na 2013 r. 

· Zarządzenie Nr 169/2013 Wójta Gminy Wiś-

niew z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie powo-

łania Komisji Przetargowej (na zadanie „Prze-

budowa mostu drogowego w ciągu drogi gmin-

nej Wiśniew – Ciosny”). 
· Zarządzenie Nr 170/2013 Wójta Gminy Wiś-

niew z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie zmian 

w budżecie gminy na 2013 r. 
· Zarządzenie Nr 171/2013 Wójta Gminy Wiś-

niew z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie powo-

łania Komisji Przetargowej (na zadanie „Ter-
momodernizacja, przebudowa dachu i budynku 

Zespołu Oświatowego w Wiśnie-wie – Etap I”).  
■■■ 

PODCZAS XXI SESJI 

13 grudnia 2012 r. 

RADA GMINY WIŚNIEW 

PODJĘŁA NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY 

 

· Uchwała Nr XXI/158/2012 Rady Gminy 

Wiśniew z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie 

nieodpłatnego nabycia nieruchomości na mie-

nie gminne w miejscowości Myrcha będących 
w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych. 
· Uchwała Nr XXI/159/2012 Rady Gminy 
Wiśniew z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej 

opłaty. 
· Uchwała Nr XXI/160/2012 Rady Gminy 
Wiśniew z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opła-

ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

przez właścicieli nieruchomości na terenie gmi-
ny Wiśniew. 
· Uchwała Nr XXI/161/2012 Rady Gminy 
Wiśniew z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospo-

darowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
na terenie gminy Wiśniew. 
· Uchwała Nr XXI/162/2012 Rady Gminy 
Wiśniew z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komu-

nalnych od właścicieli nieruchomości i zagos-
podarowania tych odpadów w zamian za uisz-

czoną przez właścicieli nieruchomości opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

· Uchwała Nr XXI/163/2012 Rady Gminy 
Wiśniew z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Wiśniew. 
· Uchwała Nr XXI/164/2012 Rady Gminy 
Wiśniew z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie 

zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2012 r. 

· Uchwała Nr XXI/165/2012 Rady Gminy 
Wiśniew z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Wiśniew na lata 2012-2021. 

 

UCHWAŁY RADY 

GMINY WIŚNIEW 

PODCZAS XXII SESJI 

27 grudnia  2012 r. 

RADA GMINY WIŚNIEW 

PODJĘŁA NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY 

· Uchwała Nr XXII/166/2012 Rady Gminy 
Wiśniew z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie 

podziału gminy Wiśniew na obwody głoso-

wania. 

· Uchwała Nr XXII/167/2012 Rady Gminy 
Wiśniew z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie 
przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Ra-

dy Gminy Wiśniew na 2013 r. 
· Uchwała Nr XXII/168/2012 Rady Gminy 

Wiśniew z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie 
przyjęcia planu Rady Gminy Wiśniew na 2013 r. 

· Uchwała Nr XXII/169/2012 Rady Gminy 
Wiśniew z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie 
zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2012 r. 

 

PODCZAS XXIII SESJI 

31 stycznia  2013 r. 

RADA GMINY WIŚNIEW 

PODJĘŁA NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY 

· Uchwała Nr XXIII/170/2013 Rady Gminy 

Wiśniew z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie 
uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
dla Gminy Wiśniew na lata 2012-2027”. 
· Uchwała Nr XXIII/171/2013 Rady Gminy 

Wiśniew z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie 
przekazania skargi Prokuratury Rejonowej 

w Siedlcach do Wojewódzkiego Sądu Admi-

nistracyjnego w Warszawie. 

· Uchwała Nr XXIII/172/2013 Rady Gminy 

Wiśniew z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie 

prowadzenia przez Urząd Gminy Wiśniew 
obsługi finansowo-księgowej jednostek oświa-

towych. 

· Uchwała Nr XXIII/173/2013 Rady Gminy 

Wiśniew z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XXIX/152/09 Rady Gmi-
ny Wiśniew z dnia 19 marca 2009 roku w spra-

wie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwią-

zywania Problemów Społecznych Gminy Wiś-
niew na lata 2009-2013 z perspektywą na lata 
2014-2020. 

· Uchwała Nr XXIII/174/2013 Rady Gminy 

Wiśniew z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy Wiśniew na 2013 r. 

· Uchwała Nr XXII/175/2013 Rady Gminy 

Wiśniew z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Wiśniew na lata 2013-2020. 

 

PODCZAS XXIV SESJI 

25 lutego 2013 r. 

RADA GMINY WIŚNIEW 

PODJĘŁA NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY 

· Uchwała Nr XXIV/176/2013 Rady Gminy 
Wiśniew z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej 
działki nr 103/1 położonej w miejscowości 
Helenów. 
· Uchwała Nr XXIV/177/2013 Rady Gminy 
Wiśniew z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie 
przekazania skargi Prokuratury Rejonowej 

w Siedlcach do Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego w Warszawie. 

· Uchwała Nr XXIV/178/2013 Rady Gminy 
Wiśniew z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie 
zamiaru włączenia Przedszkola Samorządo-

wego w Wiśniewie do Zespołu Oświatowego 

w Wiśniewie.    ■■■ 

Treść aktów prawnych znajduje się  
na stronie  www.e-bip.pl 

 
Gminne Wieści 4 



Wkrótce słońce zaświeci, uporządkuj własne śmieci. 
 

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA 
 

stawianie reklamówek ze śmieciami przy drogach i w la-

sach, podrzucanie śmieci do kontenerów przy cmen-

tarzach, wywożenie na teren żwirowisk szkła, plastiku 

odpadów poremontowych, starych lodówek, telewizorów, 

opon oraz  spalanie śmieci w piecach grzewczych przez są-

siada, z komina którego snuje się śmierdzący, gryzący dym - 

wszystko to zanieczyszcza i zatruwa środowisko, w którym 

żyjemy. Odpady te zagrażają naszemu zdrowiu i opinii o na-

szym regionie turystycznym. Koszty związane z ich usu-

nięciem będą olbrzymie i w konsekwencji poniesiemy je 

wszyscy. Co się z nami dzieje? Dlaczego śmiecimy? Wymy-

ślamy wymówki: nie produkuję śmieci, zbyt drogo, zbyt tanio, 

za często, za rzadko, wywożę do pracy, do innego miasta, nie 

stać mnie, jestem bezrobotny, jestem zapracowany, jestem 

chory, jestem brunetem, jestem zbyt stary, zbyt młody, nie 

lubię premiera, źle rządzą, za zimno, bo to, bo tamto - proszę 

drogi czytelniku znajdź choć jeden powód dla którego warto 

zadbać o środowisko w którym żyjemy, tu i teraz. Jeśli 

dotrwałeś do tego momentu artykułu i nie poczułeś się znu-

dzony lub urażony moimi słowami, zapraszam do dalszej lek-

tury, bo jesteś potrzebny nam, jako partner do zdroworozsąd-

kowego zbudowania nowego systemu gospodarki śmieciami 

na terenie gminy Wiśniew. Doświadczenie w segregacji śmie-

ci mieszkańcy gminy Wiśniew mają duże. System ten trwa już 

ósmy rok. Mieszkańcy podpisywali umowy indywidualnie 

i uczciwie płacą za wywóz odpadów komunalnych. Niestety 

wiele gospodarstw podpisało umowę na ilość minimalną, a nie 

na ilość faktyczną. W efekcie, żeby nie dopłacać, nadwyżki 

produktwanych  odpadów spalane są w piecach centralnego 

ogrzewania lub podrzucane. Limit wytwarzanych śmieci, jak 

każda wartość uśredniona, nie jest do końca sprawiedliwy. 

Niektóre gospodarstwa domowe wytwarzają odpadów mniej 

np. osoby samotne lub starsze. Jednocześnie są na terenie gmi-

ny Wiśniew rodziny, które wytwarzają dużo więcej odpadów, 

np. rodziny wieloosobowe. Odrębną szeroką grupę stanowią 

gospodarstwa domowe, które rozwiązały umowy w trakcie 

upływu czasu lub nigdy nie podpisały umowy na odbiór 

i zagospodarowanie śmieci mimo oczekiwań społecznych. 

Nowy system wchodzi ostatecznie w życie od 1 lip-

ca 2013 r. i zasięgiem obejmuje teren całej Polski. Czy nam się 

to podoba, czy też nie, gminy zostały zobowiązane do przejęcia wła-

dztwa nad odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości.  

Rada Gminy Wiśniew podjęła w tej spra-

wie następujące decyzje:  
· Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym syste-

mem. Metoda wyliczenia stawki opłaty: na mieszkańca. 
· Stawka opłaty: 

- brak segregacji: 10 zł/na mieszkańca/ na miesiąc, 
- segregowanie śmieci: 5 zł/ na mieszkańca/ na miesiąc. 
· Wprowadzenie powszechnego nawyku segregacji odpadów 

komunalnych u źródła, czyli w miejscu ich powstania. 

· Stworzenie regularnego i cyklicznego odbioru odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych; 

-odpady zmieszane (czarny worek) – 1 x miesiąc wg  har-

monogramu firmy wywozowej, 

- odpady segregowane (surowce wtórne) - 1x3 miesiące (ma-

kulatura, szkło, plastik, metal) wg harmonogramu firmy wy-

wozowej. 

 

· Wskazanie mieszkańcom sposobów gromadzenia odpadów 

komunalnych, w tym elektrośmieci (stare lodówki, pralki), 

odpadów wielkogabarytowych (np. stare meble) i niebezpiecz-

nych (np. baterie, akumulatory, monitory, przeterminowane leki). 

· Wskazanie mieszkańcom sposobów zagospodarowania odpa-

dów biodegradowalnych w tym zielonych – kompostowniki. 

Częstotliwość wywozu odpadów w przyszłości powinna być 

zwiększona, jednak w obecnej sytuacji gospodarki śmieciowej 

w gminie Wiśniew, pociągnęłoby to za sobą zwiększenie ko-

sztów, co negatywnie odbiłoby się na kieszeni mieszkańców 

naszej gminy. Dobrą informacją dla mieszkańców naszej gmi-

ny jest to, że od 1 lipca udostępnić planujemy na terenie oczysz-

czalni ścieków w Wiśniewie Gminny Punkt Segregowanej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. GP SZOK. Przygoto-

wany plac, zadaszony w części i wyłożony kostką, spełniający 

wymagania ochrony środowiska, z ustawionymi kontenerami 

na poszczególne frakcje odpadów. Do punktu tego we włas-

nym zakresie będzie można dowieźć szeroką gamę odpadów 

począwszy od tych odbieranych z posesji (papier, plastik, 

szkło opakowaniowe, metal) nie czekając na termin wyni-

kający z grafiku. Odpady te przyjmowane będą bez dodat-

kowej opłaty.  

Pojemniki do gromadzenia odpadów. 
Po wprowadzeniu nowych regulacji prawnych w gospodar-

ce śmieciowej, Gmina wyłoni w drodze przetargu, firmę wy-

wozową,  która zobowiązana będzie do wyposażenia tych nie-

ruchomości zamieszkałych w pojemniki sztywne do groma-

dzenia odpadów, których właściciele będą zainteresowani ich 

zakupem lub dzierżawą (na koszt właściciela nieruchomości). 

Ponadto firma wywozowa zobowiązana będzie do wyposaża-

nia właścicieli nieruchomości zamieszkałych w worki do gro-

madzenia odpadów segregowanych, których koszt wliczony 

będzie w stawkę opłaty.  

Dnia 15 marca upłynął termin złożenia 
DEKLARACJI.  

W deklaracji wpisujemy osoby faktycznie mieszkające a nie 

zameldowane. Szczególnie dotyczy to studentów czy emigra-

cje zarobkową. Wraz z każdą zmianą  stanu osobowego, w ok-

resie 2 tygodni należy wypełnić  nową deklarację i złożyć  ją 

do Wójta Gminy. Zmiana opłaty dotyczy  miesiąca, w którym 

nastąpiła zmiana stanu osobowego. 

Jeśli z jakichś powodów nie złożyłeś jeszcze deklaracji, nie 

czekając na konsekwencje prawne w wyniku prowadzonej 

w najbliższym czasie weryfikacji, zrób to możliwie najszybciej. 

 

Gdzie uzyskać więcej informacji. 
Specjalny serwis internetowy na stronie: www.wisniew.pl 

Można zadawać pytania  pisząc na adres e-mail : 

odpady@wisniew.pl 

Telefon do Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu 

Gminy Wiśniew:  25 641 73 13  w. 104. 

 

Spotkania z mieszkańcami Gminy. 
Po świętach Wielkanocnych rozpocznie się cykl spotkań 

z mieszkańcami poszczególnych miejscowości Gminy Wiś-

niew, gdzie postaramy się przestawić nowy system gospodarki 

odpadami komunalnymi i odpowiedzieć na Państwa  wszys-

tkie pytania. Każdy z Właścicieli nieruchomości zamieszkałej 

otrzyma również ulotkę informacyjną nowego systemu. ■■■ 

 

Jan Tomczak,  

inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi 

U 
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2013 
 

Choinka szkolna 2013 
 

Dnia 26 stycznia 2013 roku odbyła się choinka szkolna. 
Przygotowaniem choinki zajęła się pani Aneta Cholewka, 

która przygotowała wiele konkursów i atrakcji dla dzieci 
młodszych, takich jak malowanie twarzy, występy klaunów 
robiących zwierzatka z balonów oraz zabaw karnawałowych. 
Za dekorację tradycyjnie już odpowiedzialna była klasa III 
gimnazjum. Również tradycyjnie dzieci odwiedził Święty 
Mikołaj, który w tym roku przybył do nich saniami 
zaprzężonymi do... ciągnika;) ■■■ 

 

Dzień Wolontariusza i Mikołajki 
 

Dnia 6 grudnia 2012r. obchodziliśmy w naszej szkole 
Dzień Wolontariusza oraz Mikołajki. Pierwszą częścią 
spotkania były obchody Dnia Wolontariusza, który na całym 
świecie świętowany jest dnia 5 grudnia. W naszej szkole 

wolontariat działa już od wielu lat w ramach SU. W tym roku 
szkolnym powstał oficjalnie Wolontariat Szkolny, działający 
pod hasłem „Okaż swoje serce”. Do wolontariatu zapisało się 
dwunastu gimnazjalistów. Opiekunkami tej grupy są: J. Nie-

dziółka i U. Mężyńska. W ramach obchodów swojego dnia 
wolontariusze przygotowali dla całej społeczności szkolnej 
krótką prezentację multimedialną na temat wolontariatu. 
Następnie opiekunki oficjalnie mianowały wolontariuszy, 
wręczając każdemu znaczek wolontariatu ZO Radomyśl. 
Na znak swojego zaangażowania w pomaganie i jako symbol 
swoich chęci do działań wolontarystycznych i okazywania 
innym serca, wolontariusze podarowali wszystkim zgroma-

dzonym przyklejane serduszka. 

Drugą częścią spotkania były krótkie Mikołajki zorga-

nizowane właśnie przez wolontariuszy dla wszystkich zgro-

madzonych. ■■■ 

ZO W RADOMYŚLI 

 Dnia 13 stycznia 

2013 r. grupa wolon-

tariuszek z naszej 

szkoły podzielonych na 

dwie grupy, pod opie-

ką pań J. Niedziółki 
i U. Mężyńskiej uczes-

tniczyła w zbiórce 
pieniężnej podczas 

 XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

W tym roku wolontariusze zbierali fundusze na rzecz chorych dzieci, 

ale również na opiekę nad seniorami. ■■■ 

Dzień Seniora 2013 
 

Dnia 22 stycznia 2013r. do Zespołu Oświatowego w Radomyśli 
przybyli zaproszeni goście- Babcie i Dziadkowie uczniów klas 0-III.  

Pomimo wielkiego mrozu i niesprzyjającej aury Seniorzy nie zawiedli! 
Ze wzruszeniem i dumą patrzyli na swoje pociechy, mogli podziwiać je 
wysłuchując wierszy i piosenek w ich wykonaniu. Na zakończenie ucz-

niowie złożyli babciom i dziadkom życzenia, wręczyli przygotowane 
przez siebie upominki. 

Punktem kulminacyjnym Dnia Seniorów była gorąca herbatka i słodki 
poczęstunek na świetlicy szkolnej. Uroczystość przygotowały panie: 
M. Goławska i M. Gregorczuk. ■■■ 

 

,,Konkurs układania puzzli’’ w klasie II SP 
  
Dnia 24 stycznia 2013r. odbył się w klasie II ,,Konkurs układania 

puzzli’’. Uczniowie otrzymali puzzle 6 grudnia z okazji MIKOŁAJEK. 
Wspólnie ustalono, że od tego dnia każdy uczeń będzie ćwiczył układanie 
ich, aby w trakcie konkursu zostać klasowym mistrzem. 

Rywalizacja była bardzo duża. Do końca nie wiadomo było kto 
zwycięży. 

A oto najlepsi: I miejsce - Dawid Gałąska, II miejsce - Mateusz 

Olszewski, III miejsce - Dominika Jankowska. Uczniowie otrzymali 

dyplomy i słodką niespodziankę. ■■■ 

 

Akcja charytatywna 
 

  W dniach 26 - 28 lutego 2013 roku odbyła się w naszej szkole akcja 
charytatywna, która przeprowadzona była przez wolontariuszy: Domini-

kę Borkowską, Dominikę Oknińską i Michała Borkowskiego. Akcja 

miała na celu zbiórkę pieniędzy na leczenie chorej na chłoniaka uczen-

nicy gimnazjum w powiecie siedleckim. Akcja spotkała sie z dużym od-

zewem. Zebrane pieniążki zostały przekazane na konto Fundacji Spełnio-

nych Marzeń, opiekującą się gimnazjalistką. Dziękujemy wszystkim, 
którzy wzięli udział w akcji: organizatorom i uczestnikom. ■■■ 

 Informacje i zdjęcia przygotowali uczniowie i nauczyciele  

ZO w Radomyśli. 
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WIGILIA i JASEŁKA 2012 
 

Dnia 21 grudnia 2012r. cała społeczność szkolna poczuła 
przedsmak Świąt Bożego Narodzenia. W tym dniu odbyły się 
wigilie klasowe i uroczyste Jasełka.  Następnie wszyscy 
spotkaliśmy się na uroczystych Jasełkach, które w tym roku 
przygotowały panie: Małgorzata Goławska, Agnieszka 
Markiewicz, Marianna Sieczkiewicz z pomocą opiekunki 
chóru pani Jolanty Woźniak. Na początku uroczystości 
zostały wręczone nagrody, wyróżnienia i dyplomy dla uczes-

tników konkursu na najpiękniejszą bombkę, zorganizowanego 
przez p. M. Goławską. Następnie wszyscy zgromadzeni 
obejrzeli świąteczną inscenizację, podczas której mogli 
podziwiać piękne dekoracje i przebrania występujących dzieci 
i wczuć się w atmosferę świąt podczas śpiewania kolęd. ■■■ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ZO W ŚMIARACH 

Małymi krokami zbliża się wiosna, której wypatrujemy i na któ-

rą czekamy z utęsknieniem. Wiadomo, to przecież jedna z naj-
piękniejszych pór roku. Jednak zimowa aura za oknem skłania 
do wspomnień i refleksji, o tym, co miało miejsce w ostatnich 
miesiącach w naszej szkole, a działo się wiele ciekawego. 

Jedną z takich przyjemnych chwil szczególnie dla babć i dziad-

ków naszych przedszkolaków, było ich święto, które obchodzono 
bardzo uroczyście  24 stycznia 2013 r. Milusińscy z klasy „ 0” pod 

kierunkiem p. Ewy Bartczak zaprezentowali swoim babciom 

i dziadkom program artystyczny, na który składały się: wiersze, 
piosenki i tańce. Po odśpiewaniu staropolskiego 100 lat dzieci 
wręczyły obecnym gościom prezenty – babciom bukiecik róż z bi-
buły, dziadkom – laurkę. Potem nastąpił poczęstunek, przy 
herbacie i ciasteczkach. Spędzony wspólnie czas minął szybko, 
ale dostarczył wielu emocji i wzruszeń. Babcie i dziadkowie opu- 

kę, cierpliwość i miłość. 
Innym równie miłym wydarzeniem była choinka szkolna, która 

odbyła się 26 stycznia br. Punktualnie  o godzinie 11.00 rozb-

rzmiały dźwięki akordeonu. To w imieniu Samorządu Ucz-

niowskiego, w rytmie pięknego walca pt.,,Fale Dunaju”, wszys-

tkich zebranych powitał Karol Krasuski z kl. II gimnazjum. 

Następnie pani dyrektor Anna Dziedzina życzyła, aby ten dzień 
był przepełniony dobrą zabawą i radością. Po tych ciepłych 
słowach na scenie wystąpił Kacper Grzyb z dziewczętami z kla-

sy II i III szkoły podstawowej w aranżacji tanecznej do piosenki 
pt. ,,Smerfny Rap”, chórek szkolny zaśpiewał piosenkę pt. ,,Pada 
śnieg”, ale tuż, tuż skradał się już wilk... – bo w bajce ,, O wilku 

i siedmiu koźlątkach” nie mogło go zabraknąć. Całość występu 
artystycznego zwieńczyła piosenka pt. ,,Ulica Śnieżynkowa”, 
którą wykonała Paulinka Krasuska z oddziału przedszkolnego 
wraz ze wszystkimi artystami. 

Część inaugurującą bal choinkowy przygotowała p. Hanna 

Jastrzębska i p. Agnieszka Wiśniewska.  Niełatwe zadanie miał 
pan Wodzirej, aby zaprosić wszystkich do tańca. Ale, gdy już 
pierwsza nieśmiałość minęła, wszyscy zostali porwani w wir za-

bawy. Mikołaj również o nas nie zapomniał i wyczekiwany przez 
dzieci przybył, aby obdarować  milusińskich prezentami. To był 
dzień pełen radosnych wrażeń. 

Podczas ferii zimowych tj. 31.02.13 r. ks. proboszcz Sławomir 
Groszek zorganizował wyjazd na narty do Międzyrzeca Podla-

skiego. Uczniowie naszej szkoły pod bacznym okiem p. Mał-
gorzaty Jasińskiej i trzech instruktorów narciarstwa szusowali 

po stoku. Dla niektórych był to pierwszy w życiu wyjazd na nar-

ty. Nie obyło się oczywiście bez małych wywrotek, ale na szczę-

ście bez urazów. Cali i zdrowi uczestnicy wyjazdu wrócili do do-

mów, marząc o szybkim powrocie na stok. 
Po raz kolejny tj.01.03.13 r. w naszej szkole odbył się szkolny 

etap konkursu recytatorskiego poezji Jana Pawła II w dwóch 
kategoriach: klas 0-III oraz klas IV-VI szkoły podstawowej. 

 

Dzieci bardzo ładnie recytowały wiersze o Janie Pawle II – 

patronie naszej szkoły i jury miało problem z wyłonieniem 
zwycięzców. Jednak po naradach wytypowano zwycięzców. 
W grupie młodszej – I miejsce zajął Michał Jastrzębski  
(kl.0), II miejsce – Paulina Izdebska (kl.III) oraz III miejsce 

Wiktoria Jastrzębska (kl. III). Natomiast w starszej grupie 

wiekowej – I miejsce zajęła Anna Krasuska (kl. V), II miejsce 

– Grzegorz Grzyb (kl. V), III miejsce – Sebastian Ługowski 
(kl. IV). Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzy-

mały słodkie upominki, a zwycięzcy, którzy zdobyli I i II miej-
sca będą nas reprezentowali podczas konkursu w Mokobodach. 
Do konkursu przygotowała dzieci p. Małgorzata Jasińska. 

Trzymamy za nich kciuki!  

Miłym akcentem dla kobiet „tych małych”, jak i „tych 

dużych’’ była akademia przygotowana specjalnie przez chło-

pców z okazji Święta Kobiet, która wyjątkowo odbyła się 
06.03.13 r. Wysłuchaliśmy wierszy i piosenek specjalnie 

o paniach i dla pań. Nie zabrakło też życzeń i kwiatka. 
Był to niezwykły dzień, kiedy to wszystkie dziewczęta 

i panie poczuły się ważne i potrzebne, bo jakiż byłby świat, 
gdyby zabrakło płci pięknej! ■■■ 

 

Informacje i zdjęcia przygotowała  
Bożena Michalak, ZO w Śmiarach. 
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Zbliżają się Święta Wielkanocne,  

dlatego też korzystając z okazji  
w imieniu własnym, Pani dyrektor Anny Dziedziny  

i wszystkich pracowników szkoły 

czytelnikom Gminnych Wieści  
życzymy wiele radości oraz smacznego jajka. 

szczali szkolne mu-

ry radośni i uś-

miechnięci, pełni 
dumy ze swoich 

pociech. Dzień Bab-

ci i Dziadka był oka-

zją do okazania 

wdzięczności na-

szym babciom  i 

dziadkom za opie- 

 

Podczas Dnia Babci i Dziadka. 

W przedstawieniu „O wilku i siedmiu koźlątkach. 



 ZO W WIŚNIEWIE 

*** 
 

Pierwsze półrocze nauki już dawno za nami. Uczniowie klas VI  
przygotowują się do sprawdzianu, a przyszłych absolwentów gim-

nazjum, uczniów klas III,  czeka za miesiąc ich pierwszy ważny 
egzamin. Trzeba zmobilizować siły witalne i intelektualne, aby za-

walczyć o dobry wynik oraz przyzwoite świadectwo. We wrześniu 
będzie czekać na nich nowa, wymarzona szkoła. 

Wiosna puka do drzwi i przygotowujemy się do wczesnych 
w tym roku Świąt Wielkanocnych, a przecież mamy jeszcze w pa-

mięci szkolne Jasełaka, wystawiane w naszym Zespole Oświa-

towym tuż przed Świętami Bożego Narodzenia. Przygotowane pod 
kierunkiem p. Marzeny Kurek oraz p. Macieja Mazura wpro-

wadziły społeczność szkoły w nastrój zadumy nad sensem naszego 
życia. Tytuł inscenizacji „Nawrócenie w Boże Narodzenie” 

zawierał w sobie poważne przesłanie duchowe. Doświadczenie 
śmierci klinicznej spowodowało, że główna bohaterka sztuki doś-

wiadczyła prawdziwego nawrócenia właśnie w wigilię Bożego 
Narodzenia. Dobrze odegrane role, piękna scenografia i oprawa 
muzyczna zachwyciły publiczność. Po przedstawieniu nauczyciele 

i zaproszeni goście udali się na wigilijny poczęstunek, poprzedzony 
łamaniem się opłatkiem i składaniem sobie życzeń. 

Karnawałowy okres pory zimowej zaakcentowała w naszej szkole 

zabawa choinkowa w dniu 19 stycznia. Pięknie udekorowana sala 
pod okiem organizatorów – p. Anety Grzesiewicz, p. Bożeny 
Kosińskiej, p. Magdaleny Jurzyk, p. Aleksandra Samoluka oraz 

p. Tomasza Oknińskiego zachęcała do odbycia podróży „Dookoła 

Świata”, bo taki był wystrój tematyczny hali sportowej, w której 
odbywała się choinka. Tak jak w latach minionych, nie mogło też 
zabraknąć polskiego akcentu rozpoczynającego zabawę – poloneza, 

przygotowanego w tym roku z uczniami gimnazjum przez 

p. Marzenę Kurek i p. Monikę Przygodę. 
 

23 stycznia pamiętaliśmy o naszych ukochanych Babciach 

i Dziadkach, których gościły dzieci z oddziału przedszkolnego. 
Wierszyki, piosenki i taniec przygotowane pod okiem p. Marzeny 

Nowickiej oraz występ zespołu ludowego „Wiśniewiacy”, 

uświetniły uroczystość zakończoną złożeniem seniorom życzeń 
przez p. Pawła Pietrasika, dyrektora szkoły.  

W ostatni dzień karnawału dzieci z klas O – III bawiły się na balu 
przebierańców. Bajeczne stroje księżniczek, piratów, czarownic, 
elfów i kowbojów mieniły się tysiącem barw na parkiecie, gdzie 

 

 

o różnej tematyce i zwykle święcą triumfy. W tegorocznym 
ogólnopolskim konkursie pt. „Biblia i przypowieści biblijne” 
wyróżnienie w kategorii szkoła podstawowa poziom I (kl. I – 

III), otrzymali Karolina Wróbel, Maciej Olszewski oraz 

Mateusz Jurzyk. Serdecznie gratulujemy naszym młodym 
uczniom znajomości Biblii. 

Młodzież z gimnazjum również może poszczycić się suk-

cesami. Damian Sadokierski z klasy III B, przygotowany 

przez p. Annę Kryszczuk, został finalistą etapu woje-

wódzkiego konkursu historycznego, organizowanego przez 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Z powodzeniem prze-

szedł etap szkolny oraz rejonowy, a na etapie wojewódzkim 
uzyskał 73%. Gratulujemy i życzymy, aby zainteresowanie 
historią okazało się trwałe i w przyszłości przełożyło się 
na kolejne sukcesy. 

Edukacja szkolna to nie tylko przyswajanie wiedzy zdo-

bywanej w czasie zajęć lekcyjnych, ale również podró-

żowanie i odwiedzanie muzeów, teatru oraz kina. W lutym 
dzieci z  klas O – III obejrzały na Scenie Teatralnej Miasta 

Siedlce spektakl wrocławskiego teatru edukacyjnego  

ARTENES pt. „Andersen w trzech odsłonach”.  Uczniowie 

klas IV – VI obejrzeli na tej samej scenie sztukę będącą 
adaptacją książki I. Jurgielewiczowej „Ten obcy”.  Młodzież 
zobaczyła też w Muzeum Regionalnym  w Siedlcach, wystawę 
zatytułowaną  „Dziedzictwo XIX i XX wieku” oraz uczes-

tniczyła w lekcji muzealnej pt. „ Legendy i baśnie wschod-

niego Mazowsza i południowego Podlasia”. Gimnazjaliści 
poznali natomiast opowieść relacjonującą jeden z najbar-
dziej dramatycznych epizodów II Wojny Światowej poprzez 
obejrzenie w siedleckim kinie filmu  pt. „Westerplatte”.  

      ■■■ 

 Z okazji zbliżających się Świat Wielkiej Nocy  
w imieniu pani Urszuli Sosnówka,  

dyrektor Zespołu Oświatowego w Wiśniewie,  
grona pedagogicznego oraz uczniów,  

życzymy czytelnikom Gminnych Wieści ciepłego, 
wiosennego słońca,  

radosnych spotkań w gronie rodzinnym  
oraz smacznego jajka . 

 

Informacje i zdjęcia przygotowały:  

Renata Godzińska i Marzena Kurek, ZO w Wiśniewie. 

Bal przebierańców 

dzieci z najmłodszych 

klas. 

„Polonez” w wykonaniu młodzieży gimnazjalnej. 
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do tańca porywał wszys-
tkich uczestników za-

bawy  wodzirej w ele-

ganckim smokingu i cy-

lindrze, p. Mariusz.  

Karnawałowe szaleń-

stwo najmłodszych ucz-

niów zakończyło się 
poczęstunkiem i pa-

miątkowym zdjęciem. 
Dzieci z naszej szko-

ły bardzo aktywnie bio-

rą udział w konkursach 



26 lutego 2013r. nasze przedszkole gościło ponownie studio 
artystyczne KAMA z Białegostoku z przedstawieniem pt. „Ży-

wa woda”. Przedstawienie w wykonaniu profesjonalnych akto-

rów rozbudziło zainteresowanie sztuką teatralną dzieci. Przed-

stawienie było bardzo wesołe, pouczające, kolorowe, co wzbu-

dziło wiele radości wśród małych widzów.  Dzieci były zachwy-

cone przedstawieniem a aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi 

brawami. ■■■ 

„W ten dzień miły, świąteczny 

Stoi tutaj wnuczek grzeczny 

Pięknie przy tym się uśmiecha 

Babci i dziadka pociecha…” 

 
Zgodnie z wieloletnią tradycją dzieci zapraszają babcie 

i dziadków do przedszkola na uroczystość z okazji Babci 
i Dziadka.  Dzieciaki z obu grup ucieszyły dziadków wesoły-

mi wierszykami, piosenkami o babci i dziadku. Każdy z przy-

byłych gości otrzymał prezent wykonany małymi rączkami 
swojego wnuczka. Dzieci radośnie witały każdego z gości, były 
bardzo zadowolone z faktu, że ich dziadkowie nigdy ich nie 
zawodzą i zawsze licznie gromadzą się na nasze uroczystości 
przedszkolne. Natomiast dziadkowie z dumą odwiedzają i po-

dziwiają swoje pociechy. Za co bardzo serdecznie dziękujemy. 
■■■ 

 

 

Informacje i zdjęcie przygotowali Wychowawcy 

Przedszkola Samorządowego w Wiśniewie. 

PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE  

W PRZEDSTAWIENIU PT. „ ŻYWA WODA” 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 
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BAL KARNAWAŁOWY 

12 lutego 2013r w naszym przedszkolu pojawiły się księż-

niczki, superbohaterowie, postacie z naszych telewizyjnych 

ekranów.  Wszyscy w napięciu czekali na pierwsze takty w mu-

zyki. Dzieci śpiewały, tańczyły, zmagały się w konkursach. 

Chwilę wytchnienia dała dzieciom przerwa na poczęstunek. Wszys-
cy bawili się wesoło, a uśmiechy z twarzy dzieci nie znikały 
do samego końca wspaniałej zabaw.  ■■■ 

 

ŚWIĘTO KOBIET 

Dzień kobiet ! Dzień kobiet! 
Niech każdy się dowie, 

Że dzisiaj święto dziewczynek. 
Uśmiechy są dla nich 

Zabawa i taniec, muzyka z radia popłynie. 
 

WSZYSTKIEGO DOBREGO DLA WSZYSTKICH 

KOBIETEK I TYCH DUŻYCH I TYCH MAŁYCH… ■■■ 

 

MMMAAAJJJÓÓÓWWWKKKAAA   OOOKKKNNNIIIŃŃŃSSSKKKAAA      

ZZZ   HHHUUUMMMOOORRREEEMMM   

Wzorem ubiegłego roku zapraszamy wszystkich śpiewa-

ków, wesołków i kawalarzy chętnych do wystąpienia na sce-

nie Gminnego Centrum Kół Gospodyń Wiejskich w Starych 

Okninach. Przegląd piosenek i skeczy amatorskich grup 
odbędzie się tu 5 maja 2013 r. 

Impreza połączona będzie z corocznie organizowaną przez 
gospodynie „Majówką Oknińską”. Tym razem będzie to 
„Majówka Oknińska z humorem”.  Jest to doskonała okazja 
do promocji produktów lokalnych, tradycyjnych i regional-
nych, jak również do spotkań i integracji społeczności 
lokalnej.  

Do udziału w przeglądzie zapraszamy koła gospodyń wiej-
skich, osoby fizyczne, stowarzyszenia. Zgłoszenia przyjmo-

wane będą do 30 kwietnia 2013 roku przez Elżbietę 
Oknińską, tel. 512 515 048 lub Janinę Misiak, tel. 517 324 

642. Zapraszamy do udziału.  ■■■ 



 

W tym roku w Olimpiadzie wzięło udział 21 pań z terenu naszej 

gminy. Uczestniczki Olimpiady rozwiązały specjalnie przygodo-

wany test, który składał się z 40 pytań z zakresu obejmującego 
tematy niezbędne w racjonalnym prowadzeniu gospodarstwa 

domowego.  
 

Prace oceniała Komisja w składzie: 
- Anna Matyszczak – przewodnicząca Komisji - pracownik Wydziału 

Gospodarstwa Wiejskiego i Agroturystyki MODR Oddział w Siedlcach, 
- Janina Dołgich - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie, 

- Barbara Włodarczyk – pracownik MODR Oddział w Siedlcach. 
Test, który weryfikował wiedzę z zakresu produkcji roślinnej, zwie-

rzęcej, ekonomiki oraz wiedzy o gospodarstwie i UE składał się z 40 

pytań. Na udzielenie odpowiedzi panie miały 30 minut. 
W wyniku oceny największą ilość punktów i następujące miejsca 

otrzymały: 
- I miejsce – Zofia Nowosielska zam. Borki–Sołdy, 
- II miejsce – Wiesława Borkowska zam. Borki–Paduchy, 

- III miejsce – Jolanta Koszara zam. Borki–Paduchy. 
 

Wszystkie panie biorące udział w Olimpiadzie dostały upominki. 
Laureatki z tego etapu Olimpiady wezmą udział w konkursie na szczeblu 
powiatowym. Życzymy powodzenia! ■■■ 

Na zakończenie ferii zimowych z Centrum Inte-

gracyjno – Edukacyjne w Radomyśli zorganizo-

wała dla dzieci wycieczkę do Parku Iluzji oraz 
na Fermę św. Mikołaja i Królowej Śniegu. 

 

Wśród wielu atrakcji było zwiedzanie Muzeum Iluzji, 
Chaty Tajemnic, która wywarła na wszystkich bardzo 
duże wrażenie oraz Pałacu Królowej Śniegu. Dużą 
niespodzianką było spotkanie ze św. Mikołajem w jego 
gabinecie. Dzieci mogły podejrzeć Mikołaja w jego 
codziennej pracy. Podczas spotkania dzieci otrzymały 
prezenty. 

Wielką frajdę i mnóstwo radości dostarczył wszystkim 
tor do snowtubingu. Zjeżdżanie po śniegu na tubach było 
wesołą zabawą i trudno było zabrać dzieci do autobusu. 
Opiekunami wycieczki były: Dorota Borkowska i Beata 

Wiszniewska – dyrektor ZO w Radomyśli, której 
składam serdeczne podziękowania za pomoc w opiece 
nad dziećmi podczas wycieczki. ■■■ 

 

 

Dorota Borkowska 

 

W dniu 20 marca 2013 r. w Wiejskim Domu Integracji w Borkach – Paduchach odbyła się Gminna 
Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii.  
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Dzieci z wizytą u św. Mikołaja… 

…oraz w Parku Iluzji. 
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PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ 

PROFILAKTYCZNYCH 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Od początku 2013 roku policjanci z Posterunku Policji w Wiśniewie pełnią obowiązki  

na Komistariacie Policji w Skórcu. 

W czwartek 24 stycznia br. odbyło się spotkanie w czasie 

którego podsumowano III Edycję Konkursu „Zdrowa 

Gmina”. Spotkanie odbyło się w Przyworach Dużych 

w gminie Domanice. Podczas uroczystości na ręce Wójta 

Gminy Wiśniew Krzysztofa Kryszczuka zostały złożone 

gratulacje za aktywną współpracę podczas tego Konkursu, 

dbałość o poprawę sytuacji zdrowotnej społeczności 

lokalnej oraz świadomą troskę o zdrowie każdego 

mieszkańca. 

 

Z roku na rok do konkursu przystępuje coraz więcej jed-

nostek samorządu. Nasza gmina tym razem była jedną z 366 

gmin z 12 województw, które wzięły w nim udział. 

Konkurs ZDROWA GMINA ma na celu zwiększenie liczby 

osób zgłaszających się na badania profilaktyczne. W Konkursie 

zostały wyłonione gminy, które miały największy wzrost 

procentowy liczby osób zgłaszających się na badania pro-

filaktyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia 

i Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych 

w okresie od 1 marca 2012 do 31 sierpnia 2012 r. Zadaniem 

gmin biorących udział w konkursie było przeprowadzenie dzia-

łań propagujących prewencję chorób nowotworowych, a zwła-

szcza raka piersi, raka szyjki macicy i raka jelita grubego, w ta- 

ki sposób, aby zmobilizować jak największą liczbę pani do wy-

konania badań skryningowych. 

Również i tym razem mieszkanki naszej gminy licznie 

uczestniczyły w badaniach profilaktycznych, za co im serdecz-

nie dziękujemy. 

- Często zdarza się, że jesteśmy tak zagonione i zarzucone 
obowiązkami, że źle się odżywiamy, nie uprawiamy ćwiczeń 
fizycznych. – mówiła jedna z pań, która poddała się badaniom 

profilaktycznym w ramach Konkursu. – Nie mamy czasu 

na siedzenie w przychodni i wykonanie badań profilaktycznych. 
Serdecznie dziękujemy władzom gminy za umożliwienie nam 
wykonania badań w miejscu zamieszkania. Kilkakrotnie 
przyjeżdżał do naszej gminy mammobus. Badać mogłyśmy się 
również w salach Zespołów Oświatowych: w Wiśniewie, 
Śmiarach i Radomyśli. Obsługiwał nas bardzo kompetentny 
personel, dzięki czemu wszystko sprawnie szło, nie zajmując 
nam zbytnio tak cennego czasu. 

Pamiętajmy, iż profilaktyka ma na celu zapobieganie choro-

bom. Nie chodzi tu tylko o ich wczesne wykrycie i leczenie, ale 

także o propagowanie zdrowego stylu życia. Każda z pań 

powinna w równym stopniu dbać o swoje zdrowie.  

■■■ 

 

Zakończyła się III Edycja Konkursu „Zdrowa Gmina” 

Zmiany te są wynikiem reformy, która polega m.in. 

na likwidacji wszystkich posterunków działających w struk-

turach Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. W ich 

miejsce utworzone zostały trzy, czynne przez całą dobę, 

komisariaty w następujących miejscowościach: Mordy, 

Mokobody i Skórzec. Dodatkowo w Kotuniu i Zbuczynie 

utworzone zostały specjalne zespoły, w których oprócz 

dzielnicowych znajdą się policjanci zajmujący się pracą 

dochodzeniową. 

W pozostałych gminach naszego powiatu, w miejsce 

zlikwidowanych posterunków, zostały utworzone tzw. 

punkty przyjęć. W Wiśniewie punkt przyjęć czynny jest 

w każdy czwartek w godzinach 9:00-11:00. 

Z dniem 31 grudnia 2012 r. zakończył swoją działalność 

Posterunek Policji w Wiśniewie. Od 1 stycznia „nasi” po-

licjanci pełnią służbę w Komisariacie Policji w Skórcu. 

Komisariat ten swym zasięgiem obejmuje gminy: Wiś-

niew, Skórzec, Wodynie i Domanice. 

 

Poniżej zamieszczamy numery telefonów, 

pod które należy dzwonić w chwili zagrożenia: 

997 – nr alarmowy na Policję dla użytkowni-

ków tel. stacjonarnych, 

112 – nr alarmowy dla użytkowników tel. kom., 

25 643 28 40 – Komenda Policji w Skórcu.  

                 ■■■ 
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Ostatni dzień w Wiśniewie. 
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Uroczyste przekazanie sprz�tu po�arniczego

�

Podsumowanie działalno�ci jednostek OSP Gminy Wi�niew
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Walne Zebrania Sprawozdawcze OSP 

Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Wi�-
niew, które odbyło si� w sobot� 9 marca 2013 r., 

było ostatnim zebraniem jednostek OSP w gmi-

nie Wi�niew. W tym roku zebrania w naszej 

gminie odbyły si� w okresie od 25 stycznia 

do 9 marca. 

Podczas zebra� druhowie m.in. zatwierdzili 

sprawozdania zarz�dów z działalno�ci jednostek 

OSP w 2012 roku, podj�li uchwały w sprawie udzie-

W dwóch jednostkach odbyły si� wybory uzupełniaj�ce. 

Druhowie z OSP Radomy�l, w zwi�zku z tragiczn� �mierci�

druha Jarosława Radomyskiego, wybrali nowego skarbnika, 

którym został druh Krzysztof Jastrz�bski – sołtys Radomy�li. 

Natomiast druhowie z OSP Wi�niew musieli wybra� nowego 

członka komisji rewizyjnej oraz członka zarz�du oddziału 

gminnego – dotychczas funkcje te pełnił, zmarły nagle, druh 

Roman Myrcha. Do komisji rewizyjnej wybrano druha Adama 

Kowieskiego, a do zarz�du oddziału gminnego – druha Jaro-

sława Moskwiaka.  

W WZS OSP uczestniczyli przedstawiciele samorz�du lokal-

nego: wójt gminy i jednocze�nie prezes ZOG ZOSP RP – 

Krzysztof Kryszczuk, Wiceprezes ZOG ZOSP RP i Wieprze-

wodnicz�cy Komisji Rewizyjnej ZOW ZOSP RP – Józef 

Orzyłowski, Wiceprezes ZOG ZOSP RP – druh Tadeusz D�-
browski oraz Sekretarz ZOG ZOSP RP – druh Karol Wo�niak. 

W WZS OSP Wi�niew wzi�ł udział Komendant Pa�stwowej 

Stra�y Po�arnej w Siedlcach – bryg. mgr in�. Andrzej Celi�ski.  

        ���

lenia� absolutorium zarz�dom oraz uchwalili programy działania 

i bud�et na 2013 rok.  

Poza tym:  

Podczas zebrania członków OSP Łupiny miała miejsce miła 

uroczysto��. Druh Stefan Wielgórski  został odznaczony Złotym 

Medalem „Za Zasługi dla Po�arnictwa”.�

NOWY SPRZ�T DLA OSP RADOMY�L 

10 stycznia 2013 roku w Radomy�li odbyło si�
oficjalne przekazanie specjalistycznego sprz�tu 

dla jednostki OSP Radomy�l.  

Zestaw hydraulicznych narz�dzi ratowniczych, w skład którego 

wchodzi no�yco-rozpieracz, agregat hydrauliczny oraz w��

przedłu�aj�cy, został sfinansowany przez Gmin� Wi�niew, 

Urz�d Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz 

jednostk� OSP Radomy�l. Całkowita warto�� zestawu wyniosła 

29.000 zł. 

W przekazaniu sprz�tu udział wzi�li:  

- ze strony samorz�du gminy Wi�niew: Krzysztof Krysz-

czuk – wójt gminy, Józef Jan Roma�czuk - zast�pca wójta, 

Antoni Wiszniewski - przewodnicz�cy komisji ds. o�wiaty, 

kultury, sportu i turystyki, zdrowia i spraw socjalnych,  

- ze strony OSP Radomy�l druhowie: Artur Remiszewski – 

prezes, Łukasz Chromi�ski – wiceprezes oraz Jerzy Okni�ski. 

- Młodzi chłopcy ch�tniej zgłaszaj� si� do słu�by, je�li wie-

dz�, �e b�d� mieli pracowa� z nowym sprz�tem – przyznaje 

Antoni Wiszniewski. – Druhowie z zagranicy, obserwuj�c 

działalno�� Ochotniczej Stra�y Po�arnej w Polsce, s� zasko -

Przekazanie sprz�tu OSP Radomy�l. 

Walne Zebranie OSP Radomy�l. 
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czeni tym, i� cały czas dynamicznie rozwija si� ona, w odró�-

nieniu od swoich odpowiedników w Unii Europejskiej.  Mamy na-

dziej�, �e nowy sprz�t b�dzie słu�ył stra�akom długo i  bezawaryjnie.
                                ���



 

PPPOOODDDZZZIIIĘĘĘKKKOOOWWWAAANNNIIIEEE   

ZZZAAA      UUUDDDZZZIIIAAAŁŁŁ      WWW      AAAKKKCCCJJJIII   

„„„ŚŚŚWWWIIIĄĄĄTTTEEECCCZZZNNNAAA   PPPAAACCCZZZKKKAAA”””    
 

Uśmiechy i radość dziecięcych serc to najlepsze podziękowanie 
dla ludzi dobrej woli, dzięki którym najmłodsi z gminy Wiśniew 
otrzymali paczki Bożonarodzeniowe. 

Także i w tym roku prośba Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Wiśniewie o ufundowanie paczek dla dzieci z najuboż-

szych rodzin, nie pozostała bez echa. Kilkanaście osób prywatnych, 
a także firm odpowiedziało na nią życzliwie, przekazując kwoty 
pieniężne i słodycze na ten cel.  

To już dziewiąta akcja „Świąteczna paczka” zorganizowana przez 
GOPS w Wiśniewie. Oznaczone kosze, do których można było zło-

żyć produkty żywnościowe i zabawki, były  wystawione we wszys-

tkich sklepach na terenie gminy. I jak co roku okazało się,  że 
w gminie Wiśniew nie brakuje hojnych i wrażliwych na los, często 
niezbyt łaskawy, ludzi. 

Z zakupionych za przekazane pieniądze produktów – słodyczy, 
zabawek udało się zrobić ponad 52 paczki świąteczne dla milu-

sińskich. 
Tak niewiele czasem trzeba, by odmienić czyjeś święta….  ■■■ 

 

WWW   IIIMMMIIIEEENNNIIIUUU   OOOBBBDDDAAARRROOOWWWAAANNNYYYCCCHHH      

SSSEEERRRDDDEEECCCZZZNNNIIIEEE   DDDZZZIIIĘĘĘKKKUUUJJJEEEMMMYYY      

ZZZAAA   OOOKKKAAAZZZAAANNNEEE   SSSEEERRRCCCEEE::: 
Państwu  Małgorzacie i Krzysztofowi Borkowskim, zam. Borki-

Sołdy, Państwu  Izabeli i Emirowi Chaleckim  zam. Stok 
Wiśniewski, Państwu Renacie i Krzysztofowi  Jastrzębskim,  zam. 
Wiśniew-Kolonia, Panu Marianowi Celińskiemu - Spodar, zam. 

Wiśniew, Panu Antoniemu Jastrzębskiemu, zam. Daćbogi, Pani 

Bożenie Orzyłowskiej, zam. Radomyśl, Panu Henrykowi 
Soszyńskiemu, zam. Wiśniew, Panu Witoldowi Borkowskiemu,  
 

SSSPPPOOOTTTKKKAAANNNIIIEEE      

ZZZEEE   ŚŚŚWWWIIIĘĘĘTTTYYYMMM   MMMIIIKKKOOOŁŁŁAAAJJJEEEMMM  

 
Podobnie jak w latach ubiegłych także i w tym roku 

odbyło się spotkanie ze Świętym Mikołajem. 9  lutego  

2013  roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiś-

niewie wspólnie  z Kołem Gospodyń Wiejskich w Bor-
kach-Paduchach  zorganizowali zabawę karnawałową  dla 

100 dzieci  z terenu gminy Wiśniew. 
Z uwagi na wcześniej poczynione starania i w tym roku 

na bal dotarł,  mimo zasypanych dróg Święty Mikołaj z pre-

zentami. Jak zwykle zorganizowano gry i zabawy z nagro-

dami dla najmłodszych, a także wspólny poczęstunek dla 

dzieci i ich opiekunów. 
 

Radość dziecka jest jak kwiat, 
Który kwitnie nocą, a pachnie za dnia. 

Radość dziecka jest potrzebą 

i siłą wzrastania. 
Dziecko żywi się tym z czego się cieszy! 

■■■ 
 

zam. Borki-Paduchy, Panu Wiesławowi Księżopolskiemu, 
zam. Tworki, Pani Marlenie Salach, zam. Siedlce, Panu 

Janowi Tomczakowi, zam. Siedlce, Pani Helenie Bajbert  – 

sklep spożywczo-przemysłowy w Stoku Wiśniewskim, 
Pani Agnieszce Bilskiej – sklep spożywczo-przemysłowy 
w Wiśniewie, Pani Agnieszce Bożek  – sklep spożywczo-

przemysłowy w Wiśniewie, Pani Maryli Borkowskiej - 

sklep spożywczo-przemysłowy w Radomyśli, Pani Jolan-

cie Ostrowskiej – sklep spożywczo-przemysłowy w Łupi-
nach, GS Zbuczyn „Samopomoc Chłopska” –  sklep 

w Borkach-Paduchach.       ■■■ 

31 grudnia 2012 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące procedury meldunkowej. 

Nowelizacja ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych 
wprowadza z dniem 31 grudnia 2012 r. następujące zmiany: 

1. Zgłoszenia zameldowania lub wymeldowania można dokonać 
wyłącznie osobiście lub poprzez pełnomocnika legitymującego się 
pisemnym pełnomocnictwem. 

2. Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego 
ponad 3 miesiące można dokonać jednocześnie z zameldowaniem 
w nowym miejscu pobytu. 

3. Zniesiony został obowiązek przedkładania wojskowego 
dokumentu osobistego, m.in. książeczki wojskowej. 

4. Zniesione zostało zameldowanie na pobyt czasowy krótszy niż 
3 miesiące (pozostawiono je jedynie dla cudzoziemców nie będą- 

cych obywatelami państw członkowskich Unii Europej-
skiej, państw EFTA oraz Szwajcarii). 

5. Wydłużony do 30 dni został termin wykonania obo-

wiązku zameldowania. Dotychczasowy termin – najpóź-

niej z upływem 4 doby – pozostał aktualny tylko dla 
cudzoziemców wymienionych wyżej. 
 

W sprawie zmian w procedurze meldunkowej można się 
także kontaktować z pracownikiem stanowiska ds. ewi-
dencji ludności telefonicznie, nr telefonu /25/ 641 73 13 
wew. 107, w godzinach pracy urzędu. 

■■■ 

 

Informacje przygotowała Anetta Roszkowska, Kierownik GOPS 
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OOO   GGG   ŁŁŁ   OOO   SSS   ZZZ   EEE   NNN   III   AAA   

 

Telefony 

do Urzędu Gminy  
 

25 - 641 – 73 – 13 

25 - 641 – 73 – 23 

fax 25 – 740 – 55 – 62 

 
 

Zapraszamy na stronę  
www.wisniew.pl 

* * * 

e-mail:ug@wisniew.pl  
 

NUMERY  WEWNĘTRZNE 

 

101 – Sekretariat 
104 – Gospodarka 

Komunalna 

106 – GOPS (zasiłki 

rodzinne) 

107 – U S C 

108 – Podatki 
110 – GOPS (kierownik) 

112 – Inwestycje 

113 – Oświata 

114 – Ewid. gospodarcza 

 

WÓJT GMINY WIŚNIEW 

PRZYJMUJE 

INTERESANTÓW  
W KAŻDY CZWARTEK 

 

w godz. 10.00 – 17. 00 

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY WIŚNIEW 

DYŻURUJE  
W KAŻDY CZWARTEK 

 w godz.  14.00 – 17.00 

w  Urzędzie Gminy Wiśniew 

Centrum Kształcenia 

 na Odległość 

tel. 25 641 70 54 

 

Urząd Gminy Wiśniew 
informuje,  

że posiada bezpańskie psy 
do adopcji.  

 
Informacji udzielają 

pracownicy  
oczyszczalni ścieków,  

 

tel. kom.: 609 516 799 
,,Gminne Wieści” -  bezpłatny  Informator  Gminy  Wiśniew. Nakład 1000 egz. 

Adres redakcji: Urząd Gminy Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew.  

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

Druk: IWONEX; Ujrzanów 289, tel.025 644 62 67 

Urząd Gminy Wiśniew czynny jest 
od poniedziałku do piątku w godz.:  

od 8:00 do 16:00. 
 

UWAGA! 
 

W każdą ostatnią środę miesiąca,  
tj. 30.01, 27.02, 27.03, 24.04, 29.05,26.06, 

31.07, 28.08, 25.09, 30.10, 27. 11 

oraz 18.12 (z racji przypadających w ostatnią 
środę Świąt Bożego Narodzenia) 

Urząd Gminy Wiśniew czynny jest  
dla interesantów 

w godz.: od 8:00 do 15:00. 

 

Za utrudnienia przepraszamy. 
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OOOFFFEEERRRTTTAAA      

DDDLLLAAA   OOOSSSÓÓÓBBB   BBBEEEZZZRRROOOBBBOOOTTTNNNYYYCCCHHH      

PPPOOOWWWYYYŻŻŻEEEJJJ   555000...   RRROOOKKKUUU   ŻŻŻYYYCCCIIIAAA  

 

Jesteś osobą bezrobotną powyżej 50. roku życia? – 
Teraz możesz skorzystać z 6-miesięcznego stażu u pra-

codawcy lub uzyskać dotację do 21.000 zł na założenie 
własnej firmy. 

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach informuje, że 
jest w trakcie realizacji projektu „Moda na Sukces”, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spo-

łecznego. Projekt ma na celu wsparcie osób bezro-
botnych pozostających w ewidencji Urzędu, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem osób mających największe 
trudności z wejściem lub powrotem na rynek pracy. 
Osoby powyżej 50 roku życia w projekcie są grupą 
priorytetową. 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą. Więcej 
informacji znajdziesz w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Siedlcach, ul. Pułaskiego 19/2, tel. 25 644 13 17 lub 
na stronie www.praca.siedlce.pl ■■■ 

DDDOOOPPPŁŁŁAAATTTYYY   DDDOOO   KKKRRREEEDDDYYYTTTÓÓÓWWW      

NNNAAA   BBBUUUDDDOOOWWWĘĘĘ   DDDOOOMMMÓÓÓWWW      

EEENNNEEERRRGGGOOOOOOSSSZZZCCCZZZĘĘĘDDDNNNYYYCCCHHH 
   

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej uruchomił program dopłat dla osób fizycznych. 
Dopłaty są przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięć 
poprawiających efektywność wykorzystania energii i ograni-
czania CO2. Dotacja ma formę częściowej spłaty kapitału 
kredytu bankowego. 

 

Więcej informacji o finansowaniu oraz korzystaniu z odna-
wialnych źródeł energii dowiesz się na stronie  

www.pompyciepla.com. Zapraszamy. ■■■ 

 

ZZZAAAPPPRRRAAASSSZZZAAAMMMYYY   DDDOOO   UUUDDDZZZIIIAAAŁŁŁUUU      

WWW   TTTUUURRRNNNIIIEEEJJJUUU   PPPTTTTTTKKK!!!   

   
Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do uczestnictwa 

w XXXI Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Tu-

rystyczno – Krajoznawczym PTTK, który odbędzie się 
6 kwietnia br. w Śmiarach. 

W eliminacjach mogą uczestniczyć 3 – osobowe drużyny 
młodzieżowe wraz z opiekunem ze szkół, placówek oświatowo – 

wychowawczych, drużyn harcerskich i klubów osiedlowych 
wytypowanych przez szkoły bądź ww. placówki, a także drużyny 
z kół SKKT PTTK i Klubów PTTK.  

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do dnia 2 kwietnia 

2013 r. w oddziale PTTK „Podlasie” w Siedlcach za pośred-

nictwem Centrum Informacji Turystycznej, ul. Pułaskiego 7, tel. 
535 068 593, pttk.siedlce@wp.pl 

Organizatorami Turnieju są: Oddział PTTK „Podlasie” 
w Siedlcach, Gmina Siedlce, Miasto Siedlce, Kuratorium Oświa-

ty Delegatura w Siedlcach, Zespół Oświatowy w Śmiarach, Ko-

misja Turystyki Kolarskiej O/PTTK „Podlasie” w Siedlcach. 
Patronat honorowy nad Turniejem objęła Gmina Wiśniew. 

Więcej informacji znajdziesz na stronie pttksiedlce.pl ■■■ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas Sesji Rady Powiatu, w dniu 22 lutego br., odbyło się podsumowanie 
roku sportowego LZS w powiecie siedleckim. Przedstawicielom gmin, które 
w rywalizacji sportowej zajęły czołowe lokaty, zostały wręczone puchary. Gmina 
Wiśniew w tym roku zajęła 6. miejsce. W porównaniu z rokiem ubiegłym 
awansowaliśmy aż o 5 miejsc. Wszystkim zawodnikom i trenerom, którzy 
przyczynili się do tego awansu serdecznie dziękujemy i gratulujemy. 

 

Sportowa przygoda wszystkich naszych zawodników, możliwa jest  również dzięki  
zaangażowaniu  trenerów . Dziękujemy serdecznie za kolejny rok  owocnych  działań w klubie. 

W Nowym 2013 roku wszystkim zawodnikom i ich trenerom życzymy nieustającego zapału, 
wielu  wspaniałych sportowych wrażeń, zdrowia i spełnienia wszystkich marzeń. ■■■ 

 

 

WIADOMOŚCI SPORTOWE 

Podsumowanie roku sportowego LZS w Powiecie 

UKS WIŚNIEW – GRATULUJEMY! 

UKS Wiśniew został ostatecznym zwycięzcą w III grupie Halowego Turnieju Piłki Nożnej „Sokolik 

2013” dla szkół gimnazjalnych. 

  Siedleckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizy-

cznej, „Tygodnik Siedlecki” i OZPN Siedlce po raz 

kolejny zorganizowali, pod patronatem Spółki Akcyj-

nej SOKOŁÓW S.A., halowy turniej piłkarski dla 
młodzieży ze szkół gimnazjalnych „SOKOLIK 2013”. 

Współorganizatorami imprezy byli: Urząd Miasta 
Siedlce i Starostwo Powiatowe w Siedlcach.  

UKS Wiśniew został ostatecznym zwycięzcą w III 

grupie Halowego Turnieju Piłki Nożnej „Sokolik 2013” 
dla szkół gimnazjalnych. Styl, wola walki i zaangażowa- 

nie drużyny z Wiśniewa, zaprezentowane  w  zawodach  
dostarczyły  wiele  emocji  gorąco dopingującym ich 
kibicom i trenerowi, Panu Tomaszowi Oknińskiemu. 

Chociaż wiele meczów miało wyrównany przebieg, 
kilka spektakularnych akcji naszych zawodników; serie 
przeprowadzonych ataków, które nie zawsze kończył się 
upragnionym efektem bramkowym dały zaskakujące 
efekty. Ciężkie zmagania naszych młodych mężczyzn 
przyniosły miejsce na podium.  

■■■ 
 

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 
 

TURNIEJ PING-PONGA. EMOCJI NIE BRAKOWAŁO! 

W piątek 11 stycznia 2013 r. 

w Zespole Oświatowym w Rado-

myśli odbył się Gminny Drużynowy 

Turniej Tenisa Stołowego Dziewcząt 
i Chłopców Szkół Podstawowych 

i Gimnazjalnych.  

 

W zawodach udział wzięli ucznio-

wie z Zespołu Oświatowego w Wiś-

niewie i Radomyśli. Na turniej nie 

dojechali przedstawiciele z ZO w Śmia-

rach. 

Podopieczni Tomasza Oknińskiego 
zaprezentowali wysoki poziom gry 

w ping-ponga i tym samym odnieśli  

zwycięstwo we wszystkich kategor-
iach, otrzymując puchary i nagrody 

rzeczowe. 

Zawody zostały zorganizowane w spo-

sób prawidłowy, przebiegły sprawnie, 
w duchu sportowej rywalizacji. Dos-

tarczyły niezapomnianych emocji za-

wodnikom jak i gorąco dopingującym 
ich kibicom. Zwycięskiej drużynie gra-

tulujemy osiągniętych wyników, a po-

zostałym graczom dziękujemy za udział 
i życzymy powodzenia w następnych 
zawodach.         ■■■ 

 

«««««««««« 

Tekst i zdjęcia - Robert Pierog 
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cznych zmaganiach z kolędą i pastorałką weźmie udział ponad stu 
pięćdziesięciu wykonawców z dziesięciu prezentujących się grup 
wokalnych i wokalno – instrumentalnych, które z większą lub 
mniejszą tremą będą prezentowały swe umiejętności przed 

wymagającą komisją. A w tym roku konkurencja jest niemała! 
Występy 10. zespołów, które wzięły udział w tegorocznym 

Festiwalu, oceniało Jury w składzie: Barbara Tritt – nauczyciel 

śpiewu Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz Prywatnej Szkoły 
Wokalnej; Magdalena Hymos-Sulej – wokalistka, instruktor 

emisji głosu, od wielu lat prowadzi warsztaty wokalne w ośrod-

kach kultury Lubelszczyzny; Damian Suchożeberski – student 

Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki 

Kościelnej w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego oraz 

Prywatnego Policealnego Studium Sztuki Wokalnej. 

Po długiej naradzie Jury postanowiło przyznać następujące 
nagrody: I miejsce – Chór „Polesie” z Brześcia, II miejsce – 

Chór Uniwersytetu III Wieku z Siedlec, III miejsce – Zespół 
Seniora z Radomyśli. 

Ponadto wyróżniono następujące zespoły: Zespół wokalny 
„Zalesianki”, Zespół „Świderzanki”, Chór „Ave”. Wszystkim 
występującym serdecznie gratulujemy. 

Podczas obrad Jury mieliśmy możliwość wysłuchania montażu 
słowno-muzycznego przygotowanego przez gości z Białorusi – 

Chór „Polesie” z Brześcia oraz poetkę Marię Sulima, która 
deklamowała swoje utwory. Pani Maria Sulima pełni funkcję 
Prezesa Polskiej Macierzy Szkolnej Polesie w Brześciu  na Biało-

rusi. Swoją twórczość poetycką łączy z działalnością społeczną 
na rzecz dzieci i dorosłych, Polaków żyjących na Białorusi. 

- Śpiewanie kolęd i pastorałek to nasza polska tradycja – jeden 

z najbardziej utrwalonych sposobów świętowania Bożego Naro-

dzenia. – mówiła Janina Ewa Orzełowska, Członek Zarządu 

Województwa Mazowieckiego. – Kolędowanie jest czymś 
szczególnym dla wszystkich ludzi wierzących, ponieważ zbliża nas 
do siebie. W Gminie Wiśniew tradycja ta jest ciągle żywa. Kolędy 
są pieśniami, które znamy i które dobrze nam się kojarzą – 

przypominają czasy dzieciństwa, są piękne, melodyjne, ciepłe. 
Dziękujemy organizatorom za możliwość spędzenia wspólnie tego 
niedzielnego popołudnia. 

Na zakończenie tradycyjnie wszystkie zespoły odśpiewały 
kolędę „Bóg się rodzi”. Potem nasi drodzy goście zostali 
zaproszeni na poczęstunek. 

- Mimo tego, iż Festiwal był organizowany już po raz czwarty, 

ja uczestniczyłem w nim w nim po raz pierwszy – wspomina jeden 

z mieszkańców Śmiar. – Powiem szczerze, że jestem pozytywnie 

zaskoczony poziomem występujących tu grup śpiewaczych. 

Festiwal został zorganizowany w profesjonalny sposób. Wspólne 
kolędowanie zbliża ludzi, dlatego też cieszę się, że tu mogłem być. 
Żałuję tylko, że nie przyjeżdżałem na wcześniejsze Festiwale. Nie 
wiedziałem wówczas, co tracę. Organizatorzy zapowiadali, że 
kolejny Festiwal odbędzie się również za rok, zatem zachęcam 
wszystkich mieszkańców gminy i nie tylko do wesołego kolędowa-

nia. Do zobaczenia. 

 

IV Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek “Kolędnicze 

serce polskie” był współfinansowany ze środków Unii Europej-

skiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej PROW 2007-

2013. ■■■ 

 

W ostatnią niedzielę stycznia po raz kolejny mieliśmy okazję do wspólnego kolędowania. Tym razem 
spotkaliśmy się w Zespole Oświatowym w Śmiarach. Mimo ostrego mrozu, zarówno wykonawcy, jak 
i publiczność dopisała.   

2 lutego 2013 r. Zespół Seniora z Radomyśli wziął u-

dział w XII Festiwalu Chórów, Kabaretów i Zespołów 
Seniora w Warszawie. Zespół zajął 4 miejsce ustępując 
tylko jednym punktem zespołowi z trzeciego miejsca. 

Organizatorem i gospodarzem festiwalu był Dom Kultury 
„Zacisze” Warszawa – Targówek. Bardzo miła i sympa-

tyczna atmosfera festiwalu pozwoliła na jak największe 
zminimalizowanie tremy, co pozwoliło na świetny występ 
zespołu z naszej gminy. Spośród siedemnastu zespołów jakie 
zaprezentowały się na scenie nasi Seniorzy zajęli 4. miejsce. 

- Mimo otarcia się o podium wynieśliśmy wiele miłych 
wspomnień, ale przede wszystkim jesteśmy bogatsi w doś-

wiadczenia, co motywuje nas do dalszej pracy wzbogacając 
swój dorobek – powiedziała Aneta Karczmarska – kierow-

nik Zespołu Seniora z Radomyśli. ■■■ 

- Wspólne śpiewanie kolęd jest przepiękną tradycją 
jednoczącą pokolenia. – powitał zgromadzonych gospodarz 
gminy Wiśniew – Krzysztof Kryszczuk. – Ciepłe dźwięki 
kolędy i pastorałki wprowadzają nas w wyjątkowy 
świąteczny nastrój. Kolędowanie jest wspaniałą formą 
spędzania czasu z bliskimi. Dziękuję mieszkańcom gminy 
Wiśniew za liczne przybycie i zapraszam do włączania się 
w śpiew razem z zespołami. Pora zaczynać, więc uroczyście 
otwieram IV Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek 
„KOLĘDNICZE SERCE POLSKIE”. 

 

Festiwal swoją obecnością zaszczycili: Poseł na Sejm RP 
– Krzysztof Wawrzyniec Borkowski, Członek Zarządu 
Województwa Mazowieckiego – Janina Ewa Orzełowska, 
Przewodniczący Rady Gminy Wiśniew – Józef Orzyłow-

ski, proboszcz parafii Śmiary ks. Sławomir Groszek. 
- Co roku Festiwal przyjmuje formę konkursu. – mówiła 
Janina Dołgich, dyrektor GOK w Wiśniewie. – W tegoro- 

Na zakończenie tradycyjnie wspólnie wykonano kolędę. 
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