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Ko nc e rt pieś ni p a tr i o t.vczn}l c h

I I LISTOPADA ROCZNICA ODZYSI(ANIA
NIEPoDLEGŁoŚcI

l | |istopada w 85 Rocznicę odzyskania Niepod|egłości
mieszkańcy gminy Wiśniew mieti okazję wysłuchać

koncertu w wykonaniu zespołu ,,Żurawiacy,,
z Gminnego ośrodka Ku|tury i Sportu w Bogutach Piankach.

Zespół zaprezentował bogaty re-
pertuar pieśni patriotycznych z okre-
su powstań narodowych i czynu |e-
gionowego. Wzruszajqce teksty prze-
niosły słuchaCzy w CzasyI kiedy ojczy-
zna była wartościq nadrzędnq, a pa-
triotyzm utozsamiany z walkq i ofiarą
zycia. Słowa pieśni, b||skie sercu kaz-
dego Po|aka ,,o mój rozmarynie,,,
,,Hej sokoły", u niejednego wywoła-
ły tezkę wzruszenia, a moze i nosta|-
gię. Mimo podniosłej atmosfery, po
krótkim czasie zebrani wt4czyIi się do
wspó|nego śpiewu. Spontaniczna re-
akcja przybyłych mieszkańców Wiś.
niewa, świadczy najlepiej o tym, Ze
tego typu spotkania są potrzebne. To
nie tylko swoista lekcja histor i i ,  a le
czas miłych przeżyĆ i wzruszeń.

Po koncercie w imieniu mieszkań-
ców gminy Wiśniew, wójt - Krzysztof
Kryszczuk złozył wieniec pod pomn i-
kiem upamiętn iającym,,POLEcŁYCH
BOHATERoW WALK o WoLNoŚĆ
POLSKIW LATACH 1914-21". Na za-
kończenie uroczystości odśpiewano
hymn narodowy i rotę.

Występ zespołu, ,Zurawiacy , ,
miał miejsce w kościele paraf ia|nym
w Wiśniewie, a organizatorem był dy-
rektor cminnego ośrodka Ku|tury'



od 11 września do 21 października 2003 r.
Rada Gminy w Wiśniewie

podjęła następuj ące uchwaĘ:

* Nr X/59/03 z dn. 2l.lO. 2003r. w sprawie rozpatrzenia
protestu społeczeństwa do projektu zmiany miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Wiśniew w części dot. działek o nr. ew' geodezyjnej 37ll
i 3,7 12 w miejscowości Daćbogi.

* Nr )V60l03 z dn. 21. 10. 2003r. w sprawie zmiany
w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania
przestrzennego gminy Wiśniew, dotyczącej miejscowości
Stare Okniny.

* Nr X/61/03 z dn. 21. 10. 2003r. w sprawie zmiany
w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania
przestrzennego gminy Wiśniew dotyczącej miejscowości
Pluty. 

r
* Nr )U62l03 z dn. 21. 10. 2003r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Wiśniew we wsi Nowe okniny.

* Nr X/63l03 z dn. 21. 10. 2003r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennęgo gminy Wiśnie we wsi Łupiny.

* Nr X/64l03 z dn. f|. l0. 2003r. w sprawie wyrtŻenia zgody
na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia
prowadzenia zadania z zaktesu oświaty, polegającego na
zapewnieniu transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym'

+ Nr X/65/03 z dn' 2|. 10. 2003r. w sprawie zmiany uchwały
Nr xIV/109/2000 Rady Gminy w Wiśniewie
z dnta27 grudnia 2000r. w sprawie nadania statutu Gminnego
ośrodka Kultury w Wiśniewre.

* Nr X/66l03 z dn' 2|. 10. 2003r. w sprawie upowa'Źnienia
wójta gminy do sprzedazy nięruchomości mienia gminnego.

+ Nr X/ó7l03 z dnia 2|. l0 .2003r. w sprawie zmian
w budiecie gminy na 2003r.

* Nr X/68/03 z dnta2l. 10. 2003r w sprawie wyboru banku
do obsługi Gminy Wiśniew.

* Nr X/69/03 z dniaf1'. 10. 2003r. w sprawie upoważnienia
wójta gminy do wynajęcia lokalu użytkowego ,,Gabinet
stomatologiczny'' w budynku Gminnego ośrodka Zdrowia
w Wiśniewie naczas nieokreślony.

* Nr X/70l03 z dnra 21. 10. 2003r. w sprawie odrzucenia
zgłoszonego wniosku na ławnika do Sądu Rejonowego
w Siedlcach na kadencję |at2004 _foo.l.

* Nr X/71l03 z dnia 2l 10. 2003r. w sprawie wyboru
ławników do Sądu Rejonowego w Siedlcach na kadencję lat
2004 -2001.

* Nr Xl72/03 z dnia 21 10. 2003r. w sprawie wyboru
ławników do sądu Rejonowego w Siedlcach na kadencję lat
2004-2007.

Informacja \ilójta Gminy Wśniew
w sprawie wydanych zarądzeft

od 15 września do 5 grudnia 2003r.

* Zuządzenie Nr 70103 z dnia 15 września 2003r.w sprawie
powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
przetargu na nadzór IV - go etapu kanalizacji'

* Zarządzsnie Nr 7ll03 z dnia 16 września 2003r.
w sprawie powotania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia przetargtl na wykonanie warstwy wiąŻącej
na drodze Wiśniew - Wiśnięw Kolonia.

* Zarządzenie Nr 72103 z órria I pazdziemika 2003r'
w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów
i wydatków budzetu gminy Wiśniew na IV kwartał 2003r.

* Zarządzenie Nr 73103 z dnia 10 pa:Ździemika 2003r.
w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy
odpowiedzialnych za przekazywanie informacji
do Biuletyru Informacji Publicznej oraz dokonywania
zmian w ich treści.

* Zarządzenia Nr 74l03z dnia 2,7 paźdz|emika 2003r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r.

* Zarządzenie Nr 75103 z dnia 3 listopada 2003r. w sprawie
powołania Komisji Przetargowej na zbycie mienia
nieruchomości Skarbu Państwa lub Gminy.

* Zarządzenie Nr 76103 z dnla 4 listopada 2003r. w sprawie
powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

* Zarządzenie Nr 77103 z dnia 4 listopada 2003r. w sprawie
powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
pfzetaIgu na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami
wykończeniowymi sali gimnastycznej z zap|eczem
i pomieszczeniami towarzyszącymi przy Zespole
oświatowym w Wiśniewie.

* Zarządzenie Nr 78/03 z dnia 14 listopada 2003r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania Instrukcji
w Urzędzie Gminy Wiśniew.

* Zarządzenie Nr 79103 z dnia 18 listopada 2003r.
w sprawie zmian w budżecię gminy na 2003r.

WOJT GMINY WISNIEW
ogŁasza przetatg ofertowy na sprzędaŻ:

.samochodu żuk Gokprod. 1981)'cena w)ĄVoławcza700 zł

.samochódu Z uk (rok prod. 1'984)'cena wJ.vvo Ław cza 200zt

Warunkiem wzięcia udziafu w przetargu jest wpłacenie
wadium w wysokości |Iyo ceny wywoławczĄ podmiotu
objętego ofertą na rachunek Nr 9198l013-1007-37011-101
UG Wiśniew MBS Zbuczyn o/Wiśniew.
Pisemne oferty na Zakup samochodów z podaniem
oferowanej ceny nalezy składać wraz z kopią dowodu wpłaty
wadium w Zamkniętych kopeńach z napisem ,,Zuk,,do dnia
I5,|f.f003r. w UG Wiśniew, pok' nr 8, p. Roman Myrcha
w godz. 8.00 - 16.00.

Zuka (rok prod.1984) moŻna oglądaó na placu |JG, z 1981r.
W oSP Śmiary.
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SESJA RADY GMINY
W WIśNIEWIE

2| paźdzlernika 2003 r. odbyła się X sesja Rady Gminy w Wiśniewie.
Na początku przewodniczący RG odczytał' porządek sesji, który został
przyj ęty jednogłośnie.

Następnie przewodniczący Rady Gminy - Janusz Markiewicz poprosił
o zabranię głosu Stefana Szańkowskiego - Dyrektora Delegatury Urzędu
Marszałkowskiego w Siedlcach, który w swoim wystąpieniu przedstawił
problemy z jakimi borykają się wszystkie samorządy lokalnę. Poinformował,
że do zadań, samorządu wojewódzkiego na|eŻy m.in.: rozwój regionalny
i obsfuga funduszy strukturalnych. PrzybtiŻywszy sprawę dopłat i szkoleń
dla rolników, zaoferował gminie WiŚnięw stałą wspÓĘracę. Miałaby ona
polegać na wsparciu funduszami wojewódzkimi ochrony gruntów rolnych,
budowy dróg i chodników przy drogach wojewódzkich, dofinansowywaniu
imprez kulturalnych i sportowych, pośredniczeniu w uzyskiwaniu poŻyczek
z WFoSiGW. Dyrektor podkreślił, że porozumienia będą spisywane Ęlko
z Ęmi gminami' w których realizowane będą tego Ępu inwestycje'
W odpowiedzi przewodniczący Rady Gminy zadeklarował chęć wspóĘracy'
W dalszej kolejności gtos zabrał radny Rady Powiatu - Mieczysław
Izdebski. Podziękował za wykonanie drogi do miejscowości Borki Wyrki'
poprosił o pomoc w przebudowie skrzyŹowania na drodzę krajowej
w Białkach, a takż'ę i4terwencję w sprawie braku zasięgu emisyjnego III
programu TVP w rejonie siedleckim' Pan Dyrektor - Stęfan Szańkowski
zadęklarował poparcie Urzędu Marszałkowskiego w obydwu sprawach.
Wójt Gminy Wiśniew - Krzysztof Kryszczuk podziękował za wizytę,
prosząc o pomoc w uruchomięniu stałego łącza internetowęgo na tęręnie
gm1ny.

Kolejne wystąpienie dotyczyło szkoleń dla rolników na temat dopłat
bezpośrednich' Głos w tej sprawie zabrał DariuszMĘnarczyk - pracownik
oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Siedlcach
orazBarbara Lis z ośrodkaDoradńwa Rolniczego, która poinformowała, Że
ośrodęk słuzy pomocą przy wypełnianiu wniosków do Agencji. Teren gminy
Wiśniew obsługuje Stanisław Ługowski do którego na\eŻy takżze zwracac się
w tęj sprawie. Dyrektor Międzygminnego Banku Spółdzielczego
w Zbuczynie - Dariusz Jasiński powiedział, zę w szkolęniach dla rolników
będą brali udział takżę pracownicy banku'

Następnie głos zabrał Wójt Gminy - I{rzysztof Kryszczuk informując
o wydanych zarządzeniach, biezącej pracy i realizowanych zadanjach.
Przędstawił informacje o złoŻonych przez radnych i pracowników
oświadczęniach majątkowych za 2002 rok (oświadczenia majątkowe Są
jawne z wyjątkiem informacji o zamieszkaniu i połozeniu nięruchomości.
Wszystkie oŚwiadczenia Zostaną przekazane do Biuletynu Informacji
Publicznej). Rada Gminy py'tań i uwag do wystąpienia wójta nie zgłosił'a.
Kolejnymi punktami obrad były: relacje z dztałart staĘch komisji Rady
Gminy oraz głosowanie nad uchwałami /pełne tytuĘ na str.2l w sprawie:
- rozpatrzenia protestu społeczeństwa do projekfu zmiany miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy WiŚniew,
w części dotyczącej działęk w Daćbogach,
. zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego
gminy Wiśniew, dotyczącej miejscowości Starę okniny,
. zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania gminy
Wiśniew, dotyczącej miejscowości Pluty,
- uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego Zagospodarowania
przęSffzennego gminy Wiśnięw we wsi Nowe okniny'
. uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego Zagospodarowanra
przestrzennego gminy Wiśniew, dotyczącego wsi Łupiny,
. wyrażzenia zgody na zawarcie porozumienia polegającego na zapewnieniu
transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym,
- wprowadzenia zmian w Statucię Gminnego ośrodka Kultury w Wiśniewie,
- upowaŻnienia wójta gminy do sprzedaĘ nieruchomości mięnia gminnego,

Gminne
Kalendarium
I.9.. .paździemika w Szkole

Podstawowej w Jashzębiach
Smiarach odbyło się spotkanie
wójta gminy Krzysztofa
Kryszczuka z przedstawicielami
mieszkańców P|ut, Daćbog,
Mroczk, Smiar i Łupin. Głównym
punl<tem zębtania by-ła. sprawa
zago,spedarovania starcgo bul
dynku szkoty. Mieszkańcy
jednog|ośnie podjęli decyzję
o sprzedaży obiektu.

t a o

fl października odbyła się
X sesja Rady Gminy.

]  o t ł .
, . _ . i .

: Na]. ..terenie. gminy] trwają
szkolęnia dotyczące., dopłat
bezpośrednich dla. rolników.
Zachęcamy do udziafu wszystkich
zainteresowanych.

x

3 listopada rozstrrygnięto
przetarg na wykonanie na-
wierzchni na drodze Wiśniew _
Wiśniew Ko|onia. Wykonawcą
inwesĘcj i będzie Przedsiębiorstwo
Dróg Publ icznych,,Regionalne
Drogi Podlaskie" z Siedlec.

o oo

26 listopada odby,| się przetarg
na prowadzenie nadzoru budow-
lanego sali gimnastycznej
w Zespole oświatowym

t a f

w Wiśniewie. Trwa
zlozonych ofert.

badanię

'  ł . .
1 , .  t

4 grudnia odbył się przetarg na
wymianę okien w Szkole
Podstawowej w Wiśniewie. Suma
40 tys. zł pozyskana została
z Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej i Sponu.
Przetarg został unieważniony
z powodu złożenia tylko jednej
ofertv.I
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c.d. z,e str. 3

X sesja
Rady Gminy

- zmian w budzecie gminy na 2003 rok,
. wyboru banku do obsługi budzetu Gminy Wiśniew (ogłoszony
przetarg na wybór banku w formie zapytania o cenę' wygrat
Międzygminny Bank Spółdzielczy w Zbuczynie o/ Wiśniew, którego
doĘczy projekt uchwĄ),
- upowaznienia Wójta Gminy do wynajęcia lokalu na gabinet
stomatologiczny w budynku Gminnego ośrodka Zdrowia
w Wiśniewie na cZaS nieokreślony'
- odrzucęnia zgłoszonego wniosku na ławnika,
. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Siedlcach na kadencję
latf004-2001.

Uchwała ta v,,ymagała przeprowadzenia głosowania,
w wyniku, którego na ławników do Sądu okręgowego i Sądu
Rejonowego w Siedlcach wybrani zostali odpowiednio - Waldemar
Jasiński i Jozef orzyłowski oraz Piotr Pogonowski i Małgorzata
Skudniewska.

ostatnim punktem obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniej
sesji, interpe|acje i zapytania radnych oraz Sprawy róine.

7głoszono propozycję sprzedaĄ starego budynku szkoĘ
w Smiarach z prośbą o opinię Rady Gminy w tej sprawie. D'ecyzję
taką podjęli mieszkańcy wsi - Pluty, Daóbogi, Mroczki, Smiary
i Łupiny na spotkaniu w dniu 19 października br'

Radny Ryszard Woźniak _ zwróc|ł się do Radnych Powiatowych
z prośbą o wycięcie krzaków przy drogach oraz zepchnięcie
równiarką ziemi z dróg na pobocze.

Wójt Gminy przedstawił propozycję, sprzedazy samochodów
będących na stanie oSP SIniary. Urzędu Gminy i Zespołu
oświatowego w Radomyśli otaz poinformował o złoŻonych
wnioskach do Funduszu PAoW na wymianę okien w Zespołach
oświatowych w Radomyśli i Wiśniewie. odpowiedział takŻę na
pytania dotyczące inwestycji na drogach gminnych' Po wykonaniu
kana|izacji na końcowym odcinku Wiśniewa, wykonana zostanie
droga asfa|towa w kierunku Stoku Wiśniewskiego za Sumę
l80 tys. zł.W przysĄm roku p|anuje się asfaltowanie dróg do Wólki
Wotynieckiej i Helenowa (wnioski o pozyskanie funduszy na ten cel
zostaĘ złożzone do SAPARD . u).

SoĘsi zgtosiIi natomiast prob|em oświetlenia u|icznego.
W odpowiedzi Wójt Gminy wskazał na brak środków finansowych na
ten cę| w roku bieŻącym, co uniemozliwia wykonanie tej pracy.
Będąc przy głosie poprosił Radę Gminy o opinię w sprawie
sprzedaĘ Agronomówki i przy|egłego terenu. Jeżeli dojdzie do
sprzedaĘ, to zgodnie z art'34 ustawy 7 dnia 21'08'1997
o gospodarce nieruchomościami najemcom lokalu na czas
nieokreślony przys,ługuj e prawo pierwokupu.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przęwodniczący Rady Gminy
Janusz Markiewicz dokonał zamknięcia X zwyczajnej sesji Rady
Gminy w Wiśniewie.

! " '

' Asfalt na drodze
Wiśniew - Wiśniew

t

i'1.-'.'.., .. ;.; . . Ko]onią,..
W dniu 20 listopada na

istniejącej stabilizacji beto-

drogi, zostat zagęszczonY
walcem. Pobocza drogi
uzupełniońo pospółką.'

KoszĘ Wykonania Wspom-
nianego odcinka drogi
przedstawiają się nastę-
puJąco:

. wykonani€ nawierz-
]:'. ctrń! 1B0.015,51zł
. zakup betonu, tran-

. .' l '.::SPortt.947..,40zł. ..

€.i.

to

4

nowej zostat połozony
dywanik asfaltowy na drodze.Wiśniew - Wiśniew Ko|onia.Wiśniew - Wiśniew Ko|onia
(odcinek 1200mb. o sze-
rokości 5.10m).. 300 metrów
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Głos w dliskusji

Herb dla gminy \łiśniew

Urząd Gtniny Wiśnia,v : :...:
Redaikcja ,,Gminne Wieści,, . :

D z i ękuj ę. Z pr aw dziwym z ain t er e s ow ani e m c zy t am n a dsy ł ańe .

mi ,,Gminne Więści''
Jeśli chodzi o herb gminy Ltważam, że powinien on wrażaić.)......:.

.  .  . ,  ,  ,  
o

nazwę gminy i ilość jednostek (sołectw)wchodzących w jej '..'1.",...
skłąd.

Np. Wspótnota Wiśniew+26 lub coś podobnego. ]i ':]i -] .'.".' '']

Stanisław |urzyk

DOBEtr rroDn pBovnł DODS

oDDANo Do UZYTKU zMoDERNIzoWANĄ
sTAcJĘ UZDATNIANIA WoDY W RADoMYsLl

od 15 września mieszkańcy wsi. Radomyśl,
Okniny . Podzdrój, okniny Stare iZabłocie, mogą korzystać

ze zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody.

- Realizacja tej inwestycji - jak powiedział wójt Krzysztof Kryszczuk - była
niezbędna z dwóch powodów. Najwazniejszy, to poprawa jakości wody.
Przeprowadzane badania wykazywały bowiem przekroczenie norm pod
względem zawartości manganu i ielaza. Konieczność modernizacji obięktu
wymusiĘ także plany rozbudowy wodociągu gminnego, który w przyszłości
ma obstugiwać kolejnych dziewięć miejscowości. Wydajność starej stacji była
niewystarczająca, uniemozliwiała podłączenie do wodociągu następnych wsi.
Cieszy fakt, Że pracę budow|ane, trwające od 14 VII br.' przebiegĘ tak sprawnie.

Prrypomnijmy, że większa część kosztów rozbudowy stacji (670/o) pokryta została ze
środków pochodzących z SAPARD-u' Pozostała kwota to pieniądze z budżetu gminy.

W celu umożliwienia rozbudowy sieci wodociągowej, Gmina Wiśniew złoiyła
kolejne dwa wnioski do Funduszu o przyznanie dotacji na jej budowę we wsiach
Gostchorz, Tworki i Nowe Okniny.

Mieszkańców Radomyśli niepokoi białę zabarwienie wody. o wyjaśnienie
sprawy poprosiliśmy Kięrownika Referatu Rozwoju i Gospodarki - Agnieszkę
Zalewską- Wróbel.

- Woda przed modernizacją stacji nie był'a uzdatniana, a zawartość
trójwartościowego Że|aza przekraczała obowiązujące normy. obecnie w celu
wyeliminowania jego nadmiaru poddawana jest utlenianiu, w wyniku którego
nierozpuszczone i.e|azo osadza się na filtrach. Zawartość tego pierwiastka w wodzie
dostarczanej do gospodarstw domowych wynosi 0,01mg/I, przy najwyizszym
dopuszczalnym stężeniu - 0,f mgl|. Aby wyeliminować nadmiar ie|aza, do wody
wprowadza się tlen, który powoduje żLe woda ma białawe zabarwienie.
Z przeprowadzonych badań fizykochemicznych pobranej próbki wynika, że mętność
wody jest mniejsza (0,5NTU) od dopuszczalnej (l,ONTU). Z badan wody
przeprowadzonych przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną
w Warszawie, oddział Zamiejscowy w Siedlcach wynika ie woda dostarczana
mieszkańcom pod względem chemicznym i bakteriologicznym odpowiada
wymaganiom Rozp' Ministra Zdrowią z dnia ]9 listopada 2002r, w sprawie wymagań
do Ęcz ącyc h j a koś c i w ody prz e z nac z o nej d o s p oĄc ia.

Gminne Wieści

OSP na terenie
gminy Wiśniew

Na terenie gminy Wiśniew działa
dziesięć jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych. Pod ich opieką
znajdują się świetlice wiejskie
z|okalizowane w piętnastu wsiach.

24 i 27 paździemka Komisja
Prawa, Porządku Publicznego'
ochrony Środowiska i ochrony
Przeciwpożarowej Rady Gminy, Wójt
Gminy, Kięrownik Posterunku Policji'
Pręzęs ZG osP odwiedzili wszystkie
obiekty oSP. Zapoarali się z ich
Stanem technicznym, działalnością
a takię potrzebami i problemami. Przy
okazji dokonano przeglądu wyposaię-
nia w sprzęt przeciwpozarowy.

Komisja nię miała uwag, co do
dziatalności większości jednostek
oSP. Stwierdziła, Że Straznice prowa-
dzonę w Borkach Kosiorkach,
Gostchorzy, Łupinach, Radomyśli,
Tworkach, Smiarach, Wiśniewie,
Wólce Wiśniewskiej utrzymane Są
w dobrym stanie.

Straiacy z oknin Nowych zobowią-
zani zosta|i do uporządkowania terenu
wokót budynku.' W Borkach Padu-
chach komisja stwierdziła największą
niegospodarność- ,,w strażnicy i wokół
niej jest bałagan, zarząd oSP nie
prowadzi dziąłalności, sprzęt jest
n,esprąwny

Wnioski z pracy Komisji
następująco:
1. Wykonać niezbędne prace

kowę.

brzmią

porząd-

2. ZłoĘć proporycję zakupu materia-
ów na ocieplenie stropu garaiłl
w Radomyśli i przesklepienia nad
drzwiami garażrcwymi w Wólce
Wiśniewskiej oraz styropianu i in.
nych materiałów dla oSP Łupiny.

W tym roku jednostki straży zos.
tały wyposażone w nowe węże stra-
żackie i umundurowanie. Zakupio.
no 48 kompletów 4-częściowych
ubrań koszarowych oraz 64 węże.
Łączny koszt zakupów - 17 640zł.
oferenta wymienionego sprzętu, Biuro
teręnowe oSP RP z Siedlec,
wyłoniono drogą przetargu.

Przypomnijmy takŻe, i.e oSP
z Wiśniewa wzbogaciŁa się o piłę
STIHL i drobne wyposażenie
nagrody wywalczone w Zawodach
Sportowo- Pozarniczych w Gostyninie.



szkolne kalendarium

_ W dniach 27.08 - 30.09 br. na terenie całego kraju trwała rea|izacja Społecznej Kampanii
',Bezpieczne dzieci na po|skich drogach'', Ce|em jej było uświadomienie dzieóiom i ich
opiekunom potencja|nych zagrożeń związanych z poruszaniem się po drogach. Wycnooząc
z załoŻenia, ze na lemat bezpieczeństwa dzieci nigdy za duŻo, chętnie wiączy|iśmy się db
akcji' Zap|anowa|iŚmy ją na tydzień od ,l5 do 19 wzeŚnia. w tycń oniacn uózniowie pod
kierunkiem nauczycie|i wykonywa|i rÓżne zadania i prace zwiazane z tematem akcii.
Podsumowanie działań nastąpiło 19 wrzeŚnia. Tego dnia ogłosi|iŚmy też wyniki wszystkićh
konkursów. |ch |aureaci to:

* Paweł Kargo| z k|. V- znawca przepisów i zwycięzca konkursu sprawnościowego,
* Karo|ina Sobiczewska i Natalka Biarda z k|. l|| - za wykonanie ną|epszej mipy

niebezpiecznych miejsc w okolicy szkoły,
{. Dominika Wróbe| z k|, | . zwycięzyła w konkursie p|astycznym.
* Zespół z k|. V w składzie: Arek Biarda, Konrad Jurei, Mai|ena Ambrozik, Arek

Ambrozik, Paweł Kargo| - za wykonanie pięknej makiely " Bezpieczne sk^yżowanie,,
_ {. Ania Myrcha z k|. V - napisala naj|epiej |ist-petycję oo w{ta naszej gminf.

. Poza tym najmłodsi uczniowie spotka|i się z po|icjantami.i prakiycznie póżnawi|i zasaoy
bezpiecznego poruszania się po drodze.

Odbyla-się tez pre|ekcja pani pielęgniarki z WiŚniewa na temat udzie|ania pienłsze1
pomocy. Przedstawiciele uczniów razem z po|icjantami z sied|eckiej drogówki, bra|i udziai
w kontroli pojazdÓw na drodze przed szkolą Dzieci wręczały kierowcońjadącym zgodnie
z pzepisamijabłka. Ci, ktÓzy nie pzestrzega|i przepisÓw . zjadali cytryną rulóśtety,laotek
zostało sporo, a cytryna "wyszła'' zbyt szybko.

Uczniowie kl. V| bezpiecznie odby|i wycieczkę rowerowądo Wiśniewa' Tam wręczy|i panu
wÓjtowi swoje |isty. Pzez całą drogę eksponowali hasło - ape|: ,Zwolnij! Możesz zab.ić!''.
Dzień' ten był bardzo udany. Cieszy|iŚmy się tym bardziĄ, Że by|i z ńami Wszyscy zaproszeni
wczeŚniej goście:
- p. Jacek Kobyliński . dyrektor WORD w Sied|cach (dzięki niemu Wszyscy laureaci konkursów

otzymali piękne nagrody i upominki),
. p' Jerzy Kopański -Wizytator sied|eckie1 de|egatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty,-st. aspirant Krzysztof Mikitiuk i p. st. sierż. Janusz Dobrowo|s[i z sekcji ruchu drogowego
Komendy Miejskiej Policli w Siedlcach,
. p. aspirant sztab. Jarosław Koper-kierownik posterunku po|icli w Wiśniewie.
O tym, że cała impreza była bardzo udana, moze zaŚwiadczyó pan Krzysztof Kryszczuk . wójt
naszej gminy, ktÓrego takze z przyjemnoŚciągoŚciIiŚmy.
18 wześnia . mimo nawału zajęĆ utiązanych z bezpieczeństwem na drodze,

uczestniczy|iśmy w "Spzątaniu świata", Nasi uczniowie sprząta|i teren wokoł szkoły oraz.
. - zzachowaniem szczegÓ|nej ostrozności - dwa pzystanki i pobocza drogi'
15 oaŹdzierniką - odbyła się miła uroczystośÓ z okazji'Dnia Edukacji Narodówej' Wzię|i w niej

udział uczniowie, nauczycie|e, pracownicy szkoły i rodzice. Ape| został,pzygótowany
pzez samych uczniów. ArtyŚci przedstawi|i sceny z róznych |ekqi, Za występ'y dosta|i
wie|kie brawa. Ten ape| był wyjątkowo radosny i wszystkim iię podo.nał.

(ciąg dalsąy na str.9)
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gzl(o}J FoDgTx\Yo\Ys Y( GogTc|łoRry Zespół Oświatowy
w Radomyśli

W nowym roku szkolnym nastąpiĘ
zmiany, które wywołały poruszenie wśród
uczniów, nauczycieli i rodziców. otóz
nasza szkoła od 1 września 2003r. stała się
Zespołem oświatowym. Zmienił się
również dyrektor szkoły (funkcję tę
przejęła pani mgr Małgorzata Szerszeń),
pracę podjęĘ nowe nauczycielki.
Zaczęły dział.ać takżze pozalekcyj ne koła
zainteresowań:
- ekologiczne i przyrodnicze,
- dziennikarskie,
- informatyczne dla uczniów szkoĘ
podstawowej i gimnazjum,
- języka angielskiego,
- teatralne,
- chór szkolny'
-Klub Europejski

Wielę imprez już mamy za sobą
pozostaly jedynie wspomnienia
i zdjęcia, m.in.:
29 września obchodziliśmy Dziętl
Chłopaka poł'ączony z ,,otrzęsinami''
uczniów z klasy I gimnazjum.
3 października uczniowie z klas I i III
razem z opiekunami wzięli udział
w spotkaniu w GoK-u w Wiśniewie
z poetką p. Stanisławą Gujską.
I0 października młodzieŻ' z klas VI i I
gimnazjum z wychowawcami wyjechała
na wycieczkę do Bialowieży;.
15 paździeruika dziecj z klas I-III pod
opieką nauczycieli obejrzały przed.
stawienie ,,Baśnie polskie'' w MoK
w Siedlcach i odwiedziły redakcję ,,Zycia
Siedleckiego".
23 października młodzież, gimnazjatna pod
opieką nauczycieli, obejrzała w Siedlcach
spektakl Teatru ES.

Uczniowie nie zapomnieli o pażdzier-
nikowym święcie nauczycieli' Z tej okazji
pr zy gotow a|i miłą uroczystość'

W tym samym miesiącu odbyło się
pasowanie pierwszoklasistów na uczniów
naszei szkołv.

Z okazji Zaduszęk młodzleż przygoto.
wała wzruszające przedstawienię teatralne'

W szkole wydawana jest gazetka
,, P rze rwa,', której redagowaniem zajmują
się członkowie koła dzięnnikarskieeo
z opiekunem.

Przed nami wiele jeszcze planów, także
wycieczkowych. Dla klas VI i I
gimnazjum planujemy wyjazd do Puław'
Nałęczowa i Kazimięrza Dolnego.
ostatnie miasto mamy zamiar odwiedzić
takie z uczniami klas najmłodszych.
Młodzieiz z klasy III gimnazjum wybiera
się w Góry Swiętokrzyskię. Szóstoklasiści
i gimnazjaliści obejrzą przedstawienie
w Warszawie.

Przysięga pierwszokI asistów

Gminne Wieści



c. d. prezentacii

Zesnołu oświatowego w Radomvśli

oczywiście niejednokrotnie bierzemy
udział w różnych wydarzeniach dość
spontanicznie. Decydujemy się na udział
w przedstawieniu, projekcji filmu dzięki
przesyłanym ofertom.
Jak co roku organizujemy Andrzejki,
Jasęłka i spotkanie wigilijne' zabawę
choinkową Dzień Seniora, Walentynki,
Dzień Wiosny' Swięto Konstytucji 3 Mają
Swiatowy Dzień Ziemi, Dzień Patrona
SzkoĘ' Dzień Matki, Dzień Sportu, Dzień
Dziecką uroczyste zakończenie roku
szkolnego. od początku roku szkolnego
nauczyciele organizują konkursy dla
dzieci, np.: ',Matematyczne wędrówki po
Siedlcach'', ,,Przyroda wokół nas'', kon-
kurs na natematyczną kaltkę świąteczną
,,Primaaprili sowe skoj arzenie,,,,'Bądź b ez-
pieczny na drodze", konkurs czytel),ntczy,
matematyczny' Tangrąrn Wielkanocny,
,,Najciekawsza postać Sienkiewiczowska'',
konkurs geograficzno - polonistyczny,
konkursy zorganizowane przez redakcję
gazetki szkolnej.

Mł'odzieiz z kl' III gimnazjum chętnie
brała udział w konkursach
przedmiotowych (matematycznym, polo-
nistycznym, geograficznym, biolo-
gicznym).
odbyły spotkania dla mł.odzieży
z pedagogiem i psychologiem z Poradni
Pedagogiczno - Psychologicznej.

W szkole prowadzone jest doiywia-
wianie dzieci. Positki otrzymuje 70 ucz-
niów. Nadzór objął GOPS w Wiśniewie'
Nauczyciele naszej szkoły stale się dosko-
nalą uczestniczącw kursach, warsztatach,
szkoleniach. Czeka nas jeszcze wiele
pracy, problemów i na pewno sukcesów
w roku szkolnym 2003/2004.

Szlnoła podstauroura
urm

Upłynęły juŻ trry miesiące nauki. Przedstawimy zatem krótki przeg|ąd
najciekawszych wiadomości z Ącia SzkoĘ Podstawowej im' B. Prusa
w Myrsze.

l5 września w szóstą rocznicę nadania szkole imienia, ucmiowie klas IV
- VI pod kierunkiem nauczycielek A. Głuchowskiej i B. Kosińskiej
przedstawili inscenizację na podstawie noweli naszego patrona ,,Z legend
dawnego Egiptu"' Zarówno gla młodych aktorów jak i scenografia
spektaklu zasługująna brawa i słowa umania.

Duzo radości najmłodszym ucmiom sprawiły otrzęsiny przygotowane
ptzez samorząd Uczrriowski. Pierwszoklasiści musie|i wykazać się nie lada
umiejętnoŚciami' by sprostać zadaniom Baby Jagi. Z przyjemnością
informujemy, iż wszystkim ucmiom klasy I ten pierwszy w zyciu egzamin
udało się zdać ceĘąco.

Bardzo ciekawym wydarzeniem było spotkanie z poetką _ panią
Stanisławą Gujską. Dzięki wspóĘracy z Go( mogliśmy ją gościć w murach
naszej szkoły. Uczniowie pięknie recytowali wiersze, zadawali mnóstwo
pytań, mieli okazj ę przeĘć wspaniałą lekcj ę poezj i.

Dużę zainteresowanie Środowiska wywołał wielki kiermasz odzieĄ
zorganizowany przez A, Głuchowską i B. Staręgę. Korzyści byĘ obustronne
- mieszkańcy dokonali atrakcyjnych zakupów, szkoła zgromadziła funduszę
na potrzeby koła plastycznego.

W naszej pracy wychowawczej w biezącym roku szczególny nacisk
połoĄliśmy na działa|ność profilaktyczną i wychowanie prozdrowotne.
Interesującym przedsięwzięciem w tym zakresie okazał' się projekt
,,Grzeczność nie jest naukąłatwą ani małą,,opracowany przez nauczycie|kt
B. Kosińską i U. Purrycką mający na celu ksztahowanie nawyku
stosowania zasad dobrego wychowania w Ąciu codziennym. W realizacji
projektu uczestniczyli uczniowie klas IV-VI. Główne działania obejmowaĘ:
przygotowanie przez uczniów godzin do dyspozycji wychowawcy na temat
savoir-vivru, konkursu plastycznego ,,Kulturalna szkoła,,, apelu szkolnego
wzbogaconego inscenizacjami przedstawiającyni kulturę zachowania
w róznych sytuacjach, Dnia Uprzejmości. odbyĘ się tal.i:Że Urodziny
klasowe i dyskoteka szkolna. W ankiecie podsumowującej,70%o uczniów

stwierdziło, Że tldział' w realizacji projektu skłonił ich
do zastanowienia się nad swoim postępowaniem
i wpłynął na jego zmianę. Moze dzięki takim
przedsięwzięciom uprzejmość stanie się codzienną
norrną naszego wspólnego szkolnego /i nie tylko/
Ęcia, a piękne słownictwo wzbogaci świat młodości
uczniów.

Zainteresowanych scenariuszami imprez i pro-
jektów realizowanych w S'P. w Myrsze, odsyłamy do
broszur z cyklu Biblioteczki Metodycznej,
wydawanych przę,z nauczycieli naszej szkoty.

InnąciekawostkązĘcia szkoĘ jest udział klasy IV
w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym Lepsza
Szkołą Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama
Mysiora. Uczestnictwo w polonistycznej wersji
programu Wielki Sprawdziąn dla kl. IV pomaga
nauczycielce Urszuli Purzyckiej w przygotowaniu
uczniów do sprawdzianu po szkole podstawowej oraz
badaniu efekfywności nauczania.

Dzień Patrona w S.P. w Mvrsze

Gminne Wieści

(ciąg dalszy na str. 8)
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Dzień Edukacji Narodowej w Sz. P. w Myrsze

Dzięki Pani Dyrektor naszej szkoły
Jadwidze Kordys dnia 06.XL2002 r.
w Szkole Podstawowej w Myrsze odbyła
się rada szkoleniowa przeprowadzona
przez placowników oDN w Siedlcach.

Z kolei od 2'7.X.03 r. trwa sesja
egzaminacy1na słuchaczy II sęmestru Lo
dla Dorosłych. Dotychczas wszyscy
pomyślnie zda|i egzaminy z języka
polskiego' biologii, fizyki. Pozostały
jeszcze zmagania z matematyką i języka
rosyjskim. Życzymy powodzenia i trzy.
mamy kciuki.

I w małych szkołach dziać się może dużo
i dobrzel

Dyrehor Zespołu oświatowego - Urszula Sosnówka

SP w MYRSZE

,,W ogrodzie obfitości''

Jak większość placówek oświatowych
mamy tei. różne problemy Dzięki dobrej
współpracy z rodzicami, środowiskięm
lokalnym i TWP w Siedlcach staramy
się większość z nich rozwięywać na
bieżąco z wykorzystaniem własnych
środków finansowych.

Dziękujemy rodzicom za pomoc
w odnawianiu klas i korytarzy szkol-
nych. Najpilniejszym do wykonania za-
daniem - przerastającym nasze możli-
wości finansowe _ jest jednak wymiana
okien. Liczymy na pomoc władz samo-
rządowych i uwzględnienie naszych
potrzeb w budżecie gminy na 200'ł rok.

Urszula Purzycka

Gminne Wieści
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21 paŹdziernika. 40 naszych ucznióW
uczestniczyło w wycieczce do Koz-
łowki, Nałęczowa i Kazimierza,
okazało się, Że gdy wycieczka
interesująca, niestraszna nawet
niezbyt piękna pogoda' Koszt
wycieczki był zminima|izowany dzięki
dofinansowaniu z Gminnej Komisii
Rozwiązywania Prob|emow A|ko-
holowych.

30 października - był dniem ważnym
d|a naszych pierwszoklasistów'
Właśnie tego dnia zosta|i
pełnoprawnymi uczniami naszej
szkoły. Zaprezentowalf to, czego już
się nauczy|i i złoży|i uroczyste
ś|ubowanie. W ich święcie wzię|i udział
ich starsi koledzy, nauczyciele
i rodzice.

12 |istopada dzień po
uroczystościach krąowych odbyła się
uroczystośc szkolna poświęcona 85
rocznicy odzyskania przez Polskę
niepod|egtości' CzęśÓ artystyczną
przygotowa|i szÓstok|asiŚci' Apel ten
to wyraz naszego szacunku i czci dla
naszych pzodków, ich dokonań,
bohaterstwa i patriotyzmu.

Kolejny rok w naszej szkole
działają ,,Stoneczne Zuchy''.
Spotykają się bawią ale nie ty|ko.'.
Pomagają |udziom! Na dyskotekach
zbierają produkty spożywcze
i chemiczne pierwszej PotrzebY.
Pzekazująje potem |udziom, któzy
najbardziej tego potzebują - pani
Zosi, pani Alinie i panu Jurkowi.
Zuchy robią to bardzo chętnie - są
potrzebni!

W naszej szkole kontynuujemY
za1ęcia |ogopedyczne' Dwa razy
w miesiącu (w czwańki) z grupą
potzebujących tego uczniÓw
spotyka się pani z Poradni
Logopedycznej w Siedlcach.

W szkole wydawana jest gazetka
szko|na ,,Nowoścl Szkolne,'
Publikujemy fragment rubryki
,,Sznurek bzdurek"

B otwóz szafę i mów
do rzeczy.

o Z tobą to nawet nie
ma o czym poziewać.

B Im bardziej poznaję
|udzi, Ęm bardziej
kocham zwierzęta.

o Kto rano wstaje, ten
idzie po bułki.

WÓjt Gminy WiŚniew

informuje,
Że przyjmuje Wstępne

oferty na zakup sta-

rego budynku szkoły

w Jastrzebiach Śmiarach

Podany niżej harmono-
gralTl' wy'mlany dowodów
osobistych z podziałem na
lata wprowadzono w celu
uporządkowania i rozło-

' 
zenia w czasie, tak, aby
w ostatnim roku wazności
dokumentów nie nastąpiło
spiętrzenie wniosków. Za-
chęcamy do wymiany do-
wodów na bieząco.

LICEUM
oGÓLNoKsZTAŁcĄcE

W 3 SEMESTRY

Dyrekcja Szkoły Podsta.
Wowej W Jastzębiach
Śmiarach Wspo|nie z ToWa.
rzystwem Wiedzy Pow-
szechnej organizuje kurs
eksternistyczny dający śWia.
dectwo ukończenia Iiceum
ogoInokształcącego.

lnformacji udziela dy rel<tor
SzkoĘ Podstawowej

w Jastrzębiach Smiarach
tel.641-73-28

Ł*#
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AA Anonimowi Alkoholicy to wspólnota ludzi, których
łączy pragnienie zaprzestania picia i wzajemne wspieranie
się w osiąganiu i utzymaniu trzeźwości.

AA posiada
możliwości po-
mocy alkoholi-
kowi jakich
lekarz nigdy nie
będzie miał. Le-
karz moŻe z|ecić
i do pewnego
stopnia kontrolo-
wać kurację, ale
później zostawia
alkoholika same-
mu sobie. AA
moŻe mu towa-
zyszyć w trud-
nych momentach
tak jak nikt - ani
pielęgniarka' ani
krewni. Ponadto
AA ma doświad-
czenie; zna
umyst alkoholi-
ka. Gdy alkoho-
lik z AA' który
sam przeszedł,
piekło, daje dru-
giemu towa-
rzystwo, wspar-
cie, radę i zaintę.
resowanie, wyt-
warza się wspól.
nota przeiryć.
Komisja moty-
wuje do lecze-
nia osoby nad-
uĄwające al-

rl nionej obo-
ii wiązku pod-

koholu orv
podejmujące
czynności zmie-
rzające do orze-
czenia o zasto-
sowaniu wobec
osoby uzalef-

dania się le-
czeniu w zak-
ładzie lecmic-
twa odwyko-
wego.
Pismo do Ko-
misji z wnios-
kiem o rozpat-
rzenie opisanej
w nim sprawy
moŻna składać
osobiście lub
przesłać na
adres:

Gminna
Komisja

Rozwiązywania
Problemów

Alkoholou,ych
Urząd Gminy
w Wiśniewie

ul. Siedlecka 13

' 1  '  s . ] f aZ  .  , , ' 1 :  , , '

rodzin dvsfunkcionalnvch
4

Gdzie .szukać.
pomocy?

o pla**wkaeh udxie|*jącycŁl
bezpłatńej pomocy

w zakresie profilaktyki,
diagnozy i terapil uzależnień

dovy.iosz $ię.. .
w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej

w |ĄJiśniewie
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Jeżeli wydaje ci się, że alkohol więcej Ci zabier% aniżeli daje.
Być moze niepokoi cię twoj Sposób prcia, albo tez ktoŚ z twoich bliskich cierpi

Z powodu picia, a ty chcesz mu pomóc, Ieczniebardzo wiesz jak.

ueóż vTEerytę W pwffikffiBe MwmsesB€ecyinwmn
gdzle mase wweweffie$ę ffiffi@ffiBmowo*,aB}
otrzymasz wsparcie' pomoc psychologicznąu informację o mozliwościach leczenia
oraz sposobach pomagania.

w każdy piątek w godz.l30 - I7 30

Wiśniew, dom paraJialny - obok kościoła

i współuza|eżnionych

10 Gminne Wieści

Punlt lonsultaGyiny
rcillązlf,anla

RruDlemlw alloholowch
IntomuiG

W punkcie konsulbcyjnym
rozwiązywania problemów
alkoholowych W Wśniewie
jest zaĘestrowanych czter-
naście osób jedenastu
męzczyzn i trzy kobieĘ,
Każda z osób, korzystająca
z poradni, została zdia-
gnozowana jako osoba
uzalezniona lub Współ.
uzalezniona od alkoholu. Na
cotygodniowe, piątkowe
spotkania przychodzi 3-4
osoby. Sesje terapeutyczne
polegają na indywidualnych
rozmowach, Pacjenci oglą-
dają filmy video oraz zapoz-
nają się z materiałami
związanymi z rozwiązy-
Waniem problemów alko-
holowych. Indywidualna ana-
liza omawiana z terapeutą
pozwala na pokonanie
problemóW towarzyszących
zwykle nałogowi.

Andrzej Ługowski
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Gminny 0środek Kultury
zaprasza na:

- kołko plastyczn e _ wtorek, god.z. 16]5,
- za1ęctakołka teatralneg a - czwttrtek, godz,If,,
- siłownię,
- wieczory w bibliotece

?  t  

" l  
, t l

InTormul €ffiY' zei
* GoK posiada zastawę stołową na 200 osÓb,
którą mozna wypożyczyi na przyjęcia rodzinne,
wesela, studniówki, bale. Cena niezwykle
atrakcyjna, dodatki grati s.

DO SPRZEDANTA:
Nysa rok. prod' t990, cena wywotav,łcza
900 zł. . :'.l.. ...:.:,. ..:.
Kontakt _ Dyrektor Zespołu Oświatowego
w Radomyśli, tel.64 l -73 -85,

Okna z demontażu z budynku GoK
i szkoły w Radomyś!!, '].]
Kontakt - Stanisław Kanicki, Urząd
Gm_iny w Wiśniewie lub Dyrektor Zo
v,RadomvśIi.

Zbiornik hydroforowy 5 *t z hydro-
forni w Radomyśli, posiadający aktualny
paszport Urzędu D9zoru Techniczrego'
Pjsemne oferty na zakup zbiornika
z podaniem oferorvanej ceny należy składać
w zamknięsch kopertach z napisem
,,Zbiornik hydroforowy " do dnia 19 grudnia
2003r' w UG Wiśniew, pok. Nr fa,
p' Agnieszka Zalewska _ Wróbel.

Wójt Gminy Wiśniew
p rzyj muj e int e r e S ant ó w

w każdy czwartek
w godz. 10.00-17.00

'.... " ....,.':1 .

Gminny ośrodek l{ultury
w Viśniewie

setdecznie zaDtasza fia

BAL SYLWESTROWY

opraura mL7zt|Czna- zespół SPACE

op:'ć>cz s zampa ńskiei zabarr,1
zapev'niam\r:

e 4 dania na ciepło,
o przystawkr,
o sałatki'
. ciasta domowego wypieku,
. naPoje ciepłe i zimne,

łJ

I '' r,irl

ll,t il

Ę: '
s i s

Wójt Gminy w Wiśniewie

informuie, ię dysponLrje lokalem uzy'tkowyrn
do wynajęcia c powierzchni 47f,56 m2 z przez-
naczeniem na biura lub mieszkania prywatne. Lokal
połozony jest rra II piętrze Urzędu Gminy
w Wiśniewie, \v jego skład wchodzą
f2 pomieszczęnia .w stanię surow)'m zamkniętynr.
Istnieje moż|ilvość w.ykoIiczenia ic|"l przez najemcę.

Wszel kich i nformac.j i udziela kiero wnik Ref'eratu Rozwoj u
i Gospodarki Gminy . Agnieszka Zalewska _ Wróbel,
te l .  ó ] l .73-  l3 .  od  pon iedz ia lku  do p ią tk t r
w godz. 8.00- 16.00.

t-J

łfi
B]izsze informacje ł,,'

oraz zapisy 
& #

GoK Wiśniew, ] *
tel. 641 - 73 - 11"g} $ f f !

g ! , 4 ]

& Ns ;,{
; - '  ; : .  ś  i , i ;

Przewodniczący R.ady Gminy
pełni dyżury

w piątki w godz. tr1.00.14.00

Gtninne |ficści I I
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Zgodnie z hasłem zawodów:

,,Szukamy taIentów W środo-
wisku wiejskim" jakie 2 razy do
roku odbywają się d|a mło-
dzieŻy z regionu Mazowsza,
uczniowie z Wiśniewa stanę|i
w szranki sportowej rywalizacji.
W lekkoatletycznych zmaga-
niach w dniach 25 i 26 wrześ-
nia talent udowodnil i  między
innymi :
Meteusz Pawlik I miejsce
w b iegu  na  300  m.
Piotr Jurzyk II miejsce
w b iegu na 600 m.
Tomasz Mazurek X miej-
sce w b iegu na 60 m.
Maciej Ambrozik X miej-
sce w biegu na 7000 m.
Magdalena Soszyńska
XI miejsce w biegu
na  600  m.
Druzynowo zespoły z Wiś-

niewa zajęły 19 miejsce, na
startujących 57 druzyn szkół
podstawowych i 27 miejsce, na
51 gimnazjów, plasując się za
siInymi druzynami Skórca,
Zbuczyna i Domanic, ale
znacznie wyprzedzając Białki,
Borki Kosy, czy lganie.

Na|ezy jednak podkreślić, ze
jako gmina wypadI ibyśmy
o wiele lepiej, gdyby w klasy-
fikacji generalnej zsumowane
zostały punkty uzyskane przez
dru'Żyny ze Szkoły Podstawowej
w Smiarach i Zespół oświatowy
w Wiśniewie. Gwarantowałoby
to lepszą |okatę (przed
Domanicami,
Skórcem).

Zbuczynem,

Jak zawsze Wszgśtkin
śpnrrnwenn serdeeznip

gratuluieng !!!
RUBRYKĘ prowadzi Tomasz okniński

ż21 puździernika w Gostchorzy
i Wisniewie miaĘ miejsce
2 wypadki drogowe. Osoby
pokrzywdzone
zgminy Wiśniew'

pochodziły

}Pod koniec pńdziemika
w miejscowości Stok Wiśniewski
dokonano V'radzieĘ przewodów
linii energetycznej. Ktokolwiek
posiada informacje na ten temat
proszony jest o kontakt z Policją'

}Na początku listopada
w miejscowości Pluty miał
miejsce wypadek drogowy. W
wyniku potrącenia przez
samochód obrużeń doznał' piesry.
Sprawca wypadku uciekł
z miejsca zdarzenia.
>w obrębie oknin Nowych,
kierowca zmuszał pasażerkę
zabraną z Łukowa ,,stopem''do
czynności seksualnych' Dzięki
pomocy pasa:żerki sprawcę
ustalono.

a r t t : t t l l t t t l r l l : l l r r l r r r r r

)Pod koniec listopada w Gost-
chorry dokonano kcadzieĘ
samochodu osobowego.
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i zwraca się z prośbą do wszystkich czytelników
! o zwrot przetrzymywanych książek

(dłużej niż | miesiąc)

! ProŚba jest podyktowana tym, że od l stycznia
i zao+r. będą naliczane kary za przekroc zenie
! terminu zwrotu ksiązek _ 20 gr. za kazdy dzięit od :
a 4 r '

; f e$zemplarza. :
a '
a '
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,,Gminne Weści, - bezpłdny Infonnator Gminy wiśniew
Adres redakcji: Urząd Gminy w łviśniewie, ul. Siedlecka 13, 08.ll2 łYiśniew

tel, 641-73-13, Redaguje zespół
Druk: IWONEX, uL Terespokka 1,08-II0 Siedlce, nakl1000 egz

Gminna B iblioteka Publtczna
w WiŚniewre
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