
W dniu 15.02.2018 r. w sali Ośrodka Kultury w Wiśniowej odbyło się organizacyjne 

spotkanie przedstawicieli jednostek samorządowych, instytucji społeczno-kulturalnych z 

terenu Gminy Wiśniowa, dotyczące Obchodów  Stulecia Odzyskania Niepodległości przez 

Polskę. 

Spotkanie rozpoczął Pan Marcin Kut – Wójt Gminy Wiśniowa, który przywitał wszystkich 

uczestników oraz wyjaśnił cele spotkania. 

Następnie jednogłośnie podjęto decyzję o powstaniu Gminnego Komitetu Obchodów 100. 

Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

 

Przewodniczącym Komitetu został: 

Marcin Kut – wójt Gminy Wiśniowa 

Natomiast w skład Prezydium Komitetu weszły następujące osoby: 

Ryszard Strzępek – przewodniczący Rady Gminy 

Jacek Rybczyk – sekretarz Urzędu Gminy 

Władysław Salamon – dyrektor Ośrodka Kultury w Wiśniowej 

Roman Klocek – dyrektor Zespołu  Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół  

ks. Henryk Czajka – proboszcz parafii Niewodna 

 

Dyrektor Salamon został jednocześnie wybrany na sekretarza Komitetu. 

 

W spotkaniu wzięli także udział: Małgorzata Książek, Beata Włodyka,  Maria Bysiewicz,  

Lucyna Ciołkosz, Dariusz Data, Zofia Wójcik, Małgorzata Twardosz, Zbigniew Miga, Janina 

Godek, Andrzej Szypuła, Grzegorz Tomaszewski i Anna Szymaoska – Czaja.  

Wyżej wymienione osoby to członkowie Komitetu. 

 

Powołany do życia Komitet ma za zadanie wdrożyd plan działao, wydarzeo oraz inicjatyw 

mających na celu godne upamiętnienie 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez 

Polskę w obecnym 2018 roku poprzez koordynowanie szeregu przedsięwzięd 

organizowanych na terenie Gminy Wiśniowa. 

 

Powstające inicjatywy będą organizowane oraz realizowane przez różne instytucje oraz 

podmioty społeczne.  

Planujemy w połowie marca zaprezentowad wspólnie wypracowany  plan działao związanych 

z jubileuszowymi uroczystościami. Będą to, m.in. konkursy, prelekcje, wycieczki, wystawy i 

spotkania tematyczne, rajdy, koncerty, odsłonięcie pomników, prace porządkowe, 

zorganizowane  akcje strażackie  itp. 

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych  do zgłaszania pomysłów oraz inicjatyw, które 

według Paostwa uświetniły by obchody rocznicowe - do dnia 9.03.2018 r. w Ośrodku Kultury 

w Wiśniowej lub pod numerem telefonu: 17 2775 393 w godzinach pracy placówki.  

Chcemy podkreślid, że Komitet przyjął otwartą formułę, co oznacza, że w każdej chwili 

można przyłączyd się do prac Komitetu i wziąd czynny udział w podejmowaniu konkretnych 

decyzji oraz realizacji zadao. 

 

 


