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Z okazji Swiąt Bożego Narodzenia
składam naj serdeczniej sze życzenia

zdrowia, spokoju i rodzinnej atmosfery
przy wigilijnym stole.
Niech radośc i szczęście

Zagoszczą w naszych sercach i domach,
a na ziemi zapanuje zgoda
i pokój ludziom dobrej woli.

By kolejny rok nowego Qsiąclecia przynosił same pogodne dni.
Niech będzie bogaty w nadzieję i wszelkie dobro.

Wojt Gminy Wisniew
Krzysztof Kryszczuk



podj ęto następuj ące uchwaty:

Nr XV73l03 z dn. 8. If.2003r. w sprawie
zarządzenia wyborów uzupełniających
Przewodniczącęgo Rady Sołeckiej
sołectwa Wólka WoĘniecka.

Nr XV74l03 z dn. 8. If. f003r. w sprawie
obnizenia średniej ceny skupu Lryta za trzy
kwarta-ł 2003r,

Nr XV75l03 z dn. 8. If. fO03r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2004r.

Nr XV76l03 z dn. 8. If. fO03r. w sprawie
ustalenia podatku od posiadania psów.

Nr XV77l03 z dn. 8. 12. f003r. w sprawie
uchwalenia stawek podatku od środków
transportowych na f004r.

Nr XV78l03 z dnia 8. 12.2003r. w sprawie
zmian w budżecie gminy naf003r.

Nr XV79l03 z dnia 8.12.2003r. w sprawie
procedury uchwalania budżetu gminy oraz
procedury rozpatrywania sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu gminy.

Nr XV80/03 z dnia 8.I2.2OO3r. w sprawie
upoważnienia Wójta Gminy do sprzedazy
nieruchomości mienia gminnego.

Nr XV81/03 z dnia 8.12.2003r. w sprawie
upoważnienia dla Wójta Gminy do
zawarcia umowy z wykonawcą inwestycji
pod nazvą - ,,Wykonanie robót
wykończeniowych sali gimnasĘcznej
z zapleczem i pomieszczeniami
towarzyszącymi przy Zespole oświatowym
w Wiśniewie.,,

8 grudnia br. na XI Sesji
Rada Gminy w Wiśniewie

Informacja Wójta Gminy Wiśniew
w sprawie wydanych zarządzeil

od 20 listopada do 12 grudnia 2003r.

. Zarządzenie Nr 80/2003 z dnia 20 listopada
2003r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do przeprowadzenia
przetargu na wymianę stolarki okiennej
w Szkole Podstawowej w Wiśniewie.

. Zarządzenie Nr 8|/2003 z dnia 10 grudnia
2003r.w sprawie zmian w budżecie gminy
na2003r.

Zarządzenie Nr 82/2003 z dnia 12 grudnia
2003r. w sprawie projektu uchwĄ
budżetowej na2004r.

Zarządzenie Nr 83/2003 z dnia 12 grudnia
2003r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do przeprowadzenia
przetargu na wymianę stolarki okiennej
w Szkole Podstawowej w Wiśniewie'

Zarządzenie Nr 84/2003 z dnia 12 grudnia
2003r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do przeprowadzenia
przetargu na wykonanie konserwaćji
oświetlenia drogowego na terenie gminy
Wiśniew w )'oo4r

Wójt Gminy Wiśniew
informuje,

że dysponuje do wynajęcia lokalem
użytkowym o powierzchni 472,56 m2
z przeznaczeniem na biura lub
mieszkania.

Lokal połozony jest na II piętrze Urzędu
Gminy w Wiśniewie. W jego skład wchodzą
fz pomieszczęnia w stanie surowym
zamkniętym. (Istnieje mozliwoŚć wykon-
czenia ich przez naj emc ę).

Wszelkich informacji udziela kierownik Referatu
Rozwoju i Gospodarki Gminy - Agnieszka Zalewska
_ Wróbel, tel, 641-73-I3, od poniedziałku do piątku
w godz.Soo - ldo.



)O SESJA RADY GMINY
W WISNIEWIE

8 grudnia 2003r' odbyła się XI sesja Rada Gminy w Wiśnięwie.
Przęwodniczący Rady - Janusz Markiewicz, po przywitaniu radnych,

soĘsów i goŚci przedstawił proponowany porządek obrad. Z programu

zdjęĘ został puŃt, dotyczący zmiany wysokości diet dla radnych

i soĘsów. Porządek sesji po ustaleniach Został przyjęty.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy _ Krzysztof Kryszczuk.

Poinformował zebranych o wydanych zarządzentach i prowadzonych
pracach na terenie gminy.

Kolejnym punktem posiedzenia byĘ informacje o biezącej pracy

staĘch komisji Rady Gminy. Głos zabrali ich przewodniczący: Waldemar
Jasński' Józef Jastrzębski, Józef orzyłowski i Krzysztof Purzycki.

Po wystąpieniach radnych, odczytane zostało pismo soĘsa wsi

Wótka WoĘniecka - Więsława Dmowskiego, doĘczące rerygnacji
z pełnienia przez niego tej funkcji. W związku z Ęm podjęto uchwałę

o przeprowadzeniu dodatkowych wyborów na Przewodniczącego Rady
Sołeckiej.

odczytane zostało takie pismo z Mazowięckiej lzby Rolniczej,
opiniujące projekt uchwaĘ Rady Gminy w Wiśnięwie doĘczący obniżenia
średniej ceny skupu ź,>Ąa Za trzy kwartaĘ 2003r. (Służy ona ustaleniu
podatku na 2004r.). W tej sprawie głos zabierali radni, soĘsi i wójt. Padały
różne propozycje podatków. Wójt Zaproponował 30 zł, Komisje Rady
Gminy - 3| zł, Po krótkiej polemice poddano pod głosowanie uchwĄ
dotyczące:

' obniżenia średnie ceny skupu żyta za trzy kwartały
2003r. (tekst uchwały zamieszczony w ,,Gminnych
LIlieściach',)'

. okreś|enia wysokości podatku od nieruchomości na
2004r. (tekst uchwały zamieszczony w ,,Gminnych
Wieściach''),

. określenia wysokoŚci stawek podatku od posiadania
psów (ej f|agment poniżej)

Rada Gminy l|iśniew postanawia, co następuje
$ 1

Ustalić wysokość staluki podatku od posiadania psów na
terenie gminy liliśniew w wysokości 20,00 zł od jednego psa.

. $ 2
Zwalnia się z podatku od posiadania psów osoby posiadające
psy w ilości 2 szt. utrzymylvane w celu pilnowania gospodarstw
domowych.

. określenia podatku od środków transportowych na 2004r.
(stawki wywieszone są na tablicy ogtoszeń Urzędu Gminy
i u sołtysów),

. zmian w budżecie gminy na 2003r',

. procedury uchwalania budzetu gminy oraz procedury
rozpatrywania sprawozdania rocznego z wykonanla
budzętu gminy,

r upowaznienia wójta gminy do sprzedaz"1 nieruchomoŚci
mienia gminnego,

r w Sprawie upoważnienia wójta gminy do zawarcia umowy
z wykonawcą na wykonanie robót wykończeniowych sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wiśniewie

ostatnim punklem obrad były interpelacje i zapytania. Przewodniczący
Rady Gminy przeczytał' pismo mięszkańców Stoku Wiśniewskiego,
dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego wsi. Poruszano takŻe
kwestię wymiany okien.
Na zakończenie sesji Wójt Gminy złoĘł na ręce radnych i soĘsów
najlepsze Ęczenia świąteczne i noworoczne wszystkim mięszkańcom.

:i,:r'
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UCHwAŁA Nr  X| l75103
RADYGMINY wwrŚNrEwIE

z  dn ia  8  g rudn ia  2003  roku
w sprawie okreśIenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
l j.tDz.U z200| r Nr.142, póz. |59l z późn. zm./ oraz art.5 ust.l art.7 ust.3 ustawy z dnia |2 stycznia
1991 r o podatkach i oplatach lokalnych IDz.U.z!002 r Nr.9, póz.84zpóźn.zm./,oraz obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 3| października 2003 r w sprawie wysokości górnych granic stawek
kwotorvych w podatkach i opłatach lokalnych lM.P. z 2003r Nr.51' poz. 804 / Rada Gminy postanawia:

$ l

Ustala się stawki podatku od nieruchomości w wysokoŚci:

1/ od gruntów :
al zutiry:lrrychzprowadznniem działalności gospodarczej,bez względu na sposób zakwalifikowania

w ew idenc j i  g run t ów  i  budynków od  l  m2  pow ie r z chn i  g run t ów:
. 0,35 7ł,

b/ pod jeziorami, zajętych na zbiomiki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

od  l ha  pow ie r z chn i l .  - 3 ,47  zł ,

cl pozostaĘch , w $'rn zajęĘch na prowadzenie odpłattej statutowej działalności pożytku

publicmego przezorgulizacje pożytku publiczrrego od l m2 powierzchni : - 0,05 zł,
2/odbudynków lub ich części:

a/ mieszkalnych od l m2 powierzchni użytkowej: . o,3O zł,
bl mtiqarrych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków

mieszkalnych ldb ich części zajętych na prowadzęnię działa|ności gospodarczej

od I m2 powierzchni uŹytkowej : - |1,OO zł,
cl zajętychna prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym

mateńałem siewnyn od l m2 powierzchni uĄitkowej: - 8,71 7ł',
dl zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od l m2: .

3,49 Zł',

e/ poznstaĘch , w tym zajętych na prowadzenie odpłatrej statutowej działalności pożytku pub|icznego
przezorgarlizacje poĄrtku publiczrrego od l m2 powierzchni uąltkowej:
2,90 z],

3/ od budow |i . zN ich wartości określonej napodstawie art.4 ust.l pkt.3 ł ust. 3- 7
ustalvyzdrua|2stycznia1991r.opodatkachiopłatachlokalnych lDz,U zf002r Nr9,póz.84 zpóźn.urt

$ 2

Traci moc uchwała nr III/ 7 /0f kady Gminy w Wiśniewie z dnia |2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości.

$ 3

Wykonanie uchwaty powierza się Wójtowi Gminy.

$4

Uchwała wchodaw Ęcie po uptywie 14 dni od daty ogłoszenia w Dżenniku Urzędowym Wojewódawa
Mazowieckięgo z mocąobowią7ująpąod dnia l stycaia2}}4r.

Przewodniczągy Rady

Janusz Mark iewicz



UCHwAŁA NrKfr4/03
RADY GMINYwWI ŚNIEWIE

z dnia 8 Srudnia}0fl3 r.

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu ffiaza trzy t<wartały 2003 ro.ku.

Na podstawie axt. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia g] ńŃu 1990 r.
o samorządzie gminnyrn /Jednolity tekst. Dz,U. zZ0[I r. Nr 142, póz.15|91zpóźn.4J
oraz art.6 ust. 2 i 3 ustawy z drua 15 listopada t984 r. o podatku rolnym lDz.U z 1994 r.
Nr 94, poz.43| zpóht.zn.l

Rada Gminy postanawia co nasĘpuje: 1'

.$1
obnĘć średnią cenę skupu Ęta za trzy kwartaĘ 2003 roku z kwoty 34,57 zł za |q
do kwoĘ 31'00 z\za|qĘta,która słuzy ustaleniu podatku rolnego na2ilXl4 rok.

$2

\ilykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

$3

Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

s4
Uchwała wchodzi w życie po upĘwie 14 dni od daĘ jej ogłoszenia z mocą od dnia
I stycznia 2004 roku.

Przewodniczący Rady

Janusz Markiewicz



UcHwAŁA Nr){Jl74l03
RADY GMINYwWIŚNIEwIE

z dnia 8 grudnia 2003 r.

w sprawie : o bn iże n ia śred n iej ceny skupu Ęta za trzy |<wańały 2003 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /Jednolity tekst - Dz.U. z200I r. Nr 142, póz.159I zpóźn. zm./
oraz art.6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym IDz.U z t994 r.
Nr 94, poz.43| zpóźn. zm.l

Rada Gminy postanawia co następuje:

.  
$1

obnĘć średnią cenę skupu Ęta za trry lrwańaĘ 2003 roku z lrwoty 34,57 zł za lq
do kwoty 31'00 z|za|qĘta,która słuzy ustaleniu podatku rolnego na 2fi)4 rok

$2

Wykonanie uchwaĘ powierza się Wójtowi Gminy.

$3

Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym WojewództwaMazowieckiego.

s4
Uchwała wchodzi w życie po upĘwie 14 dni od daty jej ogłoszenia z mocą od dnia
I stycznia 2004 roku.

Przewodniczący Rady

Janusz Markiewicz
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Ludzie listy piszq
Wpłynęły do nas zyczenta Świąteczne w formie wiersza.
Pan Andrzej Radomyski prosił o zamieszczenie ich, aby
dotarły do wszystkich. Prośbę spełniamy i dziękujemy,
zachęcając do współpracy z Bazetąmieszkańców gminy'.

Mam zaszczyt złożyć serdeczne życzenia w tym spotkaniu
Bozonarodzeniowym, dzielenia się opłatkowym,

Dużo zdrowia, słonecznych dni, pogody, zdrowego ducha,
Żebyśmy drugiego roku doczekali i tu się spotkali.

I w sercach i w duszy śmieci powymiątali,
Bo nie narodzi się Pan Jezus w Betlejemskim żtobie,
Jak się nie narodzi w Tobie.

Andrzej Radomyski

Jak zwyk|e kipiące od pomysłów l zaangażowania
grono pedagogiczne ze Szkoły Podstawowej W Gostchorzy
pnekazało ,,Gminnym Wieściom'' re|ację ze swojej pracy. Minął
kolejny miesiąc ciekawych wydarzeń w ich szko|e.

13 listopada - pierwszaki nauczyty
się pięknie opowiadać u|ubione
baśnie. Swoje umiejętności
zaprezentowali przed młodszymi
kolegami z klasy przedszkolnej.
Najlepszymi bajarzami okazali się:
Krzyś Misiak - I miejsce,
Mateusz Bednarczyk i Przemek
Szklarz - II miejsce,
Iza Jużyk - III miejsce
Nagrodą byĘ rzęsiste brawa'

Pięrwszaki mająteŻ duie zdolności
plastyczne. Pani Anna Boreta - ich
wychowawczyni _ właśnie dlatego
prowadzi koło plastyczne. Efekt -

piękne, kolorowe kaĘ świąteczne.
Maluchy sprzedały je rodzicom
i znajomym' a pieniążki przeznaczyli
na klasowy fundusz nagród w poczet
czytelników uroczyście przyjęliŚmy
uczniów klasy pierwszej ' Miłe
spotkanie w bibliotece zorganizowali
- Hanna Dzięwulska i Włodek
Sosnowski oraz szóstoklasiści - Ania
Wielsosz i Marlena Szklarz.

24 listopada odbyła się wycieczka do
GoK-u w Wiśniewie. obejrzeliśmy
monodram o przemocy w rodzinię. Temat
czyte|ny, przesłanie jasne, Jadźka (kto był
zna) zbyt wrzaskliwa' Podobało się|

26 listopada - uczniowie klasY V
przygotowali niezwy czajnąlekcj ę' na którą
zaprosili panią. dyrektor Annę
Borkowską. Na krótko - niestety

,,przenieŚli Się1' do starozytnej Grecji _

były odpowiednie stroje, burzliwa
dyskusja nlt wychowania w Atenach
i w Sparcie. Można teŻ było spróbować
pysznej sałatki z oliwą z greckich oliwek.
Na koniec - choć to staroĄrtność -

wydano numer specjalny gazetki szkolnej.
Czas minął bardzo szybko. Zeby takie
lekcje były codziennie (zdjęcie poniżej)

c.d. na str.8

tlr'!!
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,rMarzenia panny Marzeny"
Dvktando dla uczniów szkół oodstawowvch i eimnaziów z gminv Wiśniew

Po raz pierwszy w Gmin-
nym ośrodku Kultury
w Wiśniewie odbyło się wie|kie
dyktowanie. Wielkie, bo blisko
l00 uczestników zgłoszonych
zostało do udziału w zmł.
ganiach ortograficznych.

Zasłyszate przez ,,Gminne
Wieści'' metody przygotowań, były
rózne. Większość uczestników po
prostu przęspała noc ze słownikięm
ortograficznym pod poduszką co
jak przekonalo się jury.
poskutkowało wręcz cudownie. Z
tekstem pt. ,,Marzenia panny
Marzeny... (do chwiIi rozpoczęcia
imprezy owianym tajemnicą),
uczniowie poradzil i sobie
,'zaskakująco dobrzę''. Komisja
sprawdzająca, złoizone z naLL-
czycieli, studentów filologii
polskiej Akademii Podlaskiej
i redakcję ',Gminnych Wieści''
bezstronnię oceniła wszystkie prace.
Nalezy wspomnieć, Źe w większości
z nich wystąpiły tylko 2-3 błędy
ortograficzne, co nię tylko świadczy
o dobrym poziomie znajomości
zasad ortografii przez uczniów,
ale takię skutecznych metodach
nauczania.

Laureaci tękst dyktanda
napisali bezbłędnie pod względem
ortograficznym. Nieco więcej
kłopotu, sprawiła interpunkcj a'

organizatorów bardzo mile

Zwy cięzcami okazali się :
Kategoria szkołv podsta.

wowe:

l miej. Pau|ina Wasi|ewska. Wiśniew,
l| miej. Andże|ika Paw|ik - Myrcha,
l|l miej.Maria Latos. Śmiary,
Gimnazia:

l miej. Marika Misiak. Radomyś|,
ll miej. Mariola Gajowniczek -

Wiśniew.
|l| miej. Agnieszka Lipińska

Radomyś|
Wielkie brawa takżę dla trzech
gimnazjalistek:
Anety Jastrzębskiej - Radomyśl,
Kat'arzyny oknińskiej - Smiary.
Magdy osińskiej - Wiśniew
które bezbłędnie napisały tękst do-
datkowy, nagrodzony przez ,,Gmtn-
nę Wieści''. Na pewno ,,dziadek
AmbroĄ, który swoją kunę kupił
w Kutnie" . bylby z Was dumny.
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zaskoczyło zdyscyplinowanie
i duże skupienie uczniów podczas
pisania.

Imprezy tego typu, to nie tylko
sprawdzian wiedzy, alę przede
wszystkim okazja do ,,obycia się''
z atmosferą więlkich sprawdzianów,
(testy do szkół średnich, matura, czy
egzaminy na wyższe uczelnie),
których przecież' ty|e jeszcze przed
młodzieŻą' Ten egzamin nasi
uczniowię zda|i celująco. Dla
organizatorów potwierdzeniem, źze
impreza była udana, było pytanie
czwartok las istk i ,  o termin
następnęgo spotkania z ortografią'

KaŻdy z uczęstników dyktanda
otrzyma| maskotkę, dfugopis orz
kalendarzyk na 2004 rok. Ponadto
zwycięzcy odebrali dodatkowe
nagrody: kubki, maskotki, puzzle,
kalkulatory, kalendarze kięszon-
kowe, etui na dokumenty. Główną
nagrodę aparat fotograficzny
fundo-wał Zakład Fotograficzny
FUJI z Sied|ec. Wśród fundatorów
nagród zna|eź|i się taMe
Regionalne Centrum Informacji
Europejskiej oraz redakcja
',Gminnych Wieści''. organizatorzy
Dyrektor Gminnego ośrodka Kultury
i redakcja ,'Gminnych Wieści''
sęrdecznie dziękują za przekazane
nagrody. WYazry podziękowania
składamy równiez na ręcę nauczycieli
za wspóĘracę, przygotowanie uczest-
ników dyktanda i opiekę podczasjego
trwanra.

Dorota Królik
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szkolne kalendarium
c.d. ze str.7

9P GOgTCRORZ
27 l istopada _ bawil iśmy się! l  to iak!

Andlzejki - czas ostatniej przed adwentem
zabawy. Kółeczko tęatralne wystarviło
przedstawienie,,Prawo jazdy".,,Czarow-
nice'. z klasy VI pięknie latały na miot.
łach' ..czaror,vniczki'' dostały z trudem
prar,va jazdy na miotły. Najmłodsi widzo-
rvie nawet się bali. ale i rviększym i lnnie.i.
szym bardzo się podobało. Po przcdsta.
rvieniu wszystkich pochłonęty l'vróżby.
Scenografia wzmaga,ły nastrój tajemni-
czości. Najlviększa kolejka ustawiała się
do przepowiadaczy losu z klasy IV. Czas
minął bardzo szybko. Arri się obejrze.
liśmy' gdy trzeba było iść do dorrru. '.

Parri dyrektor i nauczyciele Zawsze mogą
|iczyć na rodziców' Przykładem takiej
wzorowej współpracy jest w tym roku
oc iep len ie  . . zerówk i . . .  Dz iec i  uczą s ię
w oddzielnym budynku. Latem jest tam
cudownie. Zimą _ niestety - zimno. I tu
natychmiastowa reakcja lodziców i decyz-
ja - sami ocieplimy budynek. W ciągu
rveekęndu oddział przedszkolny ocieplono.
oczywiście najwainiejsza była inicjatywa
rodziców, ich praca i czas. obok tego
równie szybka decyzja pana wójta naszej
gminy o przyznanil środków finansowych.
W tym miejscu wyrazy największego
uznania dla wszystkich bez wyjątku
rodziców dzieci f ,,0,, oraz
podziękowanie d|a p. Krzysztofa
Kryszczuka i p. Stanisława Kanickiego

10 Gminne Wieści

szkolne kalendarium
Na przełomie listopada i grudnia - jak

co roku samorząd pod kierunkiem pani
Moniki Sozoniuk rozstrzygnd konkurs
plastyczny,' N aj p ię kniej sza karta św iąte cz -

na',,-V,l kategori i  klas 0 - III, I m. zajął
Karol Jastrzębski z k1' II, a w kl. IV - VI
z:wycięŻyła Edyta Jastrzębska z kl. VI'
Od I XII zuchy samodzielnie rozprowa-
dzały wykonane przez siebie karty
świąteczne. Ich opiekunka _ pani Małgosia
Sołtyszewska _ twierdzi, ze pomysłów na
różne, nie tylko świąteczne, zuchowe spę-
dzanie czasu wystarczy jej na parę lat.
2 grudnia w ramach treningu ortogralicz-
nego przcd dyktandem gminnym przepro-
wadziliśmy konkurs szkolny. Zawodnicy
zmagali się ze ,,Zbójem, okrutnym próż-
niakiem i tchórzliwynl kun,dlen stróża
Józefa',.Najlepiej napisała ucz. kl. V Ola
Kowalczyk, Il m. zajęły Ania Myrcha
z kl. V i Marlena Szklarz z kl. VI.
Trzecie przypadło Edycie Jastrzębskiej
(kl.VI), Patrycji Mazurek (kl.V)
i Rafałowi Mazurkowi (k1.V)

Tematyce bezpieczeństwa naszych dzie-
ci poświęcamy lviele czasu. Zaprzyjaźnie-
ni z nami aktorzy z Krakowa odwiedzili
nas i przedstawili inscenizacię ''Krzyś wy-
rusz'a po róg obfitości', właśnie na temat
przęmocy w szkole. Metamorfoza łobu.
ziaka Krzysia w ,,aniołka'' podobała się.
5 grudnia - dzięń oczekiwany przez c|zie'
ci: Mikołajki! Najmłodszych uczniów od-
r,vieclził pralvdziwy Mikołaj! Prezenty -

n,iespodzianki dostali wszyscy! o lózgach
nic nam niejest wiadomo. I bardzo dobrze,
bo nasze dzieci sq naigrzecznieisze!

Uczr r iow ie  chętn ie  pomagają innym
''vłączając się w na.iróżniejsze akcje.
Pięrwszaki zbierały odzięŻw ramach akcji
' ' l  Iy nto:esz zostać Sw' Mikolajem,' d|a
Domu Małego Dziecka w Siedlcach.
Samorząd Szkolny zbierał słodyczę i art'
Zywnościowe lv ramach akcji ,,Dzieci -
dzieciom".

16 grudnia pani Małgorzata
Sołtyszewska, autorka programu pro-
filaktycznego zorganizowała wyjazd
do ośrodka Badań Wad Postawy.
Wyniki badań komputerowych
wskazują jednoznacznie, iż problem
prawidłowej postawy jest wai.ny.
Zajęcia z gimnastyki korekcyjno -

i<ompensacyjnej winny odbywać się
w kaidej szkole i powinny być pro-
wadzonę przez nauczycieli posiadają-
cych pełne kwalifikacje' Być moze dla
większoŚci badanych jest to jedyna
szansa na skorygowanie wad.

17 grudnia grupa 49 dzieci miała jesz.
cze Mikotajkową atrakc.ię. Pojechali do
Centrum Zabawy i Rozrywki ATOL
Po dwugodzinnej zabawie uczniowie obej-
rzeli film pt. ,,Zakochany kundel". Do
szkoły wrócili bardzo zadowoleni.

18 grudnia z inicjatywy Gminnej Komi-
sji Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych odwiedził naszą szkolę pan An-
drzej Ługowski. DIa f7 uczniów przepro.
wadz1ł zajęcia na tęmat ,,Zagrożenia wyni-
kające z ncłdużywania alkoholu i innych
s ubst ancj i p Sy choaktywnych',. Okazuje się,
że nawet o bardzo trudnych problemach
mozna i trzeba rozmawiać. Podziękowa.
nia dla pana Andrzeja i Gminnej
Komisj i  Rozwiązywania Prob|emów
Alkoholowych!

19 gludnia - dzień szkolnej wigi l i i ,  ale
wcześniej radość przeclszkolaków
z ,.zęrówki''. W bibliotece gminne.j w Wiś-
niewie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu
', Karta świąleczna', '  Dwa pierwszc miej-
sca zajęli Patrycja Cetnar i Arek Bancy-
rek. Dodatkowo wyróżnieni zostali Pat-
ryk Jastrzębski, Hubert Gorzkowski.

o godzinie 7f .30 zaczę|lśmy tradycyjne
spotkanie wigilijne naszej szkolnej rodzi-
ny. Poza uczniami i nauczycielami uczes-
tniczylti lv nim rodzice uczniów. Mieliśmy
teŻ zaszcz>Ą' goŚcic - dwa dni wcześniej -

pana Krzysztofa Kryszczuka - wójta gmi.
ny. W dniu wigilii były z nami panie, które
wiele lat przepracowa,ly w naszęi szkole -

dziś emerytki: parri Barbara Markowicz,
pani Flalina Wróbel i pani Mira Trębicka.
By la  teŹ pan i  EIw i ra  Murawiec  _  jeszcze
nie dawno nasza pani dyrektor, dziś wizy-
tator delegatury siedleckiej Kuratorium
oświaty, oraz pan Robert Filip _ wielo]et.
ni nauczyciel w naszej szkole. Po raz pier-
wszy gościem naszym był ksiądz Henryk
Krupa - proboszcz parafii Wiśniew.
Zaczę|tśmy od obejrzenia przygotowanyclr
przez uczniów kl. I - IV jasełek. Literacko
czuwał nad spektaklem pan Maciej Mazur,
a muzycznie pan Słar'vek Sohyszewski.
Było ' ' i  piknie' i  po góralsku i z Jezusic.
kiem'', a brawa usłyszel i  z pewnością
prawdziwi górale spod samiuśkich Tatęr.

Przyszedł takżę czas na refleksję, i wy-
ciszenie. Z radością wysłuchal iśmy miłych
słów księdza proboszcza' iyczeń pani
dyrektor. A potem... Potem jui kaŹdy
każdemu, razem i osobno, pojedynczo i
chórem składaliśmy sobie iyczenia'lamiąc
się opłatkiem. By.lo cudownie i naprawdę
bardzo, bardzo rodzinnie.

Na koniec korzystając z ilycz|iwego
pośrednictwa ',Gminnych ll/ieści,'

. pragniemy złożyć świąteczne żlyczenia.
i l : . 1 i .  
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Re lację przygotolyał l|łodzimierz Sosnowski

Wszys t k i n nas zyn Przyj a c i oło n
zyczyny zdrowych, pogodnych

świąt Bożego trlarodzen ia
oraz

Wszelkiej Ponyś|ności
w Nowym 2004 Poku.

Nauczyciele i ucailowie SP w Costchorzy



]Wspólnota AA
AA Anonimowi Alkoholicy to wspó|nota |udzi,
pragnienie zaprzes-tania picia i wzajemne
w osiąganiu i utrzymaniu trzeźwości'

których łączy
wspieranie się

AA posiada

możlirvości po.
mocy alkohol i-
kowi jakich
lekarz nigdy nie
będzie miał. Le-
karz rnoie zlecić
i do pewnego
stopnia kontrolo-
wać kurację, ale
późnie.i zostawia
alkohol ika same-
mu sobie. AA
moze mu towa-
zysz1'ć rv trud-
nych momentach
tak jak nikt - ani
pielęgniarka, ani
krewni. Ponadto
AA ma doślviad-
czenie: zna
um1,sł alkohol i . :: i
ka. Gdy alkoho-
Iik z AA' który
sam przeszedł
piekło, daje dru- : ]
.Ęicmu towa- :': i
rzystwo, wspal'-
cie. radę i zainte-
rcsowanie, wyt-
rvarza się wspól.
nota przeŻ),c.
Komisja moty-
wuje do lecze-
nia osoby nad-
uiywające al-

F I -

r ; . .  ' .

::, :'l.jttt iil,i.rl: Xi i'iti:iAa ll iL\
.:i1sii : : :lr::3 * il f\r'U ri $Sl;il*;

i *l ii$*;x {ll.$*ii]} *x*l*Śtti*::vi;il
l i.:. ;: :': ;: ił:i;.l i l**li i';{l.l' l.: i-*

t{ i :n,.  a '' ^a | .:-: :..

i t; i..] :. i :...i .'... ...::;].... l tił;1 l.i ll,i l.l. i i.: l..*.i. :

Gdzie szukać
pomocy?

koholu oraz
podejmujące
czynności zmie-
rzające do orze-
czenia o zasto-
sowaniu wobec
osoby uza|eŻ.
nionej obo-
wiązku pod-
dania S ię lę-
czeniu w zak-
ładzie |ecznic-
twa odwyko-
wego.
Pismo do Ko-
misji z wnios-
kiem o rozpat-
rzenie opisanej
w nlm sprawy
Inozna składać
osobiście lub
przesłać na
adres:

Gminna
Komisjct

Rozwiązywania
Problemów

Alkoholowych
Urząd Gminy
w |viśniewie

ul. Siedlecka 13

i:r r :rt i;, i.j 
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Jeżeli wydaje ci się, że alkohol więcej Ci zabiera' aniżeli daje.
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Być moze niepokoi cię twoj Sposób picia, albo tęz ktoś z twoich bliskich cierpi
Z powodu picia, a ty chcesZ mU pomóc, lecz nie batdzo wiesz jak.

Wnąruę W pumkcne komsufitaey;mymni| zł@i
(gdzne milesz gw
. Otrzymasz wsparcie, pomoc psychologiczn%

oraz sposobach pomagania.

Gmiltne Wieści

Punkt fionsultaoyiny
10ziląun{ann

RloblcmÓW a|lono|owycn
infomuie

W punkcie konsultacyjnym
rozwiązywania problemów
alkoholowych w Wiśniewie jest
Zarejestrowanych czternaście
osób _ jedenastu męZCZyZn i
trzy kobieĘ, Każda Z osób,
korzystająCa Z poradni, została
zdiagnozowana jako osoba
uzalezniona lub WspóŁ
uzalezniona od alkoholu. Na
cotygodniowe, piqtkowe
spotkania przychodzi 3-4
osoby. Sesje terapeuĘczne
polegają na indywidua/nych
rozmowach, Pacjenci oglądają
fi/my video oraz Zapoznają się
z materiałami związanymi Z
rozwiqZywaniem problemów
alkoho/owych. Indywidualna
analiza omawiana Z terapeutą
pozwala na pokonanie
problemów towarzyszących
zwykle nałogowi,

Andrzej Ługowski

GJę am@mnmmowgśofi}
informacj ę o mozliwościach |ęczenta

w każcty piątek w godz.8 30 _ 17 30

Wiśniew, dom parafialny _ obok kościoła
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Gminna Biblioteka
Publiczna

w Wiśniewie
Zwracl się z prośbą do wszystkich

czytelników o zwrot
przetr zymyw anych książ ek

(dłużej niż | miesiąc)
Prośba jest podyktowana tym, ze od
l stycznia 2a04r. będą na|iczanę kary
za przekroczenre terminu zwrotu
ksiązek - 20 gr. Za każdy dzieh od
I egzemplarza.

iy cząDyrektor i Pracownicy

,,Gminne ł/ieści,,- bezpłatny Informator Gminy Wiśniew
Adres redakcji: Urząd Gminy w łI/iśniewie, ul. Siedlecku 13,08-l12 |łiśniew

tel. 641-73- I 3, Skład, opieka redakcyjna - Dorota Królik
Druk: IVy'oNEX, ul, Terespolska 1,08-110 Siedlce, nakł'1000 egz

oraz wszetkiej po'rnyślności' wielu
sukcesów w życiu p'rywatnym


