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- Nr 213/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie reorganizacji formacji 
obrony cywilnej na terenie gminy Wiśniew.

- Nr 214/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie powołania komisji prze-
targowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomo-
ści mienia gminnego w obrębie Zabłocia.

- Nr 215/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany przepisów we-
wnętrznych regulujących gospodarkę finansową gminy Wiśniew.

- Nr 216/2013 z dnia 4 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu 
nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do wydzierżawienia.

- Nr 217/2013 z dnia 23 października 2013 r. w sprawie wyboru banku do 
wykonywania obsługi bankowej budżetu gminy Wiśniew.

- Nr 218/2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2013 rok.

- Nr 219/2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej na „likwidację wyrobów azbestowych z terenu gminy Wiś-
niew w 2013 roku”.

- Nr 220/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie powołania komisji do prze-
prowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego sprzedaży 2,68 m3 drewna.

- Nr 221/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały bu-
dżetowej na rok 2014.

- Nr 222/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie projektu Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2014 – 2020.

- Nr 223/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie powołania komisji prze-
targowej na „Dostawę pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego  
i multimedialnego do Zespołów Oświatowych z terenu gminy Wiśniew,  
w ramach projektu POKL pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wycho-
wania uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Wiśniew”.

- Nr 224/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zasad i organizacji ra-
chunkowości do realizacji projektu „Indywidualizacja procesu nauczania 
i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Wiśniew” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Nr 225/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Wiśniew w 2013 roku.

- Nr 226/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert – zlecenia zadania publicznego gminy Wiśniew w zakresie 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013 roku.

- Nr 227/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie powołania komisji do 
odbioru zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej z przyłącza-
mi w miejscowościach Lipniak, Stok Wiśniewski”.

- Nr 228/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie powołania komisji do 
odbioru zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi dojazdowej do pól  
w miejscowości Tworki”.

- Nr 229/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie powołania komisji do 
odbioru zadania inwestycyjnego „Budowa drogi w miejscowości Radomyśl”.

 Uchwały podjęte przez Radę Gminy Wiśniew

Podczas XXVIII Sesji 15 lipca 2013 r. Rada Gminy Wiśniew
podjęła następujące uchwały:

- Uchwała Nr XXVIII/205/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejsco-
wości: Helenów, Borki-Kosiorki, Borki-Paduchy, Borki-Sołdy położonych  
na terenie gminy Wiśniew.

- Uchwała Nr XXVIII/206/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejsco-
wości Wiśniew położonej na terenie gminy Wiśniew.

- Uchwała Nr XXVIII/207/2013 w sprawie zmiany w budżecie  gminy Wiś-
niew na 2013 rok.

- Uchwała Nr XXVIII/208/2013 w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez 
Gminę Wiśniew projektu pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wycho-
wania uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Wiśniew” dofinanso-
wanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- Uchwała Nr XXVIII/209/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie.

- Uchwała Nr XXVIII/210/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawo-
zdania finansowego Gminy Wiśniew wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za 2012 r.

- Uchwała Nr XXVIII/211/2013 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy  
Wiśniew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.

  Informacja Wójta Gminy Wiśniew

 Zarządzenia wydane w okresie od 27 czerwca 2013 r. 
do 26 listopada 2013 r.
-    Nr 187/2013 z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie powo-

łania Komisji Przetargowej na „Sporządzenie miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego 
dla części gminy Wiśniew w zadaniach”.

-    Nr 188/2013 z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie po-
wołania Komisji Przetargowej do przeprowadze-
nia przetargu na dzierżawę nieruchomości mienia 
gminnego w obrębie wsi Borki-Kosiorki.

- Nr 189/2013 z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 
mienia gminnego przeznaczonej do sprzedaży w obrębie Zabłocia.

- Nr 190/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetar-
gowej na „Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach 
Lipniak, Stok Wiśniewski”.

- Nr 191/2013 z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargo-
wej na „Dowóz uczniów z terenu Gminy Wiśniew do Zespołu Oświatowego 
w Wiśniewie, Przedszkola Samorządowego w Wiśniewie w roku szkolnym 
2013/2014 wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu”.

- Nr 192/2013 z dnia 20 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Kart Usług  
w Urzędzie Gminy w Wiśniewie i procedury ich aktualizacji.

- Nr 193/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do prze-
prowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego w celu sprzedaży samo-
chodu specjalnego – pożarniczego Star 244 nr rej. SDH 6414.

- Nr 194/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania zespołu  
ds. opracowania strategii rozwoju Gminy Wiśniew.

- Nr 195/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do od-
bioru zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja, przebudowa dachu  
i budynku Zespołu Oświatowego w Wiśniewie – Etap I: zagospodarowanie 
terenu cz. 1”.

- Nr 196/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia jednakowej 
identyfikacji wizualnej Gminy Wiśniew.

- Nr 197/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie ogólnych zasad komunika-
cji wewnętrznej w Urzędzie Gminy Wiśniew.

- Nr 198/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2013 – 2020.

- Nr 199/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 
na 2013 rok.

- Nr 200/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wy-
konania budżetu Gminy Wiśniew, informacji o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej, w tym o przebiegu  realizacji przedsięwzięć oraz wyko-
nania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku.

- Nr 201/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
- Nr 202/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie opracowania materiałów 

planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.
- Nr 203/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji prze-

targowej na „Przebudowę drogi w miejscowości Radomyśl”.
- Nr 204/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do od-

bioru zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami 
w miejscowości Tworki – Śmiary.

- Nr 205/2013 z dnia 2 września 2013 r. w sprawie powołania komisji do od-
bioru zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami 
w miejscowości Mościbrody – Helenów”.

- Nr 206/2013 z dnia 2 września 2013 r. w sprawie powołania komisji prze-
targowej do przeprowadzenia przetargów ustnych na dzierżawę nierucho-
mości mienia gminnego.

- Nr 207/2013 z dnia 5 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 
na 2013 rok.

- Nr 208/2013 z dnia 9 września 2013 r. w sprawie ustalenia ceny Czyszu dzier-
żawnego nieruchomości mienia gminnego przeznaczonej do dzierżawy.

- Nr 209/2013 z dnia 10 września 2013 r. w sprawie powołania komisji prze-
targowej na „Przebudowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Tworki”.

- Nr 210/2013 z dnia 19 września 2013 r. w sprawie powołania komisji do od-
bioru zadania inwestycyjnego „Zakupu sprzętu ratowniczego dla jednostek 
OSP w Starych Koninach”.

- Nr 211/2013 z dnia 20 września 2013 r. w sprawie powołania komisji do 
odbioru zadania inwestycyjnego „Przebudowa mostu drogowego w ciągu 
drogi gminnej Wiśniew – Ciosny”.

- Nr 212/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 
na 2013 rok.
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Podczas XXIX Sesji 15 lipca 2013 r. Rada Gminy Wiśniew
podjęła następujące uchwały:

- Uchwała Nr XXIX/212/2013 w sprawie rozpatrzenia wezwania państwa: Re-
naty i Krzysztofa Jastrzębskich, zam. Wiśniew-Kolonia gm. Wiśniew, Marka Ja-
strzębskiego, zam. Pluty gm. Wiśniew, Andrzeja Jastrzębskiego, zam. Daćbogi 
gm. Wiśniew, Mileny Jastrzębskiej, zam. Wiśniew-Kolonia gm. Wiśniew do usu-
nięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Wiśniew Nr XXVII/197/2013 
z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniew.

- Uchwała Nr XXIX/213/2013 w sprawie zmiany w budżecie  gminy Wiśniew 
na 2013 rok.

- Uchwała Nr XXIX/214/2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie  
Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2013 – 2020.

Podczas XXX Sesji 31 lipca 2013 r. Rada Gminy Wiśniew
podjęła następujące uchwały:

- Uchwała Nr XXX/215/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/29/2011  
w sprawie określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia  
za inkaso należności podatkowych pobranych od osób fizycznych.

- Uchwała Nr XXX/216/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawie-
nie na okres 10 lat części działki oznaczonej w ewidencji gruntów działką   
nr 147 położonej w miejscowości Tworki.

- Uchwała Nr XXX/217/2013 w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

- Uchwała Nr XXX/218/2013 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania  
Rodziny w Gminie Wiśniew na lata 2013-2015.

- Uchwała Nr XXX/219/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/123/2012  
z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyj-
nych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wiśniew, udostępnio-
nych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego

- Uchwała Nr XXX/220/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Ma-
zowieckiego z 23 lipca 2013 r. oraz uchylenia uchwały Rady Gminy Wiśniew 
Nr XXVII/197/2013 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniew.

- Uchwała Nr XXX/221/2013w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniew.

- Uchwała Nr XXX/222/2013 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/188/2013 
Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia po-
życzki długoterminowej na „Utworzenie i wyposażenie punktu selektywne-
go zbierania odpadów”.

- Uchwała Nr XXX/223/2013 w sprawie zmiany w budżecie  gminy Wiśniew 
na 2013 rok.

- Uchwała Nr XXX/224/2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie  
Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2013 – 2020.

Podczas XXXI Sesji 27 sierpnia 2013 r. Rada Gminy Wiśniew
podjęła następujące uchwały:

- Uchwała Nr  XXXI/225/2013 w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady 
Gminy Wiśniew.

- Uchwała Nr  XXXI/226/2013 w sprawie  powołania Przewodniczącego Rady 
Gminy Wiśniew.

- Uchwała Nr  XXXI/227/2013 w sprawie  upoważnienia Wójta Gminy do wy-
rażenia zgody na obciążenie służebnością  przesyłu nieruchomości mienia 
gminnego w obrębach Łupiny, Stok Wiśniewski.

- Uchwała Nr  XXXI/228/2013 w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowe-
go na realizację zadania „Budowa drogi gminnej w miejscowości Radomyśl”.

- Uchwała Nr  XXXI/229/2013 w sprawie  zmiany w budżecie gminy Wiśniew 
na 2013 rok.

- Uchwała Nr  XXXI/230/2013 w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2013 – 2020.

Podczas XXXII Sesji 26 września 2013 r. Rada Gminy Wiśniew
podjęła następujące uchwały:

- Uchwała Nr  XXXII/231/2013 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do wy-
rażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości mienia 
gminnego w miejscowości Zabłocie

- Uchwała Nr XXXII/232/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania 
Powiatu Siedleckiego polegające na wykonaniu chodnika w ciągu drogi po-
wiatowej nr 3636W Zbuczyn - Borki-Kosy - Mościbrody o długości ok. 280 m.

- Uchwała Nr XXXII/233/2013 w sprawie przejęcia zadań Powiatu Siedleckiego  
z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w obrębie gminy Wiśniew.

- Uchwała Nr  XXXII/234/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi Renaty i Krzysz-
tofa Jastrzębskich, Marka Jastrzębskiego, Andrzeja Jastrzębskiego, Mi-
leny Jastrzębskiej z 28 sierpnia 2013r. na uchwałę Rady Gminy Wiśniew 
Nr XXX/221/2013 z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniew.

- Uchwała Nr  XXXII/235/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/3/10 Rady 
Gminy Wiśniew z dnia 5 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów oso-
bowych Stałych Komisji  Rady Gminy Wiśniew.

- Uchwała Nr  XXXIV/236/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Wiśniewie.

- Uchwała Nr XXXII/237/2013 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 
2014 rok i zwolnień w tym podatku obowiązujących na obszarze gminy Wiśniew.

- Uchwała Nr XXXII/238/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/123/2012 
z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyj-
nych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wiśniew, udostępnio-
nych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego.

Podczas XXXIII Sesji 27 października 2013 r. Rada Gminy Wiśniew
podjęła następujące uchwały:

- Uchwała Nr XXXIII/240/2013 w sprawie ustanowienia herbu, flagi urzędo-
wej, banneru i pieczęci Gminy Wiśniew oraz zasad ich używania.

Podczas XXXIV Sesji 27 listopada 2013 r. Rada Gminy Wiśniew
podjęła następujące uchwały:

- Uchwała Nr XXXIV/241/2013 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do wy-
rażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości mienia 
gminnego w miejscowości Helenów.

- Uchwała Nr XXXIV/242/2013 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do wy-
rażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości mienia 
gminnego w miejscowości Śmiary.

- Uchwała Nr XXXIV/243/2013 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do wy-
rażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości mienia 
gminnego w miejscowości Wólka Wołyniecka.

- Uchwała Nr XXXIV/244/2013 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do wy-
rażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości mienia 
gminnego w miejscowości Zabłocie.

- Uchwała Nr XXXIV/245/2013 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do wy-
rażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości mienia 
gminnego w miejscowości Borki - Paduchy.

- Uchwała Nr XXXIV/246/2013 w sprawie uchwalenia programu współpracy 
gminy Wiśniew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pro-
wadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

- Uchwała Nr XXXIV/247/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 
żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze 
gminy Wiśniew na 2014 r.

- Uchwała Nr XXXIV/248/2013 w sprawie określenia wysokości stawek po-
datku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie 
Gminy Wiśniew.

- Uchwała Nr XXXIV/249/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/136/08 
Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 grudnia 2008r w sprawie zawarcia poro-
zumienia z Miastem Siedlce na prowadzenie lokalnego transportu zbioro-
wego na terenie gminy Wiśniew zmienionej uchwałą nr X/56/2011 Rady 
Gminy Wiśniew z dnia 28 października 2011 r.

- Uchwała Nr XXXIV/250/2013 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wiś-
niew Nr XXI/159/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki 
tej opłaty.

- Uchwała Nr XXXIV/251/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Wiśniew.

- Uchwała Nr XXXIV/252/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Wiśniew.

- Uchwała Nr XXXIV/253/2013 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wiś-
niew Nr XXVIII/205/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części miejscowości: Helenów, Borki-Kosiorki, Borki-Paduchy, Borki-
-Sołdy położonych na terenie gminy Wiśniew.

- Uchwała Nr XXXIV/254/2013 w sprawie zmiany w budżecie  gminy Wiśniew 
na 2013 rok.

- Uchwała Nr XXXIV/255/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Wiśniewie.



4 Gminne Wieści

Absolutorium dla Wójta Gminy Wiśniew
W dniu 15 lipca 2013 roku,  
w Gminnym Ośrodku Kultury, 
odbyła się XXVIII zwyczajna se-
sja Rady Gminy Wiśniew, pod-
czas której radni po raz kolejny 
udzielili absolutorium Wójtowi 
– Krzysztofowi Kryszczukowi 
z tytułu wykonania budżetu 
Gminy Wiśniew za rok 2012.

Zanim przystąpiono do głoso-
wania w sprawie udzielenia absolu-
torium radni wysłuchali sprawozdań 
z działalności: Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholo-
wych, Posterunku Policji w Wiśnie-
wie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka 
Kultury w Wiśniewie, Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.

Następnie Rada Gminy Wiśniew – po zapoznaniu się z opinia-

mi Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej, które 
pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu za rok 2012 – po 
raz 11 udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy.

Wiceprzewodnicząca Rady Beata Pasztor składa gratulacje Wójtowi Gminy

Zanim usuniesz drzewo lub krzew
Otrzymanie zezwolenia na usunięcie drzewa jest prostą for-
malnością, w przypadku gdy nieruchomość jest przeznaczo-
na na cele nie związane z działalnością gospodarczą i nie ma 
żadnych poważnych przeciwwskazań. Lepiej ją szybko zała-
twić, w przeciwnym razie można narazić się na wysokie kary, 
sięgające setki tysięcy złotych!

Strategia rozwoju Gminy Wiśniew
W Urzędzie Gminy Wiśniew trwają prace nad opracowaniem 
nowej Strategii Rozwoju Gminy Wiśniew na lata 2014 - 2024. 
Będzie to podstawowy dokument określający kierunki dzia-
łań naszego samorządu, który w przyszłości umożliwi ubie-
ganie się o fundusze strukturalne.

Nad dokumentem pracuje zespół powołany Zarządzeniem 
Wójta Gminy Wiśniew Nr 194/2013 z dnia 02 sierpnia 2013 r.  
w składzie w składzie: Ewa Wiśniewska - Sekretarz Gminy, Józef Ro-
mańczuk - Zastępca Wójta Gminy Wiśniew, Barbara Rybaczewska 
- Skarbnik Gminy, Dariusz Kierzkowski - Kierownik Referatu Rozwo-
ju i Inwestycji, Robert Jankowski - Kierownik Referatu Gospodarki 
Komunalnej, Bożena Wyrębek - Kierownik Wydziału Oświaty, Kul-
tury, Zdrowia, Sportu i Turystyki i Krystyna Michalak – inspektor 
Referatu Administracji. Pracami zespołu kieruje Grzegorz Dziarski 
– konsultant z zakresu zarządzania rozwojem organizacji.

W strategii zostaną przedstawione główne cele oraz progra-
my i opis konkretnych działań, których realizacja pozwoli na zrów-
noważony rozwój gminy w pożądanych kierunkach. Wśród szero-
kich planów znalazły się m.in.: dalszy rozwój systemu kanalizacji 
i oczyszczania ścieków, poprawa infrastruktury drogowej, rozwój 
i dalsze upowszechnienie i wspieranie działalności rolniczej i go-
spodarczej, rozwój usług społecznych. 

W trakcie prac Zespołu do mieszkańców gminy skierowana 
została Ankieta, mająca na celu zapoznanie się z opinią społecz-
ną, dotyczącą kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warun-
ków życia w Gminie Wiśniew. 

Informujemy, że w dniu 15 stycznia 2014 r. o godz. 11.00  
w Dworze w Mościbrodach odbędzie się otwarta debata dotycząca 
Strategii Gminy Wiśniew na lata 2014 – 2024. Zapraszamy miesz-
kańców Gminy Wiśniew do udziału i aktywnego uczestnictwa.

Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy odbywa się w ramach 
projektu „Profesjonalny Urząd – Kompetentny Urzędnik”, który Gmi-
na Wiśniew realizuje we współpracy z sąsiednimi samorządami.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, usunięcie drzew lub 
krzewów z terenu nieruchomości wymaga stosownego zezwo-
lenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta 
lub wojewódzkiego konserwatora zabytków na wniosek posiada-
cza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właś-
cicielem - do wniosku dołącza się również zgodę jej właściciela.  
W przypadku gdy nieruchomość stanowi współwłasność należy 
dostarczyć zgodę  na usunięcie drzew wszystkich współwłaścicieli. 

Należy liczyć się z tym że nie wszystkie wnioski rozpatrywa-
ne są z pozytywnym skutkiem. Dużo zależy od tego, jaki powód 
wnioskodawca poda jako uzasadnienie swojej prośby o zezwole-
nie. Ważnym powodem do usunięcia drzewa może być np. zagro-
żenie bezpieczeństwa osób ruchu drogowego, budynków miesz-
kalnych lub obumieraniem drzewa.

Osoba,  zamierzająca wyciąć drzewo lub krzew, powinna zło-
żyć wniosek w Urzędzie Gminy Wiśniew - pok. Nr 20. Do wniosku 
należy dołączyć tytuł prawny do nieruchomości, gatunek drzewa 
lub drzew, które chcemy usunąć, a także obwód pni zmierzony na 
wysokości 130 centymetrów. Ważną sprawą jest właściwe uza-
sadnienie prośby o wydanie zezwolenia. 

Bez zezwolenia ściąć można drzewa lub krzewy mające nie 
więcej niż 10 lat. Zezwolenia nie wymaga również wycinka drzew 
owocowych pod warunkiem, że działka, na której rosną, nie jest 
wpisana do rejestru zabytków oraz nie leży w granicach parku na-
rodowego lub rezerwatu przyrody .

Pamiętajmy, usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia 
może spowodować nałożenie wysokiej kary pieniężnej. Zwykle 
jej wysokość będzie odpowiadała trzykrotności opłaty za wycię-
cie drzewa lub krzewów. Warto zatem zadbać o wcześniejsze uzy-
skanie stosownych pozwoleń.
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Posiadając nazwę 
użytkownika (login), hasło 
oraz adres poczty elektro-
nicznej (na który przesła-
ny jest jednorazowy kod 
autoryzacyjny), możesz 

załatwić wiele spraw urzędowych bez wychodzenia z domu,    
24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca. Jest to więc nieodpłat-
ny podpis elektroniczny.

Z tym podpisem można załatwić drogą elektroniczną sprawy 
z zakresu:

1. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
2. Platformy Usług Elektronicznych ZUS;
3. Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców;
4. ePUAP – w urzędzie gminy.
Pierwszy profil zaufany urząd potwierdził dla Wójta Gminy 

Wiśniew – Krzysztofa Kryszczuka. 
Zapraszamy mieszkańców i interesantów naszej i sąsiednich 

gmin do bezpłatnego korzystania z wymienionej usługi.
Profil zaufany został wprowadzony w ramach projektu „Profe-

sjonalny Urząd – Kompetentny Urzędnik”, który Gmina Wiśniew 
realizuje we współpracy z sąsiednimi samorządami.

Wniosek o wydanie no-
wego dokumentu należy złożyć  
w Urzędzie Gminy Wiśniew pokój 
nr 3 – nie później niż na 30 dni 
przed upływem terminu ważno-
ści dokumentu. Do wniosku nale-
ży dołączyć dwie fotografie. 

Przypominamy jednocześ-
nie, że dowód osobisty traci również ważność w przypadku zmia-
ny danych, które są w nim uwidocznione.

Szczegółowych informacji w sprawach dotyczących wydawania 
dowodów osobistych można uzyskać w Urzędzie Gminy Wiśniew  
w pokoju nr 3 lub telefonicznie pod numerem 25 6417-73-13 w. 107.

Profil zaufany w UG Wiśniew
W Urzędzie Gminy Wiś-
niew można potwierdzić 
profil zaufany! Profil za-
ufany to zestaw danych 
elektronicznych, któ-
re identyfikują osobę  
w systemie podmiotów 
wykorzystujących pro-
fil zaufany jako metodę 
uwierzytelnienia.

Zwrot akcyzy za paliwo
Urząd Gminy Wiśniew przypomina, że rolnicy którzy w 2014 r.  
chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędo-
wy używany do produkcji rolnej powinni w dniach od 1 do  
28 lutego 2014 r. złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gmi-
ny w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT za zakup oleju napę-
dowego (lub ich kopie), które zostały wystawione od 1 sierpnia 
2013 r. do 31 stycznia 2014 r. Za paliwo zakupione w tym półro-
czu pieniądze wypłacane będą w miesiącu kwietniu 2014 r., na 
rachunek bankowy podany we wniosku.

W drugim półroczu wnioski przyjmowane będą od 1 do 31 
sierpnia 2014 r., a wypłata pieniędzy nastąpi w miesiącu paź-
dzierniku. Faktury będą przyjmowane za okres od 1 lutego do 
31 lipca 2014 r.

Dowód osobisty
Informujemy, że w 2013 roku upływa termin ważności do-
wodów osobistych wydanych w 2003 r. na okres 10 lat.

Utylizacja azbestu
Informujemy, że Gmina Wiśniew po raz kolejny ubiega się              
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Warszawie o dotację na pokrycie kosztów zwią-
zanych ze zdjęciem, transportem oraz utylizacją wyrobów 
zawierających azbest.

Obecnie przygotowywany wniosek, zostanie złożony w stycz-
niu 2014 r. W chwili obecnej trwają zapisy osób, które chcą zgło-
sić eternit do utylizacji. Wnioski niezakwalifikowane lub złożone 
po terminie posłużą do stworzenia listy osób chętnych na uzyska-
nie dotacji w kolejnych latach kalendarzowych.  

Informujemy, że na właścicielu, zarządcy lub użytkowniku cią-
ży obowiązek usunięcia azbestu lub oczyszczenia z azbestu wy-
robów zawierających azbest w sposób niestwarzający zagrożenia 
dla środowiska i zdrowia ludzi. Obowiązek ustawowy usunięcia 
wyrobów azbestowych określony został na 2032 r.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - 
Prawo budowlane, przed dokonaniem wymiany pokrycia dacho-
wego należy dokonać zgłoszenia zamiaru wykonania robót w Sta-
rostwie Powiatowym w Siedlcach, co najmniej na 30 dni przed 
rozpoczęciem prac. 

Szczegółowych informacji na temat możliwości skorzystania               
z dofinansowania na usuwanie oraz unieszkodliwienie azbestu, 

można uzyskać w Urzędzie Gminy Wiśniew, ul. Siedlecka 13,  
pok. 17 tel. (25) 641 73 13 w. 111,  

e-mail: inwestycje@wisniew.pl

Dotacja dotyczy wyłącznie kosztów demontażu, transportu 
oraz utylizacji eternitu. Nie ma możliwości dofinansowania do 

nowego pokrycia dachowego!
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Inwestycje podsumowanie roku 2013
Koniec roku to dobry moment na podsumowanie. Co uda-
ło się nam osiągnąć w inwestycjach i remontach na terenie 
gminy? Poniżej przedstawiamy Państwu zestawienie waż-
niejszych inwestycji wykonanych w 2013 roku. 

W 2013 r. wybudowano:
-  sieć wodociągową Tworki – Śmiary o długości 805 m, z jednym 

przyłączem,
- sieć wodociągową Mościbrody – Helenów o długości 1319 m,
-  sieć wodociągową Lipniak - Stok Wiśniewski (do osiedla leśni-

ków) o długości 886 m z ośmioma przyłączami. 

Sieć wybudowana została z rur polietylenowych o średnicach 
160 i 110 mm, a łączna wartość wymienionych zadań inwestycyj-
nych wyniosła ponad 400 tysięcy złotych. 

Dwa pierwsze ww. zadania weszły w skład projektu „Budowa sieci 
wodociągowej na terenie gminy Wiśniew” dofinansowanego ze środ-
ków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013, działanie: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludno-
ści wiejskiej”. Z programu tego współfinansowane były również sieci 
wodociągowe z przyłączami zrealizowane w roku ubiegłym.

 Łącznie w ciągu ostatnich dwóch lat wybudowaliśmy 30,6 km 
sieci wodociągowych, 11,4 km (371 szt.) przyłączy wodociągo-
wych o łącznej wartości 3,2 miliona złotych. 

Tym samym w tym roku zakończyliśmy „wodociągowanie” 
gminy. Do mieszkańców wszystkich miejscowości woda dostar-
czana jest z naszych stacji wodociągowych w Radomyśli i Wiś-
niewie. Obecnie nie kupujemy już droższej wody ze stacji wodo-
ciągowej w Ujrzanowie, eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach.

WODOCIąGI
W bieżącym roku zakończyliśmy wodociągowanie gminy. 

Podsumowując proces wodociągowania Gminy Wiśniew należy 
stwierdzić, że z uwagi na wielkość obszarową gminy, był to pro-
ces trudny i dość kosztowny. Jesienią br. zakończone zostały prace 
związane z budową na terenie naszej gminy trzech planowanych, 
ostatnich, nowych odcinków sieci wodociągowej.

INWeSTyCJe DROGOWe
W mijającym roku największe kwoty z budżetu gminnego zo-

stały przeznaczone na inwestycje drogowe. Najważniejszą z nich 
było współfinansowanie przebudowy na terenie naszej gminy 
drogi powiatowej Zbuczyn - Mościbrody. Koszt całej inwestycji 
wyniósł prawie 9,0 milionów złotych. Gminy Wiśniew i Zbuczyn 
partycypowały w kosztach budowy drogi po 1,0 milionie złotych. 
Z Mościbród do Zbuczyna można teraz przejechać po równej, po-
szerzonej nawierzchni asfaltowej.

Budowa wodociągu w Stoku Wiśniewskim

Budowa wodociągu Mościbrody - Helenów

Budowa wodociągu Wiśniew - Wiśniew Kol.

Przebudowa drogi Mościbrody-Zbuczyn

Przebudowa drogi Mościbrody - Zbuczyn
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Oprócz tego gmina sfinansowała dodatkowy odcinek chod-
nika w Mościbrodach, wzdłuż powyższej drogi - na odcinku od 
ostatnich zabudowań w kierunku drogi krajowej nr 63 - o długości 
280 m. Chodnik kosztował 50 tysięcy złotych.

Drugą co do wartości inwestycją drogową była przebudowa 
drogi w Radomyśli, w kierunku stacji kolejowej. Koszt robót budow-
lanych w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowe-
go został ustalony na prawie 630 tysięcy złotych. Droga ma nową 
nawierzchnię asfaltową o szerokości 5 m na odcinku ok. 940 m.  
Droga była długo wyczekiwana przez mieszkańców Radomyśli. 

Ponadto tego istotną inwestycją drogową był remont drogi 
gminnej w Borkach-Sołdach. Na odcinku 252 m na istniejącym 
asfalcie ułożono nową warstwę ścieralną, a na dalszych 138 m 
wykonano podbudowę z kruszywa wraz nową nawierzchnią bitu-
miczną. Koszt remontu wyniósł 60 tysięcy złotych.

Istotną inwestycją drogową była przebudowa drogi w miej-
scowości Tworki. Za blisko 77 tysięcy złotych wykonano nową 
nawierzchnię żwirową o szerokości 6 m na długości 2 km. Połowa 
inwestycji sfinansowana zostanie ze środków budżetu wojewódz-
twa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

W 2013 r. wykonano również chodnik o długości ponad 200 m  
w miejscowości Stok Wiśniewski. W latach ubiegłych z funduszu 
sołeckiego wsi kupowano podstawowe materiały, a w roku bieżą-
cym przystąpiono do robót budowlanych. Wartość robót wynio-
sła 36 tysięcy złotych. 

Dodatkowo w miejscowości Gostchorz za prawie 25 tysięcy 
złotych ułożono nowy asfalt na odcinku drogi o długości 90 m.

W październiku br. dokonano odbioru technicznego prze-
budowanego mostu w Ciosnach, roboty budowlane trwały od 
kwietnia do końca sierpnia. 

Ciosnach, roboty budowlane trwały od kwietnia do końca 
sierpnia. Celem remontu było przywrócenie pierwotnych para-
metrów technicznych i eksploatacyjnych obiektu. Zakres robót 
obejmował:

- podniesienie mostu, montaż blach łożyskowych,
-  skucie płyty, demontaż barier, skucie betonu stożków, frezo- 

wanie nawierzchni,
- wykonanie żelbetowej płyty nadbetonu,
- wykonanie izolacja płyty,
- ułożenie drenażu powierzchniowego,
- ustawienie krawężników mostowych,
- wykonanie kap chodnikowych,
- montaż sztywnych barier ochronnych,
- wykonanie nawierzchni żywicznych oraz asfaltowych,
- wykonanie dylatacji,
- zabezpieczenie powierzchni betonowych,
-  remont dróg dojazdowych: frezowanie korekcyjne  

nawierzchni bitumicznej
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.
Wartość wykonanych robót wyniosła ponad 400 tysięcy złotych.

Przy okazji poprawiono nawierzchnie jezdni nad przepustami  
w Baranku i Ciosnach.

Po remoncie przejazd przez most stał się wygodniejszy,  
a przede wszystkim bezpieczniejszy.

Chodnik przy drodze powiatowej

Budowa drogi w Radomyśli

Remont drogi w Borkach-Sołdach

Chodnik w Stoku Wiśniewskim

Remont mostu w Ciosnach
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W ubiegłym roku wykonano oświetlenia dodatkowych odcin-
-ków w Śmiarach oraz w Wiśniewie przy ul. Południowej i przy 
ul. Siedleckiej (w rejonie cmentarza). W tym roku nowe lampy 
zaświeciły się już w:

- Radomyśli - 6 lamp;
-  Mościbrodach-Kolonii (na granicy z Borkami-Kosiorkami) - 5 lamp;
- Mościbrodach (Zachojniaku) - 1 lampa.

Wkrótce zaświecą się lampy w:
- Zabłociu (Kolonii) - 9 lamp,
- Starych Okninach (przy granicy z Okninami-Podzdrój) - 3 lampy,
W Zabłociu i Starych Okninach roboty montażowe zostały już 

zakończone, jednakże ponieważ konieczny jest montaż nowych 
liczników pomiarowych musimy zawrzeć z firmami energetyczny-
mi dodatkowe umowy na przesył i sprzedaż energii. Po oddzie-
leniu przesyłu energii od sprzedaży energii procedury formalne  
w tym zakresie znacznie wydłużyły się.

Łączny koszt oświetlenia wykonanego w tym roku wyniósł 
64,9 tys. zł. Oprócz tego na terenie gminy dokonano wymiany 
części urządzeń sterujących oświetleniem ulicznym. W miej-
sce 13 szt. starych sterowników zmierzchowych zamontowa-
no nowoczesne, programowalne sterowniki astronomiczne. 
Sterowniki zostały wymienione w obwodach oświetleniowych  
w Ciosnach, Wiśniewie-Kolonii, Wólce Wiśniewskiej, Łupinach  
i Mroczkach. Łączny koszt wymiany wyniósł 8,6 tys. zł. 

Ułożono estetyczną, żółtą kostkę betonową na chodnikach, 
kostkę szarą na pieszojezdni, miejsca postojowe dla pojazdów 
utwardzono płytami ażurowymi. Całe wykonane utwardzenie te-
renu kosztowało ponad 70 tysięcy złotych. 

Przy boiskach sportowych staną cztery trybuny sportowe łącz-
nie na 122 miejsca. Wartość trybun wyniosła 29 tysięcy złotych. 

To jednak nie koniec inwestycji na terenie szkoły w Wiśnie-
wie. Zdajemy sobie sprawę z bardzo złego stanu starej części 
szkoły i dlatego w przyszłym roku planujemy przeprowadzić jej 
gruntowną modernizację. Mamy przygotowany projekt oraz po-
zwolenie na budowę. Jak zwykle największy jednak problem sta-
nowią pieniądze, koszt modernizacji skosztorysowany został na 
3,1 milina złotych. Mamy jednak nadzieję na pozyskanie na ten 
cel dofinansowania ze środków zewnętrznych.

OŚWIeTLeNIe DROGOWe
Ważnym zadaniem z punktu bezpieczeństwa jest budowa  

i modernizacja oświetlenia drogowego. Na terenie gminy sukce-
sywnie zwiększa się ilość oświetlonych ulic i dróg.

INWeSTyCJe OŚWIATOWe
W okresie wakacji nieco odmieniony wygląd przybrał teren 

zespołu boisk „Orlika” oraz zaplecza szkolnego w Wiśniewie. 
Dokonano utwardzenia terenu przylegającego bezpośrednio do 
boisk oraz wykonano część pieszojezdni i chodników „za szkołą”. 

Nowe oświetlenie drogowe w Borkach-Kosiorkach

Budowa oświetlenia, Wiśniew, ul. Południowa

Utwardzenie terenu przy Orliku

Trybuny sportowe
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IV Targi energii Odnawialnej
W dniach 19-20 października br. w Zespole Oświatowym  
w Wiśniewie odbyły się IV Targi energii Odnawialnej. W tym 
roku impreza skierowana była głównie do uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów z terenu naszej gminy. 

W ramach targów odbyły się „Warsztaty ekologiczne”, na któ-
re Gmina Wiśniew ubiega się o dofinansowanie ze środków Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. War-
sztaty obejmowały następujące zagadnienia tematyczne:

1. „Ekologia mieszczucha” - zajęcia poświęcone ekologii w życiu 
codziennym (w domu i w szkole). 

2.  „Góra śmieci rośnie” - zajęcia ukazały problem powstawania coraz 
to większej ilości odpadów jako efekt nadmiernej konsumpcji.

3.  „Globalne wysypiska śmieci” - zajęcia dotyczyły powszechnych 
obecnie: telefonów komórkowych, komputerów, odtwarzaczy  
i innych urządzeń elektronicznych. 

4.  „Energia dawniej i dziś” - zajęcia dotyczące produkcji i wykorzy-
staniu energii z uwzględnieniem odnawialnych i nieodnawial-
nych źródeł energii.

Dużym zainteresowaniem uczniów, a także i dorosłych, 
cieszyła się mobilna wystawa Centrum Nauki Kopernik  
z Warszawy. Prowadzący w krótkich prezentacjach - doświad-
czeniach pokazali i omawiali część zjawisk zachodzących  
w przyrodzie oraz uzmysłowili ich wykorzystanie w życiu  
codziennym człowieka.

Oddzielny blok tematyczny przewidziany był dla dorosłych. 
Firma Lumen Technik z Warszawy przedstawiła swoją ofertę 
dotyczącą kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Omówione 
zostały podstawy działania tych urządzeń, a także zasady do-
tyczące doboru i montażu oraz możliwości dofinansowania. 
Zainteresowane osoby mogły umówić się na przeprowadzenie 
indywidualnych audytów u siebie w domach.

„Profesjonalny Urząd – Kompetentny Urzędnik”

Gmina Wiśniew w partnerstwie z sąsiednimi gminami realizuje projekt „Profesjonalny urząd, 
kompetentny urzędnik”, który w całości jest finansowany z funduszy europejskich. Ma on 
przede wszystkim na celu podniesienie wiedzy i kompetencji pracowników samorządowych 
zgodnie z ich zakresem obowiązków z wybranych zadań realizowanych przez Urząd Gminy 
Wiśniew oraz polepszenie przepływu informacji pomiędzy urzędem a mieszkańcami.

Realizując zadanie „poprawa komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej gmina pozyskała 
środki na zakup tzw. witaczy, które zostały ustawione na granicy gminy przy drodze krajowej 
nr 63 w miejscowościach Mościbrody i Nowe Okniny.

Ważnym elementem przepływu informacji pomiędzy urzędem, a mieszkańcami jest zorgani-
zowanie właściwego miejsca przekazywania wiadomości. Mając powyższe na uwadze urząd pozy-
skał środki na zakup tablic ogłoszeniowych dla wszystkich sołectw w gminie. Solidne konstrukcje 
nie tylko poprawiają wizerunek tego typu obiektów, ale również są dużo bardziej funkcjonalne.

 Kolejnym zadaniem realizacji projektu związanym z promocją gminy było uzupełnienie 
stałej scenografii Mazowieckiego Festiwalu Kapel Ludowych „PODSIEDLCAMI W WIŚNIE-
WIE…”. Do rzeźb przedstawiających kapelę ludową, wzorowaną na sylwetki muzykantów 
naszego Zespołu Ludowego WIŚNIEWIACY, dołączyła ławeczka. Podsumowując powyższy 
projekt – promocja w promocji: odbywającego się cyklicznie w Wiśniewie Mazowieckiego 
Festiwalu Kapel Ludowych, promocja nowego herbu oraz ciekawa scenografia na dobre uję-
cie dla turystów odwiedzających nasz gościnny region.

Ważnym elementem projektu były szkolenia dla wszystkich pracowników urzędu z zakresu 
ogólnych zagadnień administracji samorządowej. Przeprowadzono szkolenia m.in. specjalistyczne 
szkolenia z zakresu : podatków i opłat, ochrony środowiska, USC, ewidencji ludności, podziału i roz-
graniczeń nieruchomości, prawa pracy. Ponadto za pozyskane środki finansowe został zakupione 
programy komputerowe dla pracy urzędu. Opłacona została na okres 2-lat licencja programu praw-
niczego LEX. Urząd został przygotowany do utworzenia punktu potwierdzania profilu zaufanego. 
Wystąpił do MAC o wydanie zgody. Obecnie trwają prace nad aktualizacją strategii rozwoju gminy.

Tablice sołeckie

Witacze na granicy gminy

Kapela przed urzędem

Doświadczenia prezentowane przez pracowników CNK z Warszawy
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GOPS informuje

Becikowe

W związku z nadchodzącą zimą Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Wiśniewie zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkań-
ców Gminy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby potrzebują-
ce pomocy, w szczególności  samotne, starsze i bezdomne. 

Informujemy, że na terenie Siedlec działają następujące Or-
ganizacje, które zajmują się udzielaniem pomocy osobom potrze-
bującym i rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych:

1.  Noclegownia MONAR przy ul. Południowej 1,  
tel. (25) 631 -33-14 – schronienie lub gorący posiłek;

2.  Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjali-
zacji im. H. Ch. Kofoeda, ul. Podmiejska 3, tel. (25) 643-51-07 
– gorący posiłek oraz możliwość skorzystania z łaźni i pralni,

3.  Caritas Diecezji Siedleckiej, Centrum Charytatywno-Dusz-
pasterskie ul. B-pa Świrskiego 57, tel. (25) 633-03-46  - sto-
łówka dla ubogich i bezdomnych, a także pomoc rzeczowa. 

4.  Centrum Zarządzana Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego uruchomiło bezpłatną, całodobową linię 
telefoniczną  tel. 987, gdzie można otrzymać informację   
o placówkach pomocowych dla osób bezdomnych.

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej Mazowie-
ckiego Urzędu Wojewódzkiego (Wydział Polityki Społecznej) opub-
likowany jest wykaz placówek pomocowych dla osób bezdomnych.  

Ponadto jeżeli mają Państwo informacje o osobach bezdom-
nych lub potrzebujących pomocy w okresie mrozów prosimy kon-
takt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wiśniewie  
w godzinach 800-1600 tel. (25) 64-17-313 wew. 110 lub zgłosze-
nie tego faktu Policji (tel. 997).

Kryterium dochodowe, a zasiłek…

Od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2014 r. 
kryterium dochodowe wynosi:
1. 539 zł na osobę w rodzinie;
2. 623 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.
Od dnia 1 listopada 2014 r. kryterium dochodowe będzie wynosiło:
1. 574 zł na osobę w rodzinie;
2. 664 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne. 

Ponadto, od 1 listopada 2012 r. kwoty zasiłków rodzinnych 
wynoszą odpowiednio:
1. 77 zł na dziecko do 5 lat, 
2. 106 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat,
3. 115 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 10 sierpnia 2012 r.  
w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby 
uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek 
rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012 r.,  
poz. 959), od 1 listopada 2012 r. nastąpiła zmiana kryteriów do-
chodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych, a także 
wysokość zasiłku rodzinnego.

Wolontariat z GOPS

Wolontariat to ciekawa forma spędzania wolnego czasu da-
jąca satysfakcję i zadowolenie. Są osoby, które czekają na Twoją 
pomoc - dzieci potrzebujące pomocy w nauce, osoby starsze, sa-
motne, niepełnosprawne.  Wolontariusz pracuje pod kierunkiem 
koordynatora, który na jego prośbę wydaje pisemne zaświadcze-
nie o odbyciu wolontariatu. 

Z wolontariuszem zawierana jest umowa cywilno-prawna, zwa-
na Porozumieniem. W Porozumieniu określony jest zakres, sposób, 
miejsce i czas wykonywania świadczeń w ramach wolontariatu.

Ty też możesz zostać wolontariuszem!
Zgłoś się lub zadzwoń, czekamy na Ciebie! Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Wiśniewie, ul. Siedlecka 13, pokój nr 10, 
e-mail: gops@wisniew.pl Tel. (25) 64-17-313 wew. 110, 106.

Obiecujemy uśmiech i radość na twarzach osób obdarowa-
nych pomocą!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie serdecz-
nie zaprasza osoby chętne powyżej 13 roku życia  do pomocy 
innym w ramach wolontariatu.

Becikowe to jednorazowa 
zapomoga – 1 000 zł, któ-
re otrzymuje matka, oj-
ciec lub opiekun prawny z 
tytułu urodzenia dziecka (w przypadku np. bliźniąt rodzic 
na każde otrzymuje becikowe).

Od 1 stycznia 2013 roku zmieniły się zasady przyznawania 
becikowego. Zgodnie z Ustawą z dnia 12 października 2012 roku 
o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 1255) mogą otrzymać je tylko rodziny, w których dochód  
w przeliczeniu na osoby nie przekracza kwoty 1 922 zł miesięcznie.

Pisemny wniosek o becikowe należy  złożyć  w ośrodku pomo-
cy społecznej (w miejscu, gdzie wypłacane są świadczenia rodzin-
ne) w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek 
złożony po terminie będzie pozostawiony bez rozpoznania.

Do wniosku o becikowe dołączamy następujące dokumenty: 
• dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o becikowe;
• skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument 

urzędowy potwierdzający datę urodzenia dziecka;
• pisemne oświadczenie, że na dziecko nie zostało wcześniej po-

brane becikowe np. przez drugiego z rodziców);
• zaświadczenie lekarskie o opiece medycznej nie później niż od 

10 tygodnia ciąży – do porodu;
• zaświadczenie lub oświadczenie członków rodziny o wysoko-

ści dochodów za rok poprzedzający rok złożenia wniosku (lub: 
dokument potwierdzający uzyskanie lub utratę dochodu, za-
świadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej, 
zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rol-
nego – jeśli o wsparcie ubiega się osoba będąca właścicielem 
takiego gospodarstwa;

Przy składaniu kserokopii dokumentów należy posiadać przy 
sobie ich oryginały celem udostępnienia do wglądu pracowniko-
wi GOPS, który potwierdza ich zgodność z oryginałem.

Podstawa prawna: Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadcze-
niach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r.  nr 139, poz. 992 z późn. zm.). 
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VII Festiwal Kuchni Regionalnej „Z wiśniowym smakiem”
VII Festiwal Kuchni Regionalnej „Z wiśniowym smakiem”, 
który odbył się 21 lipca 2013 r., jest bez wątpienia kwint-
esencją imprez kulturalnych naszej gminy. Wachlarz kulinar-
ny produktów regionalnych „z wisienką w tle”, obowiązkowa 
Polka Wiśniewska, muzyka i taniec ludowy, niecodzienni go-
ście na estradzie i wśród publiczności, gry, konkursy z nagro-
dami, mnóstwo uśmiechu i zabawy – tak właśnie wyglądało 
niedzielne popołudnie spędzone w Wiśniewie. 

Festiwal rozpoczął się II Bie-
giem ulicznym „Z wisienką w tle”. 
Uczestnicy przemierzając ulice 
Wiśniewa w pocie czoła walczyli 
o miejsca na podium. Oficjalne 
otwarcie Festiwalu rozpoczęło 
się Polką Wiśniewską i uroczystą 
ceremonią zasypywania młodych 
wiśni na nalewkę. Zebrane owoce 
pochodziły ze wszystkich miejsco-
wości naszej gminy i będą smako-
wane w przyszłorocznej nalewce. 
Tradycji tej dopełnili sołtysi naszej 

gminy oraz zaproszeni goście: Krzysztof Tchórzewski - Poseł na Sejm 
RP, Krzysztof Borkowski - Poseł na Sejm RP, Zygmunt Wielogórski 
– Starosta Siedlecki, Henryk Brodowski – Przewodniczący Rady 
Powiatu Siedleckiego, Dariusz Jasiński - Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Siedleckiego, Prezes Zarządu MBS w Zbuczynie, 
Karol Przesmycki - Zakład Elektrotechniczny ZELTECH, Jacek Ry-
muza - Dyrektor MBS w Zbuczynie Oddział w Wiśniewie, Anna  
i Grzegorz Dybciak – PPH Agro-Top, Tadeusz GOC, Jacek Gra-
biński – Wiceprezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Oddz.  
w Siedlcach, Zbigniew Stąsiek – Polskie Radio S.A., Magdalena 
Łapińska – przedstawiciel firmy Contino  Ipsylon Sp. z o.o., Antoni 
Okniński, Janusz Grzegrzółka - Przewodniczący Rady Gminy Wiś-
niew oraz gospodarz, Krzysztof Kryszczuk - Wójt Gminy Wiśniew. 

Jednym z kluczowych elementów Festiwalu był pokaz i de-
gustacja potraw z wiśni. Wyłonienie zwycięzców konkursu na 

najlepszą potrawę z wisienką w roli głównej było punktem kul-
minacyjnym wielu godzin starań uczestników konkursu. Swoje 
popisowe potrawy wystawiły Koła Gospodyń Wiejskich ze Śmiar, 
Mroczk, Łupin, Radomyśli, Twork, Starych Oknin, Wólki Wiśniew-
skiej oraz Państwo Diana i Mariusz Jastrzębscy, Dworskie Smaki 
Mościbrody i Pani Halina Koszara. Z roku na rok przygotowane 
dania są bardziej wyszukane i świetnie oddają wiśniowy charak-
ter imprezy, ale jednocześnie stawiają komisję konkursową w nie-
zwykle trudnej sytuacji. W tym roku werdykt należał do komisji  
w międzynarodowym składzie: Luigi Sorrentino i Giulio Vicedo-
mini Włoch oraz Małgorzaty Dymeckiej, Teresy Nazarczuk i Bo-
żeny Wyrębek. Najlepsze z najlepszych potraw należały do:

• Koła Gospodyń Wiejskich z Wólki Wiśniewskiej - I miejsce  
za kawę mrożoną z musem wiśniowym i bitą śmietaną;

• Koła Gospodyń Wiejskich z Twork – II miejsce za sakiewki scha-
bowe z wiśniowym smakiem,

• Haliny Koszary – III miejsce za golonkę w piwie z wiśniami;
• Koła Gospodyń Wiejskich z Radomyśli – wyróżnienie za chleb 

wieloziarnisty z wiśnią na zakwasie naturalnym;
• Koła Gospodyń Wiejskich z Borków-Paduch - wyróżnienie  

za schab duszony z wiśnią.

Wszyscy uczestnicy konkursu na najsmaczniejszą potrawę „z wi-
sienką w tle” otrzymali pamiątkowe dyplomy. Pierwsze trzy miejsca 
talony pieniężne. Zaszczytu przygotowania nalewki z owoców wiśni 
na VIII Festiwal Kuchni Regionalnej „Z wiśniowym smakiem” dostą-
piły Panie z KGW w Wólce Wiśniewskiej. - Chętnie wystawiamy na 
konkurs swoje produkty. Jest to możliwość pokazania swoich umie-
jętności kulinarnych na szerszym forum. Wygrana jest dla Nas bardzo 
dużym zaskoczeniem.- mówiła członkini KGW z Wólki Wiśniewskiej. 

Na skwerze przed Urzędem Gminy Wiśniew organizatorzy 
zapewnili wiele atrakcji. Obok strażnicy swoje miejsce odnalazły 
najmłodsi uczestnicy imprezy. Dzieci bawiły się na pompowanych 
zjeżdżalniach i zamkach, w kulach wodnych. Miały także okazję 
przejechać się na kucykach, które spacerowały wzdłuż placu gminy.

Podczas Festiwalu na scenie zaprezentowali się: ZLPiT im. 
Zbigniewa Myrchy WIŚNIeWIACy, Zespół Seniora w Radomyśli, 
Dziecięcy Zespół Taneczny WIŚNIeWIACy, Babeczki Podlasie - 
które występowały w paru odsłonach: „Biesiadzie Szlacheckiej”, 
zabawach i konkursach dla dzieci „Pszczółkowe hity” oraz w wido-
wisku kabaretowym pt. „Wiejskie babeczki z Ce.Be.eŚ.”.

Na scenie grał i zabawiał publiczność Zespół Muzyczny  
MAXIM oraz gwiazda wieczoru – FAN-TASTIC, który porwał 
wszystkich uczestników festiwalu do wspólnej zabawy. Około go-
dziny 22:00 niebo rozświetliły fajerwerki, tym akcentem kończąc  
VII Festiwal Kuchni Regionalnej „Z wiśniowym smakiem”. 

Zapraszamy za rok!

Wójt Gminy w trakcie drelowania wiśni

Zaproszeni goście

KGW Tworki

Gwiazda wieczoru, zespół FAN-TASTIC
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Gmina Wiśniew ma swój herb!

Ostatni weekend października zapisze się jako szczególny dla 
historii Gminy Wiśniew. Przez dwa dni, 26 i 27 października 
2013 r. - świętowaliśmy: 595. rocznicę pierwszej pisemnej 
wzmianki o Wiśniewie, 40 rocznicę powołania Gminy Wiś-
niew  oraz uroczyste nadanie herbu Gminie Wiśniew. 

Na dwudniowe obchody przybyli znamienici goście z wo-
jewództwa mazowieckiego i lubelskiego – parlamentarzyści  
i samorządowcy: Posłowie na Sejm RP – Krzysztof Tchórzewski  
i Krzysztof Borkowski, Senator RP - Waldemar Kraska, Janina 
ewa Orzełowska – Członek Zarządu Województwa Mazowieckie-
go, Henryk Brodowski – Przewodniczący Radny Powiatu Siedle-
ckiego, Jarosław Głowacki – I Wiceprezydent Miasta Siedlce, To-
masz Hapunowicz - Wójt Gminy Zbuczyn i Stanisław Kondraciuk 
– Przewodniczący Rady Gminy Zbuczyn, Mariusz Osiak - Wójt 
Gminy Łuków, bryg. Andrzej Celiński - Komendant Miejski Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Siedlcach, radni Rady Powiatu Sied-
leckiego: Barbara Rybaczewska, Kazimierz Prochenka i Andrzej 
Wróbel, Andrzej Rymuza – Sekretarz Powiatu Siedleckiego, Jerzy 
Jacek Myszkowski – Prezes Oddziału Siedleckiego Stowarzysze-

Delegacja gości ze Słowacji

Wkopanie Aktu Posadzenia Drzewa Wiśni

Mieszkańcy gminy oglądający wystawę Referat dr Ryszarda Pachecka
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nia „Wspólnota Polska”. Gościliśmy także przedstawicieli partner-
skich samorządów ze Słowacji: Hubošovce, Jakubovany, Dubovi-
ca, Šarišské Sokolovce i Drienica. 

Na tak ważnych uroczystościach nie zabrakło również rad-
nych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych gminy 
Wiśniew, byłych i obecnych pracowników Urzędu Gminy oraz 
wszystkich, którzy czynnie uczestniczą w życiu kulturalnym i spo-
łecznym swojej gminy. 

W przeddzień najważniejszego wydarzenia, jakim było 
przyjęcie i ustanowienie herbu gminy Wiśniew przez Radę 
Gminy, odbyła się sesja popularno-naukowa z okazji 595. rocz-
nicy pierwszej wzmianki o Wiśniewie i 40 rocznicy powołania 
Gminy Wiśniew. Uroczystości rozpoczęło otwarcie wystaw 
„Gmina Wiśniew na starych fotografiach” - przygotowana 
przez uczniów Zespołów Oświatowych w Wiśniewie, Rado-
myśli i Śmiarach, poplenerowa wystawa fotografii „Tajem-
nice Rezerwatu Jata”, wystawa prac nadesłanych na konkurs 
ogłoszony w 2004 roku pt. „Mój pomysł na herb i flagę gminy 
Wiśniew”. Obejrzeć można było również projekty przysłane na 
konkurs „Opracowanie koncepcji termomodernizacji i przebu-
dowy budynku Urzędu Gminy Wiśniew”. 

Prelekcję dotyczącą dziejów Wiśniewa wygłosił dr Ryszard 
Pachecka – „Dawniejsze dzieje Wiśniewa 1418 – 1918”, a historię 
gminy Wiśniew przybliżył zebranym dr Wiesław Charczuk – „Wiś-
niew jako siedziba gminy 1658 – 2013. Próba zarysu.” Natomiast 
Małgorzata Dymecka wraz z młodzieżą z terenu gminy Wiśniew 
przedstawiła projekt „Gmina Wiśniew dawniej i dziś, jestem stąd 
i tu są moje korzenie, to mój fundament, tu jestem silny i mogę 
się rozwijać.” W grudniu ukaże się książka, w której znajdą się oba 
– wygłoszone podczas sesji – referaty. 

Pierwszy dzień obchodów zakończył program słowno-mu-
zyczny poświęcony wspaniałej polskiej piosenkarce Annie Ger-
man, zatytułowany „Wszystko w życiu ma swój kres”, w którym 
wystąpili znakomici artyści z Sokołowskiego Ośrodka Kultury.

Niedzielne uroczystości rozpoczęła uroczysta sesja Rady 
Gminy Wiśniew, podczas której radni jednogłośnie przyję-
li Uchwałę Nr XXXIII/240/2013 z dnia 27 października 2013 r.  
w sprawie ustanowienia herbu, flagi urzędowej, baneru i pie-
częci Gminy Wiśniew oraz zasad ich używania.

 W południe uczestnicy uroczystości wzięli udział w euchary-
stii sprawowanej w kościele parafialnym w Wiśniewie na której 
proboszcz – ks. Henryk Krupa poświęcił nowe insygnia Gminy 
Wiśniew, życząc pomyślności i dalszych sukcesów oraz rozwoju 
naszej gminy. Po Mszy Świętej nastąpiło uroczyste wciągnięcie 
flagi herbowej na maszt, zawieszenie herbu w Urzędzie oraz po-
sadzenie symbolicznego drzewka wiśni przed Urzędem Gminy. 

Drzewka wiśni upamiętniające uroczystości otrzymali także 
wszyscy sołtysi z gminy Wiśniew. Dwudniowe uroczystości za-
kończył wspólny obiad. 

Uroczysta Sesja Rady Gminy Wiśniew

Pamiątkowe zdjęcie
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Gminne Dożynki 2013

Uroczystości rozpoczęła się o godz. 12.00 Mszą Świętą Dziękczyn-
ną w kościele parafialnym pw. Św. Andrzeja z Awelinu w Radomyśli. 

Po nabożeństwie delegacje wieńcowe, mieszkańcy gminy i go-
ście, przy dźwiękach muzyki ludowej, korowodem dożynkowym 
przeszli na boisko Zespołu Oświatowego w Radomyśli, gdzie na-
stąpiło oficjalne otwarcie gminnych dożynek. Po powitaniu Polką 
Wiśniewską, w wykonaniu Zespołu Ludowego im. Zbigniew Myrchy 
Wiśniewiacy, starostowie tegorocznych dożynek uroczyście wręczyli 
chleb dożynkowy Wójtowi Gminy Wiśniew – Krzysztofowi Kryszczu-
kowi z prośbą o sprawiedliwe dzielenie go wśród mieszkańców.

Starostami dożynek w tym roku byli:
Pani Agnieszka Oknińska  - prowadzi własną firmę zajmującą 

się usługami rolniczymi oraz wspólnie z mężem Waldemarem 
prowadzi przejęte po rodzicach osiemdziesięcio hektarowe 
gospodarstwo rolne w Starych Okninach. 

Pan Andrzej Orzyłowski - od urodzenia mieszka w Radomyśli. Pro-
wadzi wspólnie z żoną Bożeną 40-sto ha gospodarstwo rolne. Specjali-
zuje się w produkcji żywca wieprzowego oraz produkcji mlecznej. 

Po ceremonii dzielenia chlebem dożynkowym nastąpiła uro-
czystość wręczenia medali „Zasłużony dla rolnictwa”. W tym roku 
do tego budzącego podziw grona dołączyli: Henryk Okniński 
zam. Mroczki, Zdzisław Okniński zam. Mroczki, Andrzej Rado-
myski zam. Zabłocie, Robert Andrzej Izdebski zam. Stare Okniny, 

Pierwsza niedziela września, zgodnie z tradycją w naszej 
gminie, jest świętem rolników. W tym roku w Radomyśli 
mieszkańcy gminy podziękowali za zakończone żniwa i ze-
brane plony. Nabożeństwo dziękczynne, dzielenie się chle-
bem, występy zespołów ludowych, konkursy dożynkowe  
i wiele innych atrakcji zakończyło kolejny rok pracy na roli. 

Rafał Chojecki zam. Radomyśl oraz Wiesław Jastrzębski zam. Łu-
piny. Odznaczenia dokonali zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP 
- Krzysztof Borkowski, Członek Zarządu Województwa Mazowie-
ckiego – Janina ewa Orzełowska, Przewodniczący Rady Powiatu 
Siedleckiego - Henryk Brodowski oraz wójt – Krzysztof Kryszczuk.

Wspólnie z rolnikami świętowali również: Dariusz Jasiński 
- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Siedleckiego oraz Prezes 
MBS w Zbuczynie, Stanisław Przesmycki wraz z córką Agnieszką 
-  Zakład Elektrotechniczny ZELTECH, Antoni Okniński - długolet-
ni dyrektor KRUS, mł. bryg. Waldemar Rostek – Zastępca KM PSP 
w Siedlcach, Andrzej Rymuza – Sekretarz Powiatu Siedleckiego, 
Jerzy Jacek Myszkowski - Prezes Siedleckiego Oddziału Stowarzy-
szenia „Wspólnota Polska” oraz Radny Rady Miasta Siedlce, Krzysz-
tof Jacek Kosieradzki – Członek Zarządu Banku Spółdzielczego  
w Siedlcach, Józef Orzyłowski – Przewodniczący Rady Gminy Wiś-
niew, kierownicy placówek oświatowych: Urszula Sosnówka – dy-
rektor ZO w Wiśniewie, Anna Dziedzina – dyrektor ZO w Śmiarach, 
Anna Cabaj – dyrektor Przedszkola Samorządowego w Wiśniewie.

Część artystyczną rozpoczął ZLPiT im. Zbigniewa Myrchy WIŚ-
NIeWIACy. Później swoje umiejętności artystyczne prezentowali 
uczniowie Zespołów Oświatowych w: Wiśniewie, Radomyśli oraz 
Śmiarach, Zespół Seniora z Radomyśli, Wokalna Grupa „Talen-
cik” z Twork, Kapela Ludowa Wieśki i Cześki z gminy Skórzec oraz 
Babeczki Podlaskie - które podbiły serca publiczności zabawami 
i konkursami dla dzieci oraz widowiskiem kabaretowym dla 
dorosłych. Wszyscy występujący otrzymali torty Cukierni Klonowa.

W trakcie występów komisja konkursowa w składzie: Przewod-
niczący – Agnieszka Wiśniewska, członkowie: Renata Godzińska, 
Małgorzata Goławska oraz Bożena Wyrębek dokonała oceny pre-
zentowanych wieńców dożynkowych. W konkursie na „Najpięk-
niejszy wieniec dożynkowy” wzięło udział 14 podmiotów.

Korowód dożynkowy

Starostowie dożynek

Odznaczeni medalem Zasłużony dla Rolnictwa

Babeczki Podlaskie
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W kategorii szkół komisja przyznała: I miejsce – Zespołowi 
Oświatowemu w Radomyśli, II miejsce – Zespołowi Oświatowemu 
w Śmiarach i III miejsce – Zespołowi Oświatowemu w Wiśniewie.

W kategorii dorośli komisja przyznała następujące miejsca: 
I – Wiśniew, II – KGW „Twórcze Kobiety” z Twork oraz III – KGW 
w Śmiarach. Ponadto wyróżniono wieńce wykonane przez miesz-
kańców miejscowości: Mroczki, Radomyśl oraz Zabłocie. Autorzy 
wszystkich prac otrzymali nagrody rzeczowe.

W konkursie na „Najładniejszą zagrodę i najładniejszy ogró-
dek przydomowy gminy Wiśniew” komisja konkursowa w skła-
dzie: Anna Matuszczak – przedstawiciel MODR w Siedlcach, Janina 
Dołgich – Dyrektor GOK oraz ewa Wyrzykowska – pracownik UG 
ds. promocji gminy, postanowiła przyznać następujące miejsca:
W kategorii „Najładniejszy ogródek przydomowy gminy Wiśniew”:
•	 I miejsce ex aequo – Monika Dąbrowska oraz Barbara  

i Andrzej Cabaj z Wiśniewa,
•	 II miejsce – Katarzyna i Wiesław Księżopolscy z Twork,
•	 III miejsce – Aniela Jastrzębska z miejscowości Daćbogi.
• W kategorii „Najładniejsza zagroda gminy Wiśniew”:
•	 I miejsce – Małgorzata Jastrzębska, zam. w Daćbogach

Przeprowadzono również Konkurs Wiedzy Rolniczej. Przepro-
wadził go (niezmiennie od kilkunastu lat) przedstawiciel MODR – 
Stanisław Ługowski. Do konkursu zgłosiło się czterech uczestników. 
Po kilku seriach pytań wyłoniono zwycięzców: I miejsce - Andrzej 
Orzyłowski zam. Radomyśl, II miejsce - Zofia Ługowska zam. Śmiary, 
III miejsce - Adam Cieślik zam. Wiśniew oraz wyróżnienie - euzebiusz 
Jastrzębski zam. Nowe Okniny. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagro-
dy ufundowane przez Wiesława Księżpolskiego z Twork.

O godzinie 21:00 na scenie pojawił się zespół JORRGUS. Ich 
występ zwabił do Radomyśli tłumy fanów nie tylko z terenu 
naszej gminy. Dynamiczna muzyka disco polo, piękne tancerki  
i znane rytmy “Ja chcę mieć żonę”, “Mama ci mówiła” czy “Do Re 
mi” porwały publiczność do wspólnej zabawy.

Dożynki gminne zakończyły się tradycyjnie pokazem sztucz-
nych ogni, który w tym roku był wyjątkowy.

Do zobaczenia za rok w Wiśniewie.
Organizatorzy dożynek serdecznie dziękują darczyńcom  

i sponsorom dożynek, którymi w tym roku byli:
•	 Contino Wind Group;
•	 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach;
•	 Zakład Elektrotechniczny „ZELTECH” w Siedlcach;
•	 PPH „AGRO-TOP” spółka z o.o. w Wiśniewie;
•	 Firma ROLNIK w Radomyśli;
•	 Międzygminny Bank Spółdzielczy w Zbuczynie;
•	 Cukiernia Klonowa;
•	 Piekarnia EWSTA w Radomyśli;
•	 Sklep Szaraczek w Wiśniewie;
•	 Małgorzata i Marek Jastrzębscy z Plut;
•	 Katarzyna i Wiesław Księżopolscy z Twork.

Wieńce dożynkowe

Zespół JORRGUS
Zgromadzona publiczność

Występ zespołu Cześki i Wieśki

Występ zespołów działających przy GOK Wiśniew
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Podatki w Gminie Wiśniew w 2014 roku

Gospodarka odpadami

Informujemy, że Rada Gminy Wiśniew obniżyła średnią cenę 
skupu żyta, ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z kwoty 
69,28 zł do kwoty 50 zł za 1 dt, która jest podstawą do naliczania 
podatku rolnego. W związku z powyższym podatek rolny zosta-
nie naliczany według stawek obowiązujących w roku 2013. 

Podatek od nieruchomości od gruntów budynków i z dzia-
łalności gospodarczej pozostał również na poziomie 2013 roku. 

Podatek od środków transportowych na 2014 rok na wniosek 
radnego Tadeusza Dąbrowskiego, przy pozytywnej opinii Wójta 
Gminy został obniżony o 3% w stosunku do 2013 roku. 

Szczegółowych informacji na temat naliczania stawek i na-
liczania podatków na terenie Gminy Wiśniew można uzyskać 
na stronie www.wisniew.pl – zakładka „Dla mieszkańców” oraz  
w urzędzie gminy, pok. 23, tel. 641-73-13 w. 108.

Takiego miejsca jeszcze mieszkańcy naszej gminy nigdy nie mieli. Gminny 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w skrócie SZOK, miesz-
czący się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Wiśniewie. Od połowy lipca 
2014 r. z pełną parą przyjmuje szeroką gamę odpadów komunalnych.

Przez sześć dni w tygodniu, 
praktycznie przez cały dzień, 
bez dodatkowej opłaty. Przyj-
mowane są następujące frak-
cje odpadów: papier i tektura, 
szkło opakowaniowe(butelki, 
słoiki), plastik i puszki (drobny 
metal), pojemniki po farbach, 
lakierach, olejach technicznych 
lub z ich zawartością, pojemni-
ki po środkach ochrony roślin, lustra i porcelana, szkło okienne potłuczone, 
szkło okienne w ramie, gruz budowlany czysty, zużyte opony, popiół (w okresie 
grzewczym), trawa i liście ( w okresie lata i jesieni), meble, dywany, wykładzi-
ny, wózki dziecięce, chodziki i inne wielkogabaryty, zużyty sprzęt elektroniczny  
i elektryczny(telewizory, komputery, chłodziarki, zamrażarki, lodówki, drobny 
sprzęt elektryczny), baterie, akumulatory, świetlówki, żarówki energooszczęd-
ne, przeterminowane leki, termometry rtęciowe, odczynniki chemiczne itp. 

Rolnicy i hodowcy, którzy w szerokim zakresie stosują środki ochrony ro-
ślin, nawozy sztuczne, pasze i dodatki do pasz-proszeni są do oddawania opa-
kowań po wymienionych artykułach w miejscach zaopatrzenia (hurtownie  
i sklepy specjalistyczne).

Nie przyjmujemy natomiast: styropianu ociepleniowego, papy, worków po na-
wozach sztucznych i cemencie. (pytaj w hurtowniach materiałów budowlanych). 

Przypominamy o terminach wnoszenia opłat za odbiór i zagospodarowa-
nie od-padów komunalnych w I półroczu 2014 r. z terenu Gminy Wiśniew

1.  do 15 stycznia – za styczeń i luty;
2.  do 15 marca – za marzec i kwiecień;
3.  do 15 maja – za maj i czerwiec.

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych
Decyzją Wójta Gminy Wiśniew, od 1 stycznia 2014 r. rodziny wielodzietne 
będą mogły skorzystać z dofinansowania w opłacie śmieciowej, w wyso-
kości 100% stawki opłaty (dotyczy segregacji), na trzecie i kolejne dziecko  
w rodzinie do 24 lat, pobierające naukę.

Rodziny zainteresowane, będą musiały wypełnić odpowiedni druk 
oświadczenia i złożyć go w kancelarii Urzędu Gminy Wiśniew. Druki oświad-
czeń, będzie można pobrać u sołtysów oraz w UG Wiśniew, pok.116. Dostęp-
ność druków oświadczeń przewidujemy w połowie stycznia 2014 r.

Harmonogram wywozu 
odpadów na 2014 rok
Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram 
wywozu odpadów na 2014 r.

SeKTOR I
Lipniak, Mościbrody, Mościbrody-Kolonia, Myrcha, 
Stok Wiśniewski, Wólka Wiśniewska:
Odpady komunalne – I półrocze:
13 stycznia, 10 lutego, 10 marca, 14 kwietnia,  
12 maja, 9 czerwca;
Odpady selektywne – I półrocze:
24 lutego, 30 czerwca.

SeKTOR II
Borki-Kosiorki, Borki-Sołdy, Borki-Paduchy, Ciosny, Helenów:
Odpady komunalne – I półrocze:
14 stycznia, 11 lutego, 11 marca, 15 kwietnia,  
13 maja, 10 czerwca;
Odpady selektywne – I półrocze:
25 lutego, 1 lipca.

SeKTOR III
Gostchorz, Nowe Okniny, Okniny-Podzdrój,  
Stare Okniny, Radomyśl, Zabłocie:
Odpady komunalne – I półrocze:
15 stycznia, 12 lutego, 12 marca, 16 kwietnia,  
14 maja, 11 czerwca;
Odpady selektywne – I półrocze:
26 lutego, 2 lipca.

SeKTOR IV
Daćbogi, Kaczory, Łupiny, Mroczki, Pluty, Śmiary, Tworki:
Odpady komunalne – I półrocze:
16 stycznia, 13 lutego, 13 marca, 17 kwietnia,  
15 maja, 12 czerwca;
Odpady selektywne – I półrocze:
27 lutego, 3 lipca.

SeKTOR V
Wiśniew, Wiśniew-Kolonia:
Odpady komunalne – I półrocze:
17 stycznia, 14 lutego, 14 marca, 18 kwietnia,  
16 maja, 13 czerwca;
Odpady selektywne – I półrocze:
28 lutego, 4 lipca.

W dniu odbioru prosimy wystawić śmieci  
do godz. 700
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Pod Siedlcami w Wiśniewie…
Najpiękniejsze melodie ludowe Podlasia i Mazowsza roz-
brzmiewały w niedzielne popołudnie - 4 sierpnia - na wiś-
niewskiej scenie podczas VII Mazowieckiego Festiwalu Kapel 
Ludowych. Zagrało 11 wspaniałych kapel, lecz zaszczytny  
tytuł GRAND PRIX zdobyła tylko jedna.

„Polka Wiśniewska”, wykonana przez gospodarzy – Zespół Lu-
dowy WIŚNIEWIACY, otworzyła tradycyjnie Festiwal Kapel Ludo-
wych. Do konkursu przystąpiły zespoły z sześciu powiatów. Wiele 
z nich niejednokrotnie brało udział w konkursach muzyki ludowej 
nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami - podbijając swoją me-
lodią serca publiczności, wygrywając nagrody i w końcu robiąc to 
co kochają. Wygrywane oberki, kujawiaki, polki, polonezy porwa-
ły licznie zgromadzonych widzów do wspólnej zabawy. 

Publiczności w ucho najbardziej wpadały przyśpiewki, co jed-
nak zgodnie z regulaminem nie mieściło się w konwencji imprezy. 
Jury w składzie: Michał Hołownia – przewodniczący, Stanisław 
Wróblewski i Aneta Karczmarska - członkowie, trzymając się 

twardo określonych zasad konkursu, przyznało nagrody przede 
wszystkim kapelom muzykującym instrumentalnie.

GRAND PRIX VII Mazowieckiego Festiwalu Kapel Ludowych 
zdobyła KAPELA LUDOWA „POWIŚLAKI” Z MACIEJOWIC.

Oprócz nagrody głównej zostały przyznane 4 wyróżnienia:
• Kapeli Krzysztofa Rokicińskiego ze Starej Błotnicy,
• Kapeli „Jaśki” z gminy Maciejowice,
• Kapeli Ludowej „Mazowszaki” z gminy Latowicz,
• Kapeli „Bocianisko” z Garwolina.

Kapela „Powiślaki” z Maciejowic, w której w skład wchodzą: 
Marian Wiącek, Stefan Nowaczek oraz Henryk Kowalczyk, ma za 
sobą duże doświadczenie sceniczne. Rytmy w ich wykonaniu, 
poziom artystyczny, dobór repertuaru oraz ogólna prezencja ze-
społu podbiła nie tylko wiśniewską scenę muzyczną, ale i sceny 
regionu Węgrowa i Mińska. 

Impreza tradycyjnie zakończyła się Polką Wiśniewską zagraną 
przez uczestników Festiwalu. 

Finałowa Polka Wiśniwska

Zabawa przy kapeli

W hołdzie powstańcom
Dnia 15 września 2013 roku pod dębem w Lesie Mroczkowskim 
– symbolicznym miejscu straceń powstańców - zebrali się miesz-
kańcy gmin: Wiśniew, Łuków i Domanice, którzy swoją postawą 
patriotyczną i modlitwą uczcili pamięć bohaterów narodowych 
„Dzięki którym dzisiaj możemy być Polakami”. W uroczystości wziął 
udział poczet sztandarowy Zespołu Oświatowego w Śmiarach. 

Już po raz trzeci mieszkańcy gminy: Wiśniew, Domanice i Łuków 
uczcili poległych uczestników powstania styczniowego. W tym roku 
uroczystości te zbiegły się ze 150. rocznicą tych wydarzeń. Uroczystą 
Mszę św. poprzedziło wystąpienie honorowego patrona uroczysto-
ści Krzysztofa Tchórzewskiego – Posła na Sejm RP. 

W czasie Mszy św., sprawowanej pod przewodnictwem  
ks. seniora Aleksandra Kucharczyka, homilię wygłosił ks. prałat 
dr Kazimierz Niemirka, który przypomniał zgromadzonym o zasłu-
gach powstańców z naszego terenu, o ich poświęcaniu dla ojczyzny 
i narodu, o ich wyjątkowości i silnej więzi emocjonalnej i społecz-
nej z narodem, a także o motywacji do naśladowania tej pięknej 
postawy patriotycznej. Swoją posługą kapłańską w czasie nabo-
żeństwa służyli również: proboszcz parafii Śmiary – ks. Sławomir 
Groszek, proboszcz parafii Domanice – ks. kan. Jerzy Grochowski 
oraz ks. Adam Krasuski - proboszcz parafii Gręzówka.

Po Mszy św. głos zabrał Wójt Gminy Wiśniew – Krzysztof Krysz-
czuk, który wygłosił referat na temat „Powstanie styczniowe na 
Podlasiu”. Powiedział m.in. - Powstanie styczniowe było najwięk-

szym z powstań polskich XIX wieku. Było to powstanie, w którym 
dziesiątki tysięcy poległo lub zostało straconych; powstanie, które 
spowodowało, że tysiące ludzi zostało zesłanych na Sybir; powsta-
nie, które przekreśliło trzymanie „Polski w niewoli rękoma Pola-
ków” i wreszcie powstanie, które doprowadziło do scementowania 
antyzaborczej postawy wśród Polaków, która po wielu latach przy-
niosła upragniony efekt w postaci odzyskania niepodległości. 

Następnie przedstawiciele gości oraz organizatorów złożyli wią-
zanki biało-czerwonych kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym 
poległych powstańców. Na zakończenie uroczystości wójt gminy 
Łuków – Mariusz Osiak w imieniu organizatorów zaprosił wszyst-
kich na grochówkę przygotowaną przez KGW w Gręzówce.

Organizatorami tegorocznych uroczystości byli: Poseł na Sejm 
RP – Krzysztof Tchórzewski, proboszcz parafii Śmiary – ks. Sławo-
mir Groszek, Wójt Gminy Wiśniew – Krzysztof Kryszczuk.

Msza Święta
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Gminne zawody OSP
W sobotę, 14 września 2013 r., na placu sportowo-pożarniczym 
„RUDA” w Wiśniewie odbyły się VI Międzygminne Zawody 
Sportowo – Pożarnicze OSP drużyn z gminy Wiśniew i z gminy 
Wodynie. Super Puchar wywalczyli druhowie z gminy Wodynie. 

W rywalizacji o Super Puchar wzięło udział 9 drużyn męskich: 
4 z gminy Wiśniew i 5 z gminy Wodynie oraz 2 drużyny kobiece - 
po jednej z każdej gminy. Zawody rozgrywane były w dwóch kon-
kurencjach: sztafeta pożarnicza z przeszkodami i ćwiczenie bojo-
we. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja 
sędziowska powołana przez Komendanta Pożarnej w Siedlcach.

Oto ostateczne wyniki rywalizacji drużyn z gminy Wiśniew:
Drużyny męskie:
Ćwiczenie bojowe: I miejsce – OSP Radomyśl I – 42,76 pkt,  
II miejsce – OSP Stare Okniny – 45,87 pkt, III miejsce – OSP  
Radomyśl II – 61,31 pkt
Sztafeta pożarnicza 7×50 m. z przeszkodami: I miejsce – OSP 
Wiśniew – 56,69 pkt, II miejsce – OSP Radomyśl – 62,34 pkt,  
III miejsce – OSP Stare Okniny – 63,68 pkt

KLASyFIKACJA GeNeRALNA: 
I miejsce – OSP Radomyśl – 105,10 pkt 
II miejsce – OSP Stare Okniny – 109,55 pkt 
III miejsce – OSP Radomyśl II – 129,61 pkt
Drużyny kobiece: 
Ćwiczenie bojowe: I miejsce – KDP Radomyśl – 52,09 pkt
Sztafeta pożarnicza 7×50 m. z przeszkodami: I miejsce – KDP 
Radomyśl – 76,57 pkt
KLASyFIKACJA GeNeRALNA: 
I  miejsce – KDP Radomyśl – 128,66 pkt

W rywalizacji drużyn z gmin Wiśniew i Wodynie SUPER  
PUCHAR zdobyła jednostka OSP Oleśnica z Gminy Wodynie. 

W czasie obrad komisji sędziowskiej odbyły się zawody  
w przeciąganiu węża strażackiego. Tu w obu kategoriach wygrały 
drużyny z Gminy Wiśniew: w kategorii mężczyzn jednostka z OSP 
Stare Okniny, a w kategorii kobiet – OSP Radomyśl. 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy sponsorom tego-
rocznych VI Międzygminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP, 
którymi byli: Piekarnia EWSTA w Radomyśli., Zakład Karny w Siedlcach 
oraz Agnieszka i Andrzej Bilscy – właściciele sklepu w Wiśniewie.

Męska OSP w natarciu

Gratulacje dla ochotników

VII zawody powiatowe OSP
W sobotę, 21 września 2013 r., na placu sportowo-pożarni-
czym „RUDA” w Wiśniewie rozegrane zostały VII Powiatowe 
Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP z terenu po-
wiatu siedleckiego. W kategorii mężczyzn zwyciężyła druży-
na OSP Hołubla (gmina Paprotnia), a w kategorii kobiet OSP 
Wodynie. Druhowie z naszej gminy uplasowali się na miejscu 
8 – OSP Radomyśl i 10 - OSP Wiśniew.

Do rywalizacji stanęły zwycięskie drużyny zawodów gminnych 
wyłonione w drodze wcześniejszych eliminacji, a także drużyna 
OSP Hołubla - zwycięzca zawodów powiatowych w 2011 r. oraz 
drużyna gospodarzy zawodów – OSP Wiśniew. Łącznie wystarto-
wało 20 drużyn: 14 męskich - gościnnie funkcjonariusze służby 
więziennej z Zakładu Karnego w Siedlcach oraz 6 kobiecych – goś-
cinnie drużyna OSP Rudka z gminy Stara Kornica, powiat łosicki.

W kategorii drużyn męskich pierwsze miejsce zdobyła OSP 
Hołubla. Dryżyny z naszej gminy zajęły odpowiednio miejsce VIII 
OSP Radomyśl, miejsce X OSP Wiśniew.

W kategorii drużyn kobiecych I miejsce wywalczyły druhny z OSP 
Hołubla. Dziewczęta z OSP Radomyśl uplasowały się na IV pozycji.

Ćwiczenie bojowe

Wręczenie nagród
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Złote i Diamentowe Gody 
Każdy jubileusz jest okazją do świętowa-
nia, ale na szczególną uwagę zasługują tak 
wspaniałe rocznice jak 60-cio, czy 50-cio 
lecie pożycia małżeńskiego. A właśnie ta-
kie – Diamentowe i Złote Gody obchodzo-
ne były w niedzielę 6 października 2013 
roku w Gospodarstwie Agroturystycznym 
„DUKAT” w Borkach-Kosiorkach. Tam 
właśnie z inicjatywy Wójta Gminy Wiś-
niew Krzysztofa Kryszczuka odbyło się 
uroczyste spotkanie z okazji diamento-
wego i złotego jubileuszu pożycia małżeń-
skiego par z terenu gminy Wiśniew.

W uroczystości wzięli udział: 
Diamentowe Gody (sześćdziesiąt lat po ślubie):

• Jadwiga i Czesław Skulimowscy zam. Wólka Wiśniewska.
Złote Gody (pięćdziesiąt lat po ślubie)  
obchodziło 11 par:

• Zofia i Wacław Gałach zam. Wiśniew-Kolonia,
• Franciszka i Józef Jastrzębscy zam. Borki-Kosiorki,
• Stanisława i Tadeusz Jastrzębscy zam. Borki-Kosiorki,
• Alicja i Ryszard Jóźwik zam. Ciosny,
• Janina i Wacław Łagozin zam. Borki-Kosiorki,
• Feliksa i Jerzy Myrcha zam. Stok Wiśniewski,
• Barbara i Jan Nowińscy zam. Radomyśl,
• Helena i Henryk Oknińscy zam. Łupiny,
• Zofia i Antoni Oknińscy zam. Mroczki,
• Leokadia i Antoni Pogonowscy zam. Mroczki,
• Barbara i Kazimierz Sawiccy zam. Radomyśl.

Zgodność pożycia małżeńskiego, trud pracy i wyrzeczeń dla do-
bra założonej przed pół wiekiem rodziny doceniony został również 
przez władze państwowe, dowodem czego były przyznane przez 
Prezydenta RP specjalne odznaczenia – medale „Za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie”. Aktu dekoracji dokonał Krzysztof Kryszczuk 
- Wójt Gminy Wiśniew. Parom zostały również wręczone dyplomy, 
pamiątkowe albumy oraz bukiety kwiatów przez Przewodniczące-
go Rady Gminy Wiśniew Józefa Orzyłowskiego i zastępcę kierowni-
ka Urzędu Stanu Cywilnego w Wiśniewie Wojciecha Ostrowskiego.

Niestety z ważnych powodów nie wszyscy zaproszeni jubila-
ci wzięli udział w uroczystości. Nieobecne pary wójt gminy wraz  
z zastępcą kierownika USC odwiedził w ich domu. Byli to obcho-
dzący Złote Gody Zofia i Jan Krasuscy zam. Daćbogi i obchodzący 
Diamentowe Gody Kazimiera i Wacław Krasuscy zam. Tworki.

Wszystkim Jubilatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy  
i życzymy kolejnych jubileuszy w zdrowiu, szczęściu i miłości.

II Święto owoców i lasu
Jagody, poziomki, jeżyny, pyszne parowańce, muzyka, śpiew 
i tańce. Już po raz drugi w miejscowości Borki-Paduchy odbył 
się długo wyczekiwany festyn rodzinny pod hasłem „Święto 
owoców lasu. Jak zwykle, zorganizowany przez Koło Gospo-
dyń Wiejskich, mieszkańców wsi Borki-Paduchy oraz Sto-
warzyszenie Kulturalno-Oświatowe „LOGOS”, festyn „tętnił 
życiem” i obfitował w wiele atrakcji.

Oficjalnego otwarcia festynu i powitania gości dokonały Barba-
ra Rybaczewska - prezes SKO „LOGOS” oraz Krystyna Złoch - rad-
na Rady Gminy i sołtys wsi Borki-Paduchy. Programy artystyczny 
uświetniły występy grup tanecznych: z ZS w Borkach-Kosach – taniec 
nowoczesny, Zespół Pieśni i Tańca z Krzeska, który zaprezentował ta-
niec narodowy i podlaski. Oprócz tańca tego popołudnia na scenie 
królował także śpiew. Aleksandra Dziewulska zaśpiewała utwór pt. 
„Bombonierka”, Łucja Złoch i Marysia Orzyłowska zaśpiewały „Choć 
pomaluj mój świat”. Pan Franciszek Jurzyk wygłosił zabawny mo-
nolog „Wakacje”. Swój repertuar zaprezentowała grupa Śpiewacza  
z Białk. Nie zabrakło również naszych utalentowanych zespołów: Ze-
społu Ludowego im. Zbigniewa Myrchy WIŚNIEWIACY oraz Zespołu 
Seniora z Radomyśli. Zgromadzoną publiczność, tekstami rodem ze 
Śląska, bawiła do łez grupa kabaretowa z Zespołu Szkół w Gołąbku. 
Niebywałą atrakcją, która uzupełniła program artystyczny był pokaz 
walk „Capoeira”w wykonaniu młodzieży z Dminina gm. Łuków. 

Wśród licznych atrakcji, dużym zainteresowaniem cieszyły się 
zjeżdżalnie, zamki i basen z kulami wodnymi. Największą frajdą 
okazały się kucyki. Po wyczerpującej zabawie można było zrege-

nerować siły zjadając pyszne wypieki przygotowane przez Panie  
z Koła Gospodyń Wiejskich. W późnych godzinach popołudnio-
wych, kiedy najmłodsi się zmęczyli, do rywalizacji przystąpili do-
rośli. Panowie w różnych grupach wiekowych próbowali swoich sił  
w zawodach siłowych. Konkurs przeprowadzony pod okiem Wi-
cemistrza Polski w kulturystyce Artura Kozłowskiego cieszył się 
ogromnym zainteresowaniem. Wszyscy zwycięzcy zostali nagrodzeni 
medalami, dyplomami oraz półrocznymi karnetami na siłownię. 

Program festynu był bardzo bogaty, każdy mógł wybrać coś dla 
siebie. Tak jak co roku nasze Panie spisały się pod względem organiza-
cyjnym na medal. Zapraszamy za rok!

Wspólna fotografia

Zespół Pieśni i Tańca z Krzeska

 SPONSORAMI FESTYNU BYLI:
- Poseł na Sejm RP Jacek Kozaczyński, 
- Dworskie Smaki w Mościbrodach, 
- Firma CONTINO Ipsylon Sp. z o.o., 

- Starosta Siedlecki, 
- Firma „Zeltech”, 
- Drukarnia Kozak Druk, 
- Siłownia & Fitness Siedlce
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Ślubowanie pierwszoklasistów w SP Śmiary
„Już tornister nowy mam….” Tym chwalili się tegoroczni 
pierwszoklasiści dumni z przynależności do grona ucz-
niów  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śmiarach.

Uroczystość ślubowania to niezwykle ważny dzień dla 
pierwszoklasistów, ich wychowawcy i rodziców. O tym, że 
najmłodsi są już gotowi do wstąpienia w poczet uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śmiarach, świad-
czyć mógł zaprezentowany przez nich 22 października br. 
program artystyczny. Uczniowie pod kierunkiem  wycho-
wawczyni Grażyny Jastrzębskiej dali popis swych aktorskich 
i wokalnych talentów. Dzielnie wykonali zadania wróżki do-
bra, by zrzucić z siebie czar złej czarownicy. Przewodnicząca 
klasy Paulina Krasuska z dumą wręczyła pani dyrektor wielki 
ołówek i poprosiła o dokonanie aktu pasowania.

Ceremonii pasowania na ucznia dokonała Anna 
Dziedzina - dyrektor Zespołu Oświatowego, w obec-
ności całej społeczności szkolnej, wzruszonych rodzi-
ców oraz zaproszonych gości: Krzysztofa Kryszczuka 
- Wójta Gminy Wiśniew, Małgorzaty Jastrzębskiej - przewodni-
czącej Rady Rodziców oraz: Agnieszki Oknińskiej i Anny Radzi-
kowskiej - członków prezydium Rady Rodziców.  

Były upominki, życzenia i wiele ciepłych słów po adresem naj-
młodszych członków braci uczniowskiej, bo wszyscy się bardzo sta-
rali, aby był to dla pierwszaków dzień niezapomnianych wrażeń. 

Nagrody Wójta Gminy Wiśniew w Dniu edukacji Narodowej
„Nauczyciele i uczniowie to dwie uzupełniające się zmienne; 
żadna nie byłaby tym, czym jest, bez obecności tej drugiej”  
- Jonathan edwards

To właśnie te słowa przyświecały uroczystości obchodów Dnia 
Edukacji Narodowej i wręczania Nagród Wójta Gminy Wiśniew na-
uczycielom, za szczególnie osiągnięcia w pracy. Uroczystość odbyła 
się 14 października 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiś-
niewie. Prowadząca spotkanie kierownik referatu oświaty na wstę-
pie przywitała wszystkich przybyłych na uroczystość nauczycieli, 
przedstawicieli organu prowadzącego w osobach Wójta Gminy 
Wiśniew Krzysztofa Kryszczuka, Przewodniczącego Rady Gminy Jó-
zefa Ordyłowskiego, Przewodniczącego Komisji Oświaty Antoniego 
Wiśniewskiego oraz przedstawicieli rodziców i uczniów. 

Wójt Gminy Wiśniew skierował do nauczycieli, dyrektorów 
placówek oświatowych słowa uznania za trudną, ale przynoszącą 
wiele satysfakcji pracę. Zaznaczył, że praca nauczyciela wymaga 
szczególnych predyspozycji i zaangażowania, przy czym jest też 
niezwykle odpowiedzialna. Przewodniczący Rady Gminy życzył 
wszystkim pracownikom oświaty dużo satysfakcji z pracy, wytrwa-

łości w pełnieniu nauczycielskiej misji, codziennej pogody ducha 
i wielu sukcesów – zarówno zawodowych, jak i prywatnych. Po 
życzeniach nastąpił czas na wręczenia nagród Wójta Gminy Wiś-
niew wyróżnionym za szczególne wyniki w pracy nauczycielom 
oraz dyrektorom placówek oświatowych. Nagrody z rąk Wójta 
Gminy Krzysztofa Kryszczuka otrzymali: 
-  dyrektor Urszula Sosnówka, nauczyciele - Monika Przygoda i Sła-

womir Sołtyszewski z Zespołu Oświatowego w Wiśniewie;
-  Beata Wiszniewska - dyrektor, Małgorzata Kopryjaniuk - nau-

-czyciel z Zespołu Oświatowego w Radomyśli;
-  Anna Dziedzina – dyrektor, Agnieszka Wiśniewska - nauczyciel  

z Zespołu Oświatowego w Śmiarach;
-  Anna Cabaj – dyrektor Przedszkola Samorządowego w Wiśniewie.

Upominkiem dla nagrodzonych nauczycieli oraz zebranych 
gości był koncert akordeonowy w wykonaniu: Krystiana Gruszki – 
ucznia Publicznego Gimnazjum w Wiśniewie i Karola Krasuckiego 
– ucznia Publicznego Gimnazjum w Śmiarach. Wspólnie spędzo-
ne chwile przy dźwiękach akordeonowych zapewne na długo za-
padną w pamięci wszystkim uczestnikom uroczystego spotkania.

Pierwszoklasiści z wójtem i nauczycielami

Wspólne zdjęcie nauczycieli z władzami gminy
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Obchody 95 rocznicy Odzyskania Niepodległości
W dniach 10 i 11 listopada 2013 r. w Wiśniewie 
odbyły się uroczystości z okazji 95. rocznicy Odzy-
skania Niepodległości. Pierwszego dnia również 
95 biegaczy wzięło udział w II Biegu Niepodle-
głości ulicami Wiśniewa, a GOK zaprosił miesz-
kańców gminy na świąteczny koncert, którego 
wykonawcami były dzieci i młodzież z Wiśniewa 
i Twork oraz Zespół Seniora z Radomyśli. W dru-
gim dniu odbyła się uroczysta Msza św. w intencji 
Ojczyzny, po której pod pomnikiem poległych za 
ojczyznę złożone zostały kwiaty i zapalone znicze.

Natomiast 11 listopada mieszkańcy naszej 
gminy uczestniczyli w uroczystej Mszy św., którą 
odprawiał i homilię wygłosił proboszcz parafii Wiś-
niew ks. Henryk Krupa. Przed eucharystią zgro-
madzeni wysłuchali montażu słowno–muzycznego 
w wykonaniu dzieci i młodzieży, przygotowanego 
przez panią organistkę - Anetę Kaczmarską. Po uroczystoś-
ciach w kościele - tradycyjnie już - mieszkańcy gminy na czele 
z pocztami sztandarowymi OSP Wiśniew i OSP Radomyśl, wła-
dzami samorządowymi: wójtem - Krzysztofem Kryszczukiem 

oraz przewodniczącym Rady Gminy - Józefem Orzyłowskim 
przeszli pod pomnik niepodległościowy, gdzie został złożony 
wieniec oraz zapalone znicze. Uroczystości zakończyło wspól-
ne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego.

Złożenie wieńca

Bieg Niepodległości w Wiśniewie
W niedzielne południe, 10 listopada, przed budynkiem Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Wiśniewie zgromadziła się grupa 95. 
osób, ubranych w koszulki białe i czerwone, aby pobiec ulica-
mi Wiśniewa w hołdzie poległym za Ojczyznę. 

Trasa biegu prowadziła ulicami: Batalionów Chłopskich, Ogrodową, 
Sanitariuszek i Siedlecką. Metę zlokalizowano przy pomniku niepodle-
głościowym. Bieg odbywał się w trzech kategoriach wiekowych – szkoła 
podstawowa, gimnazjum oraz OPEN. Zadaniem biegaczy ze szkół pod-
stawowych było pokonanie trasy liczącej 1200 m, a ze szkół gimnazjal-
nych – trasy liczącej 2400 m. Dla osób startujących w trzecim przedziale 
wiekowym przygotowano trasę długości 3600 m. Oto wyniki zmagań: 
W kategorii uczniów szkół podstawowych:
1.  dziewczęta: I miejsce – Weronika Mikulska, II miejsce – Wiktoria 

Olszewska, III miejsce – Karolina Kadej. 
2.  chłopcy: I miejsce – Piotr Kędzierski, II miejsce – Kacper Jadczak, 

III miejsce – Michał Lipiński.
W kategorii uczniów szkół gimnazjalnych:
1.  dziewczęta: I miejsce – Joanna Borkowska, II miejsce – Sylwia 

Korycińska, III miejsce – Weronika Pastor.
2.  chłopcy: I miejsce – Krzysztof Borkowski, II miejsce – Grzegorz 

Ambrozik, III miejsce – Emil Osiński.
W kategorii OPEN:
1.  kobiety: I miejsce – Kor-

nelia Przestrzelska, II miej-
sce – Natalia Sobiczewska,  
III miejsce – Dominika Osińska;

2.  mężczyźni: I miejsce –Filip Li-
piński, II miejsce – Krzysztof 
Michalak, III miejsce – Kamil 
Izdebski.

Koszulki uczestnikom II Biegu 
Niepodległościowego ufundowa-
ła firma FEROMEDIA z Łukowa.

Uroczystości w Radomyśli
W dniu 8 listopada odbyły 
się w Centrum Integracyjno 
- edukacyjnym w Radomyśli 
obchody 95- tej rocznicy Od-
zyskania Niepodległości. 

Uroczystość rozpoczęła się 
przed budynkiem, gdzie dele-
gacja w składzie: pani dyrektor ZO Radomyśl, pani dyrektor GOK 
w Wiśniewie, Wójt Gminy Wiśniew, jeden z kombatantów oraz 
przewodnicząca Samorządu Szkolnego złożyli kwiaty i zapalili znicz 
pod pomnikiem trzech krzyży. Następnie, już wewnątrz budynku, 
obejrzeliśmy piękną akademię przygotowaną przez uczniów i chór 
szkolny pod kierunkiem pani Grażyny Borkowskiej i Jolanty Woź-
niak. Po akademii wystąpił Zespół Seniora z Radomyśli.

Dnia 10 listopada 2013 r. (niedziela) w Wiśniewie o godz. 13.00 
odbył się II Bieg Uliczny w 95. rocznicę Odzyskania Niepodległości.

W biegu tym wzięli udział również uczniowie z naszej szkoły i uzy-
skali bardzo wysokie wyniki. W kategorii uczniów szkół podstawowych:
I miejsce – Weronika Mikulska, II miejsce – Wiktoria Olszewska, 
I miejsce – Piotr Kędzierski. 
W kategorii uczniów szkół gimnazjalnych: 
II miejsce – Sylwia Korycińska. 
Serdecznie gratulujemy naszym uczniom.

Najmłodsi uczestnicy biegu

Przedstawienie w wykonaniu ucznów ZO 
Radomyśl
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Jubileusz Zespołu Ludowego WIŚNIeWIACy
W dniu 17 listopada 2013 r.  
w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Wiśniewie odbył się wieczór ju-
bileuszowy: 5-lecia Zespołu Pieś-
ni i Tańca WIŚNIeWIACy i 10-lecie 
Zespołu Ludowego  im. Zbigniewa 
Myrchy WIŚNIeWIACy.

Uroczystości rozpoczęła Msza święta 
w kościele parafialnym w Wiśniewie, którą 
w intencji członków zespołów sprawował  
ks. Henryk Krupa.

Część oficjalna uroczystości obfito-
wała w występy sceniczne naszych jubilatów. Śpiewem i tańcem pod-
kreślali, i przypominali jaką wartość stanowią dla naszej gminy i regionu. 

Tę wartość potwierdziła również swoją obecnością cała sala 
widzów, a wśród nich znamienici goście: Ks. Henryk Krupa – Pro-
boszcz Parafii Wiśniew, Poseł na Sejm – Krzysztof Wawrzyniec 
Borkowski wraz z małżonką Małgorzatą Borkowską – Preze-
sem Stowarzyszenia Tradycja - Rozwój – Przyszłość, Zygmunt 
Wielogórski – Starosta Siedlecki, Jerzy Jacek Myszkowski - Pre-
zes Siedleckiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 
i radny Rady Miasta Siedlce, Jacek Grabiński - Wiceprezes Sto-
warzyszenia Wspólnota Polska Oddział w Siedlcach, Magdalena 
Lapińska – przedstawiciel firmy Contino  Ipsylon Sp. z o.o oraz 
Natalia Dobynda – dyrektor szkoły we Lwowie oraz choreograf 
grupy tanecznej „Połunyczka”, dyrektor ZO w Wiśniewie – Urszu-
la Sosnówka, dyrektor ZO w Radomyśli – Beata Wiszniewska, 
radna Rady Powiatu – Barbara Rybaczewska. Byli obecni również 
gospodarze naszej gminy: wójt – Krzysztof Kryszczuk oraz radni 
Rady Gminy z przewodniczącym Józefem Orzyłowskim.

Tego wieczoru rozbrzmiewały m.in. takie pieśni jak: „W polu 
lipecka”, „Żeń się Jasiu”, „Cygan”, „Poleczka od Lublina” i oczywiście 
„Polka Wiśniewska”. Na scenie pojawiła się cała paleta kolorów. Lu-
dowe stroje dzieci i młodzieży z grup tanecznych opanowały scenę 
i podbiły serca publiczności Michał Hołownia – prowadzący uro-
czystości, przeplatając występy sceniczne historią powstawania 
naszych zespołów ludowych, wymieniał znane nam i jak ważne na-
zwiska osób dzięki którym dziedzictwo naszego regionu jest nadal 
kultywowane, a losy naszych WIŚNIEWIAKÓW do dnia dzisiejszego 

mają pozytywny oddźwięk nie tylko w Polsce, ale także poza grani-
cami naszego państwa.

Zbigniew Myrcha – członek PZPiT „Mazowsze”. Rodowity wiś-
niewiak, kierownik Zespołu Ludowego WIŚNIEWIACY w latach 
1984 – 1988. Obecnie jego patron. Stanisław Wróblewski – kie-
rownik Zespołu Ludowego im. Zbigniewa Myrchy WIŚNIEWIACY od 
2003 r. Aneta Karczmarska - kierownik Zespołu Ludowego im. Zbi-
gniewa Myrchy WIŚNIEWIACY od 2012 r. Bożena Wojciuk – cho-
reograf Zespołu Pieśni i Tańca WIŚNIEWIACY.

Po występach scenicznych nadszedł czas na „całusy”, kwiaty, 
prezenty oraz życzenia od gości. - Składam serdeczne gratulacje 
i wyrazy uznania. Dziękuję Wam za owocną pracę na rzecz za-
chowania dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Doceniając 
zaangażowanie Zespołu w upowszechnianie i rozwój kultury i kul-
tywowanie tradycji ludowych życzę dalszych wspaniałych osiąg-
nięć na niwie artystycznej oraz wszelkiej pomyślności w życiu oso-
bistym - życzył Wójt Gminy Wiśniew – Krzysztof Kryszczuk

W imieniu członków zespołów przybyłym gościom oraz sponso-
rom dziękowała dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Janina Dołgich.

Zwieńczeniem wieczoru był koncert Leondi Volodko – poety  
i pieśniarza, autora wielu piosenek muzyki i tekstów w różnych 
językach i stylach. Wykonawcy polskich, rosyjskich, białoruskich  
i francuskich przebojów estrady oraz klasycznych ballad i romansów. 

Na zakończenie koncertu członkowie zespołu podzielili się  
z widownią urodzinowym tortem, ufundowanym przez właścicie-
li Cukierni Klonowa – Joannę i Dariusza Gałachowskich, który był 
słodkim akcentem wieczoru Jubileuszowego.

Wspólna fotografia

Święto Ziemniaka i Kukurydzy w Mroczkach

22 września 2013 r. w miejscowości Mroczki odbyło się już 
po raz „Święto Ziemniaka i Kukurydzy”, zorganizowane przez 
KGW w Mroczkach oraz GOK w Wiśniewie. 

Godzina 11.00 w niedzielny poranek 22 września przywiod-
ła pod pomnik walczących o niepodległość w Mroczkach (obok 
świetlicy) sporą grupę mieszkańców naszej gminy. Zebrani zgro-
madzili się w tym miejscu, aby „Szlakiem historii przez lasy Jaty” 
wziąć udział w rodzinnym rajdzie rowerowym oraz aktywnie  
i zdrowo spędzić czas w gronie innych amatorów „dwóch kółek”. 
Uczestnicy rajdu w ekspresowym tempie dotarli do pierwszego 
punktu postojowego - pod pomnik ks. Stanisława Brzóski, aby 
przysiąść i w ciszy wysłuchać rysu biograficznego kapłana.

Pomnik AK, w rezerwacie Jata, przywołał atmosferę zadumy. 
Tu, na temat historii AK, głos zabrał sołtys miejscowości Mroczki 

pan Roman Krasuski. Przy akompaniamencie harmoniki niosły 
się wśród drzew piękne pieśni partyzanckie. 

Druga część „Święta Ziemniaka i Kukurydzy” rozpoczęła się 
wraz z przyjazdem uczestników rajdu rowerowego do świetlicy 
wiejskiej w Mroczkach. Występy artystyczne, rodzinne biesiado-
wanie wprawiło wszystkich w sielankowy humor, który trwał do 
późnych godzin wieczornych. 

Do zobaczenia za rok!

Uczestnicy Rajdu Rowerowego
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ZO Radomyśl na Gali
W piątek 22 listopada 2013 r. delegacja Zespołu Oświatowego w Rado-
myśli (w składzie: pani Jadwiga Niedziółka, uczennica kl. III g Katarzy-
na Łukasik i uczennica klasy III g Paulina Ostrowska), w odpowiedzi na 
zaproszenie Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości wzięła udział  
w uroczystej Gali podsumowującej Program Otwarta Firma 2012. 

Szkoła brała udział w ubiegłorocznej edycji tego programu i otrzymała 
tytuł „Najaktywniejszej szkół”. Tytuł taki otrzymało tylko 40 szkół (po 10 
szkół w każdej kategorii wiekowej) z całej Polski, a udział brało 281 szkół. 

Zespół Oświatowy otrzymał ten tytuł jako zespół szkół. Serdecznie gra-
tulujemy dziewczętom, dla których udział w tej gali był wyróżnieniem, za 
ubiegłoroczną aktywną pracę przedsiębiorczą na rzecz szkoły oraz pani 
Jadwidze Niedziółce, która koordynowała ubiegłoroczną, jak również te-
goroczna edycję Tygodnia Przedsiębiorczości w naszej szkole. Reprezentacja ZO w Radomysli na gali

„Święto Chleba” w Wólce Wiśniewskiej

Dnia 15 września br., Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochot-
nicza Straż Pożarna po raz szósty zorganizowali obchody 
„Święta Chleba”. 

Święto rozpoczęło się Mszą świętą  sprawowaną przez księ-
dza Konrada Poterka – wikarego parafii w Wiśniewie. Po eucha-
rystii nastąpiła część artystyczna.  

Jako pierwsze zaprezentowały swoje umiejętności „doprowa-
dzania do łez śmiechem” swoim skeczem, panie z KGW w Grę-
zówce. Następnie mogliśmy posłuchać pięknego śpiewu scholii 
„Serca sercu” pod przewodnictwem pani Małgorzaty Dymeckiej. 
Na scenie wystąpił również znany nam Ludowy Zespół im. Zbi-
gniewa Myrchy WIŚNIeWIACy oraz Zespół Seniora w Radomyśli. 
Część artystyczną zakończył pan Krystian Makston w występie 
„Na cygańską nutę” oraz w zabawach i konkursach dla dzieci.

Podczas festynu na gości czekał szereg innych atrakcji. Ogromnym 
zainteresowaniem cieszył się pokaz ratownictwa medycznego zorga-
nizowany przez Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach 
oraz pokaz sprzętu strażackiego prowadzony przez OSP Wiśniew. 

W święcie Wólki Wiśniewskiej wzięli udział: ewa Orzełowska 
– Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Urzędu Mar-
szałkowskiego w Warszawie, Krzysztof Kryszczuk – Wójt Gminy 
Wiśniew, radni Rady Gminy z przewodniczącym Józefem Orzyłow-
skim, Józef Jan Romańczuk – zastępca wójta oraz ewa Wiśniewska 
– sekretarz gminy Wiśniew. Obecni byli także kierownicy referatów 
oraz pracownicy Urzędu Gminy Wiśniew, pracownicy Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Wiśniewie, przedstawiciele Zespołu Oświato-
wego w Wiśniewie z dyrektorem  zespołu Urszulą Sosnówką.

Koło Gospodyń w Wólce Wiśniewskiej

Sukces UKS Wiśniew
Dnia 17.10.2013 r. w siedzibie Ludowych Zespołów Spor-
towych w Siedlcach odbyło się spotkanie na którym przed-
stawiciele gminnej reprezentacji piłki nożnej - UKS Wiśniew 
odebrali z rąk prezesa LZS - Kazimierza Sitkiewicza puchar, 
medale i sprzęt sportowy za zajęcie III miejsca w rozgryw-
kach Ligi Regionalnej LZS w piłce nożnej „Jesień 2013”. 

UKS Wiśniew dostał jeszcze jedną nagrodę, która przypadła kon-
kretnie naszemu zawodnikowi Marcinowi Łubkowskiemu. Otrzymał 
on statuetkę dla najlepszego piłkarza UKS Wiśniew za „Jesień 2013”.

Natomiast w niedzielę 8 grudnia 2013 r. reprezentacja na-
szej gminy – UKS Wiśniew, wzięła udział w ,,Otwartym halowym 
turnieju piłki nożnej ’’ na hali ARM w Siedlcach. 

W zawodach wystartowały zespoły z różnych klas rozgryw-
kowych (klasa okręgowa, A, B). UKS Wiśniew trafił do grupy I  
z drużyną Grodzisk II Krzymosze i LZS Żeliszew. A oto wyniki po-
szczególnych spotkań: UKS Wiśniew – Grodzisk II Krzymosze  2 : 1 
UKS Wiśniew –  LZS Żeliszew - 7 : 1.

Ostatecznie UKS Wiśniew zajął III miejsce, otrzymując puchar, 
medale i nagrody rzeczowe. Styl, wola walki i zaangażowanie druży-
ny z Wiśniewa zaprezentowane w zawodach, dostarczyły wiele emo-
cji gorąco dopingującym ich kibicom. Chociaż wiele meczów miało 
wyrównany przebieg, kilka spektakularnych akcji naszych zawodni-
ków; serie przeprowadzonych ataków, które nie zawsze kończył się 
upragnionym efektem bramkowym, dały zaskakujące efekty. 

Serdecznie gratulujemy, sukcesów w tegorocznym sezonie. 
Życzymy wszystkiego najlepszego w nowym roku!

Drużyna UKS Wiśniew_Fot. ZO Wiśniew
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KONKURS
„Twój Urząd”

Szanowni Państwo! Zapraszamy do udziału w konkursie na wybór najładniejszego projektu 
przebudowy budynku Urzędu Gminy Wiśniew. Spośród dziesięciu prac przysłanych na konkurs  
pt. Opracowanie koncepcji termomodernizacji i przebudowy budynku Urzędu Gminy Wiśniew”  

Sąd Konkursowy wyłonił trzy prace, które są propozycją najlepszego rozwiązania  
funkcjo-przestrzennego budynku Urzędu Gminy pod względem architektonicznym,  

funkcjonalnym, ekonomicznym i eksploatacyjnym.

Chcemy, aby z tych trzech nagrodzonych projektów nasi mieszkańcy wybrali ten jeden  
- NAJŁADNIeJSZy.

 

ZDeCyDUJ JAK MA WyGLąDAĆ TWóJ URZąD  
I Weź UDZIAŁ W KONKURSIe!

Wygra projekt, który zbierze największą liczbę Państwa 
głosów. Wszystkie osoby, które wezmą udział w konkursie,  

wezmą udział w losowaniu nagrody niespodzianki 
ufundowanej przez organizatora konkursu  

Wójta Gminy Wiśniew. 

Wystarczy wybrać jedną z trzech podanych 
propozycji i zagłosować do dnia 31.01.2014 r.

Karty do głosowania dostępne są na stronie 
internetowej www.wisniew.pl zakładka - Tablica ogłoszeń 
oraz w Urzędzie Gminy Wiśniew, pok. nr 3. Wypełnione 

karty można przesłać: e-mailem na adres:  
promocja@wisniew.pl, doręczyć osobiście do Urzędu 

Gminy Wiśniew  - pok. nr 3 lub przesłać pocztą tradycyjną 
pod adres: Urząd Gminy Wiśniew,  
ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew.
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