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B ozslrzvanie cie konkursu Do konkursu zaproszeni zostali ucznio-
wie k|as ,,0,, zterenu gminy WiŚniew'

SpośrÓd nadesłanych prac komisja wy-
rÓżniła pisanki ozdobione przez: Michała Grze-
|aka i Hubeńa Krusia (praca wspólna), Kami.
|a Gromady, Ilony Jastrzębskiej z Przedszko-
|a Samorządowego w Wiśniewie; Dominika
Sadokierskiego ze Szkoły Podstawowej w Ja.
strzębiach Smiarach, Dominiki Oknińskiej
z,, ze rówki,' w Radomyś|i.

Laureaci konkursu otrzyma|i pamiątko-
we dyp|omy, słodycze oraz nagrody książko-
we, ufundowan e przez pana Grzegorza Zdzi-
chowskiego z Siedlec.
- WŚrÓd nadesłanych prac nie zna|azły się co
prawda wydmuszki, ani pisanki drapane, jed-
nak pomysły zdobnicze sześcioIatków zasko-
c4lły nas jako organizatorów - mÓwi|i zgod-
nie Barbara Choiecka - kierownik biblioteki
gminneii Aftur Mydlak - dyreKor G0K-u.

Jednym z kryteriów, jakimi kierowała się
komisja oceniająca, była pomysłowoŚć, a tej
ma|uchom można ty|ko pozazdrościć. Dzieci
zdobiły jajka kolorowym papierem, p|asteli-
ną, włÓczką, rysowały wzorki i ornamenty.
Wykonanie tego na małej powierzchni jajka,
na pewno nie było łatwe'

Największe wrażenie zrobiła pisanka Mi-
chała i Huberta z przedszkola w Wiśniewie.
Chłopcy ozdobiIi ją przykleianymi ziarnami
faso|i, kukurydzy izbÓŻ, Prace, jak zapewnia-
ją opiekunki ze szkół, wykonane zostały sa-
modzielnie lub przy niewielkiej pomocy.
Wszystk ie po kazały, ze zv,ty czaie Świ ąteczn e,
są głęboko zakorzenione w tradycji rodzin.
nej, a malowanie pisanek sprawia dzieciom
wie|e radoŚci'

P isanki można og|ądaĆ w bibl iotece
w WiŚniewie.

,rPisanka wielkanocnatt

, Ą ' 1  :

D.K,

5 kwietnia br. w Gminnej BibIiotece w Wiśniewie
został rozstrzygnię|y konkurs p|.,,Pisanka Wielkanocna'',
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Informacja Wójta Gminy Wiśniew
w sprawie wydanych zarządzertt

od 30 stycznia do29 marca 2004r.

* Zarządzenie Nr 98/04 z dnia 30 stycznia f004r,w sprawie
rozł'oŻenia na raty za|egłej należności za pobór wody
i zrzut ścieków.

* Zarządzenie Nr 99104 z dnia 3 lutego 2004r'w sprawie
rozłożenia na raĘ za|egłej należności za pobór wody'

* Zarządzenie Nr 100/04 z dnia 3 lutego 2004r.w sprawie
rozłożęnia na raĘ za|egłej należności za pobór wody.

* Zarządzenie Nr 101/04 z dnia3 lutego 2004r.w sprawie
zatwterdzenia Regulaminu Rady Programowej Gminnego
ośrodka Kultury w Wiśniewie.

* Zarządzenie Nr l02l04 z dnia |2 lutego 2004r.w sprawie
rozłozenia na ryty należności z ty'tułu podłączenia
do kanalizacji.

* Zarządzenie Nr 103i04 z dnia 16 lutego 2004r.w sprawie
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia
przetargu w trybie zap1Ąania o cenę na dostawę Środków
czystości dla Urzędu Gńiny i szkół z terenu gminy
Wiśniew.

* Zarządzenie Nr 104i04 z dnia |6 lutego 2004r.w sprawie
rozł,ożenia na r1{y nalężno ści za zuirycia wody .

* Zarządzenie Nr 105/04 z dnia 16 lutego 2004r.w sprawie
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia
plzetargu nieograniczonego na wywóz odpadów stĄch
i nieczystości ciekłych z terenu gminy Wiśniew.

* Zarządzenie Nr 106/04 z dnia |6 lutego 2004r.w sprawie
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia
przetargv na wykonanie sieci wodociągowej
z przyłączami w miejscowości Gostchorz i Tworki.

* Zarządzenie Nr 107/04 z dnia t6 lutego 2004r.w sprawie
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia
przetargu w trybie zap7Ąania o cenę na dostawę sprzętu
komputerowego i sprzętu RTV dla SzkoĘ Podstawowej
w Smiarach.

* Zarządzenie Nr 108/03 z dnia2l 1utego 2003r. w sprawie
zar ządzenia spr zedaizy nieruchomośc i w drodze rokowań.

+ Zarządzenie Nr 109/03 z dniaf,7 lutego 2003r' w sprawie
powołania komisji do dokonania oceny i wydzielenia
dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do
przekazania na makulaturę lub zniszczenię'

* Zarządzenie Nr 110/03 z dnia 4 marca 2004r. w sprawie
umorzenia zaległości opłaty stałej za Przedszkole
Samorządowe w Wiśniewje.

* Zarządzenie Nr 1 11/03 z dnia 4 marca 2004r. w sprawie
układu wykonawczego budżetu gminy Wiśniew
na rok 2004.

* Zarządzenie Nr l12103 z dnia 4 marca f004r. w sprawie
umorzenia zaległości opłaty stałej za Przedszkole
Samorządowe w Wiśniewie.

+ Zarządzenie Nr 113/03 z dnia 4 marca 2004r. w sprawie
powołania grupy Komitetu Sterującego do opracowania
Strategii Rozwoju Gminy Wiśniew.

* Zarządzenie Nr l l4l03 z dnia 9 marca f004r. w sprawie
upoważnienia osoby do przyjmowania składanych oferl
na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

* Zarządzenie Nr 115/04 z dnia 15 marca2004r.w sprawie
wpror,vadzenia zmiany Zaruądzenia Wójta Gminy
Wiśniew Nr 15/03 z dnl'a 24 stycznia 2003r. w sprawie
powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowvch w sminie Wiśniew.

Zarządzenie Nr 116/04 z dnia 15 marca 2004r.w sprawie
rozłozenia na raĘ za|egłej naleŹności za zuĄcie wody.
Zarządzenie Nr 117104 z dnia 15 marca 2004r.w sprawie
r o zło żenia na r aĘ za|e głej n al eżn o śc i za zuĄ cie w o dy .
Zarządzenie Nr 118/04 z dnia 15 marca f004r.w sprawie
umorzęnia odsetęk od zaległości za zuzycie wody.
Zarządzenie Nr 1l9l04 z dnia 25 marca 2004r.w sprawie
roztoizenia na raty zaległości za zuĄcie wody.

* Zarządzenie Nr 120/04 z dnia f9 marca 2004r.w sprawie
przyjęcia sprawozdania z rłykonania budżetu gminy Wiśniew
2a2003r.

* Zarządzenie Nr 121104 z dnia 29 marca 2004r. w sprawie
ogłoszenia wykazów nieruchomości mienia gminnego
przeznaczony ch do wydzierżawienia.

Podczas XIII Sesji 26 lutego 2004 r.
Rada Gminy w Wiśniewie

podj ęła następuj ące uchwały:

+ Nr XIIV85/04 z dn. 26.02. 2004r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemiw Alkoholowych w gminió\Wiśniew na 2004r.

* Nr XIIV86/04 z dn. 26. 02. 2004r. w sprawie rozpatrzenia
wezwania Pani Jadwigi Latos dotyczącego naruszenia prawa.

* Nr XIII/87/04 z dn. 26- 0f. 2004r. w sprawie określenia
inkasentów i usta]enia wysokości wynagrodzenia za inkaso
należności podatkowych pobranych od osób {tzycznych.

* Nr XIII/88/04 z dn. f6. 02, 2004r. w sprawie upoważnienia
Wójta Gminy do wynajęcia lokali użytkowych Nr l i 3
przy u|. Sanitariuszek w Wiśniewie z przeznaczeilem na

EaIaŻę.
* Nr XIIIiS9/04 z dn.26.02.2004r. w sprawie upowaznienia

Wójta Gminy do wynajęcia lokalu Gminnego ośrodka
Zdrowia w Wiśniewię przy ulicy Sanitariuszek.

* Nr XIIV90/04 z dnia f6. 02. 2004r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Wiśniew na2004r.

* Nr XIII/91/04 z dnia 26. 0f . 2004r. w sprawie przyjęcia planu
pracy Rady Gminy w Wiśniewie naf004r.
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26 |utego 2oo4 r. o godz.10.00 w Uzędu Gminy w WiŚniewie, Pzewodniczący Rady Gminy dokonał
oMarcia Xlll sesji,

Na Wstępie powitał radnych, soĘsÓw i goŚci oraz odczytał proponowany porządek obrad. WÓjt
Gminy Wiśniew . Kzysztof Kryszczuk wystąpił z proporycją zdjęcia z obrad uchwały w sprawie zamiaru
likwidacji Szkoły Podstawowe.j W Gostchotzy, ponieważ rodzice na ostatnim spotkaniem zadek|arowa|i
pomoc w utrzymaniu placowki.

Radny Tadeusz Dąbrowski zgłosił wniosek o zdjęcie z p|anu obrad uchwały w sprawie budżetu gminy
WiŚniew na 2004 rok, uzasadniając złym rozdysponowaniem ŚrodkÓw budŻetowych na poszczegÓ|ne
działy. W wyniku głosowania odrzucono wniosek radnego Tadeusza Dąbrowskiego w sprawb budżetu
i zdjęto z poządku obrad sprawę rozwiązania szkoły. Dyrektor szkoły w Gostchor4. Anna Borkowska
podziękowała w imieniu rodzicÓw, nauczycieIi i dzieci. Radny Antoni Pogonowski zwrÓcil jednak uwagę'
że jeŹe|i W przyszłoŚci będzie tak mało dzieci to musi nastąpiÓ zamknięcie szkoły w roku następnym.

Paewodniczący Rady Gminy - Janusz Markiewicz poprosił o zabranie głosu dzie|nicowego
sież' sztab. Jacka Chromińskiego, który zwrócił uwagę na niepokojące zjawiska na terenie gminy -

m. in' kradzieże, oszustwa pzy spzedaży o|eju napędowego i nawozÓw'

W da|szej części WÓjt Gminy Wiśniew pzedstawił informac]ę o wydanych zaządzeniach. Rada
Gminy pytań i uwag nie zgłosila.

|nformacje z bieżącej pracy Stałych Komisji Rady Gminy pzedstawili także: pzewodniczący
Komisji Prawa, Poządku Publicznego, Ochrony Srodowiska i ochrony Pzeciwpożarowej - Wa|demar
Jasiński, pzewodniczący Komisji Rewizyjnej - Józef ozyłowski, pzewodniczącego Komisji Oświaty,
Ku|tury, Spońu i Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych - Kzysńof Puzycki, pzewodniczący Komisji
ds' Gospodarczych, FinansÓw, Budżetu, PIanowania i RoInictwa - JÓzef Jastzębski.

Kolejnym punktem obrad było głosowanie nad uchwałami w sprawach:
1/ uchwalenia Gminnego Programu Profi|aktyki i Rozwiązywania Prob|emów A|koho|owych w gminie

Wiśniew na 2004 rok,
2/ rozpatzenia wezwania Pani Jadwigi Latos dotyczącego usunięcia naruszenia prawa,
3/ okreś|enia inkasentÓw i usta|enia wysokości wynagradzania za inkaso na|eżności podatkowych

pobieranych od osÓb |izycznych'
4/ upoważnienia WÓjta Gminy do wynajęcia |oka|u użytkowego Nr 1 i 3 pr4 u|' Sanitariuszek 1

w Wiśnlewie z pzeznaczeniem na garaże oraz |okalu Gminnego OŚrodka Zdrowia,
6/ uchwa|enia budżetu gminy Wiśniew na 2004 rok,
7/ uchwały w sprawie pzyjęcia planu pracy Rady Gminy w Wiśniewie na 2004 rok.

Następnie Pzewodniczący Rady Gminy Janusz Markiewicz - odczytał Uchwałę Składu
Ozekającego Regiona|nej lzby obrachunkowej w sprawie pozyĘwnej opinii o pzedłożonym pro.jekcie
uchwały budżetowej na rok 2004 oraz opinie iwnioski Stałych Komisji Rady Gminy.

Gorącym tematem sesji stał się budżet na 2004r. Radni zgłaszaIi swoje uwagi i zapytania'
WyjaŚnień udzielala skarbnik - Teresa Jastzębska, pzewodniczący Rady Gminy - Janusz Mark!ewicz,
z.ca Wójta Gminy . Stanisław Kanicki. Zabnł głos także dyrektor GOK-u w WiŚniewie - Artur Mydlak.
Powjedział, że pzy takim obcięciu ŚrodkÓw finansowych d|a GOK.u' ośrodek nie będzie mogl
funkcjonowac.
Po dfuższej wymianie poglądÓw uchwała w sprawie budżetu gminy Wiśniew na 2004 rok została
pŻegł0sowana.

Kolejnym punktem obrad były interpelacje i zapytania radnych oraz pr4jęcie p|anÓw pracy Stałych
Komisji Rady Gminy w Wiśniewie na 2004 rok'

Następnie pzewodniczący Rady Gminy odczytał skargę Pani Jadwigi Latos do Nacze|nego Sądu
Administracyjnego, pzestaną do Rady Gminy oraz pismo Pana Jana Zapcaw sprawie zmiany zapisu
w uchwale o wychowaniu w tzeŹrvości, dotyczącą zmniejszenia od|egłości punktÓw spaedaży a|koho|u
od miejsc publicznych. W da|sze'j ko|ejnoŚci o prob|emach mÓwi|i soĘsi wsi Zabłocie, P|uty
i Ciosny' skupia'iąc swoje wypowiedzi wokół tematu dróg i spraw poządkowych.

Głos zabnł także Prezes Spótdzie|ni Usług Ro|niczych w WiŚniewie - Pan Jan Ciołek w sprawie
umorzenia zaległości podatkowych. WyjaŚnił, ie w okresie 1B |at wniÓsł do kasy gminy ok. 250 tys' zł,
a zadłużenie jest wynikiem bardzo dużych stawek podatkÓw |okaInych.
Pzewodnlczący Rady Gminy poddał pod glosowanie wniosek o umoaenie za|egĘo podatku. Rada
Gminy zaopiniowała go negatywnie'

Następnie WÓjt wypowiedział się na temat prowadzonych i p|anowanych inwestycji. Są to:
. wodociągGostchoz-Tworki,
- wodociąg Nowe okniny,
. dokończenie budowy sa|i gimnastycznej w WiŚniewie,
. rozpoczęcie budowy sa|i gimnastycznej w Radomyśli,
- w 2006 roku rozpoczęcie sa|i gimnastycznej w Smiarach,
- budowa wodociągu Pluty - Dacbogi - Mroczki.

Wobec wyczerpania poaądku obrad Pzewodniczący Rady Gminy Janusz Markiewicz
o godz. 14:10 dokonałzamknięcia X||| zwyczajnej sesji Rady Gminy w WiŚniewie'
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t. DOCHODY BIJDZETU GMINY w 2004r.. ogółem 8.801.134 zł

w tym:

a) dochody własne
w tym:
. udziaĘ w podatkach stanowiących dochód budżefu państwa
. dochody z majątku gminy

b) subwencja ogólna
w tym subwencja oświatowa:

c) dotacje celowe

2.309.17l zł'

645.579 d
114900 zl

4.841.827 zl
2926/18 zl

1.650.136 zł

l. NAJWAZNIEJSZE WYDATKI BUDZETU GMINY W 2004r. 10.016.024 zł

w tym:

a) wydatki bieżące
w tym:
. wydatki na obsługę długu
- dotacje
. wydatki na oświatę

b) wydatki majątkowe
w tym inwestycje

6.755.454 z\

4.300 zł
100.480 zł

3.556.407 zł

3.260.570 zł
3.208.570 zl
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Dz|AŁALNoŚc oul l N N EGo oŚnoDKA KU LTU RY
w Wiśniewie

Gminny ośrodek Kultury w WiŚnięwie zorganizował w okręsię sĘczeń-
matzec wiele imprez kulturalno - sportowych, Wśród nich zralazĘ się
turnieje szachowe: o pucha wójta gminy Wiśniew, dyrektora GoK,
spotkanie z cyklu Grand Prix orazrozgrywki zimowe dla dzieci imłodzieĄ'
W zmaganiach przy szachownicy brali udział zawodnicy nie Ęlko z terenu
gminy Wiśniew, alę równiez z sąsiednich gmin, a także z Siędlec, Mińska
Mazowięckiego, Łukowa, Sokołowa Podlaskiego' Węgrowa, Bork Wyrk.
MiłoŚników gry w szachy przycirya nie tylko wysoki poziom rozgrywek, ale
takzę ,,miła atmosfera, bez znamion niezdrowej rywalizacji'''

Podczas ferii zimowych odbywaĘ się zajęcia świetlicowe' turnieje
szachowe, bilardowe' tenisa stołowego, gry w warcaby. Duzą ilość
sympatyków zyskaĘ turnieje Dart,a. Chłopcom prąpomnieliśmy o grze
w kapsle.

Wśród istotnych Wdarzęil minionego kwartału na|eĘ wymienić
- udział Zespołu Ludowego ' i grupy kolędniczej w ,,XIX spotkaniach
kolędniczych SWIĘTY WIECZ)R'' w Bogutach Piankach,
- koncert Zespołu Ludowego w Szpitalu Miejskim w Siedlcach i w Domu
Pomocy Społecznej w Siedlcach,
- udział grupy kolędniczej w Przeglądzie Grup
w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach,
- udziat w konkursie ,,Obrazy wierszy" organizowanym

w najbliższym czasie ośrodęk
zorgantzuje:
- 23 kwietnia przegląd teatrów
szkolnych,
- 30 kwietnia konkurs recvtatorski
dla uczniów klas 0,
-  1 maja e l iminacje gmin-
ne konkursu recytatorskiego
im. Kor3ela' Makuszyńskie go,
- 15 maja turniej szachowy,
- 29 - 30 maja plener artystyczny
w Gródku n/Bugiem,
- 26 częrwca turniej szachowy.

Artur Mydlak
Dyrektor GOK

Kolędniczych

przez CKiS
w Siędlcach.

Gminny ośrodęk Kultury był również współorganizatoręm wielu imprez
okolicznościowych. W budynku GoK-u miĄ miejsce takie imprezy jak:
- choinka noworoczna współorganizowana z Gminnym ośrodkięm Pomocy
Społecznej, na której bawiło się ponad sto dzieci,
- choinka noworoczna SzkoĘ Podstawowej i Gimnazjum z Wiśniewa,
- bal karnawałowy dla Przedszkola Samorządowego
. obchody Dnia Babci i Dziadka współorganizowana z Przedszkolem
Samorządowym.

Wśród stĄch ofert skierowanych do dzieci, młodzieĘ oraz dorosłych
są zajęcia plasĘcme, m|IZycZrLe, tęatralne. W niedfugim czasle rozpocznie
działalność tęrenowa sekcja szachowa W Borkach Paduchach oraz koło
literacko - poetyckie.

Przy GoK-u działają dwa zespoĘ: rockowy ,,Grą Pozorów,,, ofaz
break dance.

Sprzęt komputerowy dla szkół
zgminy Wiśniew

Z prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
i Sportu programu pod nanvą ,,Pracownia internetowa w szkole
podstawowej w 2004 roku,' skorzystaĘ trzy szkoĘ z terenu gminy
Wiśniew. Do każdej placówki trafi po jedenaście dobrej klasy
komputerów Z oprogramowaniem oraz drukarki, skanery a nawet
wideoprojektor. Wartość sprzętu prze|<racza sumę dwustu tysięcy
złotych.

Nowe komputery na pewno ułatwią nauczycielom prowadzenie
lekcji informatyki, a uczniom zdobywanie wiedzy na ten temat.

Gminne Wieści



wleŚci ze szltÓ| - wieści ze szltól - wieŚcl ze szltół
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W Zespo|e oświatowym
w Radomyśli przez ostatnie ki|ka
miesięry wie|e się działo.

Stary rok pożegna|iśmy
z kolędą na ustach i opłatkiem
W ręku. Karnawał zacz$ się
śpiewająco. Gościliśmy zespół
muzYcznY ,,LIMBos", Kóry
przypomniał nam historię rocka.

23 sĘcznia obchodziliśmy Dzień
Seniora. oprawę artystyczną przy-
gotowały nauczycie|ki k|as 0 - III.
Szkoła pękała w szwach. Babcie
i dziadkowie przyjęli zaproszenie
i licznie pojawi|i się na imprezie.
Uroczystość odbyła się także przy
udzia|e seniorów z domp opieki
w Siedlcach- ,,DOM NAD
STAWAMI,,. Wszyscy tak dobrze się
bawili, Że wkrótce (w tłusĘ
czwańek) z wizytą do
pensjonariuszy domu opieki udali
się mieszkańcy Radomyś|i.

okręs od końca ferii zimowych do
połowy kwietnia - to czas kolejnych
imprez, przedsięwzięć, konkursów.

od koŃursów - poniewaz tę formę
pracy dzieci bardzo |ubią - zaczniemy.
Uczniowie kl' IV - VI brali udział
w Tumieju Wiedzy PoŻamiczej. organi-
zatorem etapu szkolnego był kol. Sławo-
mir Sołtyszewski. W szkole zrłyciężył
Kamil Biarda (kl. VD' druga była Marlena
Szklarz (k1.VD, a trzecta Ola Kowalczyk
(k1' v). Kamil Biarda 19 fV reprezentował
naszą szkołę w etapie powiatowym
w Siedlcach - zaj$ tam wysokie siódme
miejsce.

Nasi uczniowie, pod kierunkiem
kol. Hanny Dziewulskiej, przygotowali się
i wzięli udział w .dwóch konkursach
ekologiczno - przyrodniczych. Pierwszy to
,,Przyroda wokół nas'' - do etapu
powiatowego została zakwalifikowana
Marlena Szklarz (kl.VD. Drugi, to
ogólnopolski ,,Eko-planeta'', którego
wyniki otrzymamy w maju.

Uczestniczyliśmy tei. w konkursie
plastycznym zorganizowanym przez
Komendę Główną Policji w Warszawie
''Zyj kolorowo i bezpiecznie''. Został on
przeprowadzony w dwóch kategoriach:
w kl. I -III pod hasłem,,Codzienna praca
pol icjanta", w kl. IV - VI -,,N I E
uzależnięniom''.

Mamy nadzieję, że współpraca
będzie kwitła i przyniesie jeszcze
wie|e radości, tak potrzebnej ludziom
starszym.

Pierwszy semestr nauki
pożegnaIiśmy tradycyjnie choinką
szkoIną'

Podczas ferii w szkole odbywały
się |iczne zajęcia przygotowane przez
nauczycie|i i Gminny ośrodek Ku|tury
W Wiśniewie. Uczniow|e bardzo
chętnie odwiedzaIi naszą p|acówkę,
miło spędzając czas wo|ny.

19 |utego bawiliśmy się na
walentynkowej dyskotece.

W |uĘm odbyło się szko|enie d|a
rolników, dzięki któremu powiększyła
się |iczba szkolnych komputerów'
Frekwencja była zaskakująco duża.

25 |utego szóstoklasiści pisa|i
próbny sprawdzian, a 26 i 27
podobne wyzwanie przyję|i uczniowie
klasy III gimnazjum.

Pod kierunkiem swojej pani
Mał'gorzaty Sołtyszewskiej . dziect z ,,o,,
biorą udzial w realizacji proglamu
pt. ,,Zapobieganie wypadkorn" Jego
organizatorem jest fundacja,,Podaruj
dzieciom słońce 2003''. Poprzez cykl
zajęć dzieci uzyskały informacje
o niebezpieczeństwie urazów i zatruć oraz
o ich przyczynach; poznawały konsek-
wencje działan ryzykownych, wynikają-
cych np. z przebywania w pobliżu
potencjalnie niebezpiecznych przedmio-
tów czy substancji lub zwierząt.

Były 1ęŻ konkursy zwięane
z Wielkanocą Uczniowie kl. I-III
wykonali palmy. W konkursie GOK-u na
najład-niejszą pisankę wyróżniono
Damiana Kiełczykowskiego z klasy
przedszkolnej.

Nie zabrakło teŻ imprez rozrywko-
wych. Były to:
- Kulig z ogniskiem, kiełbaskami zorgani.
zowany przez putią Annę Boretę,
- 8 marca z|oizy|iśmy iryczenia paniom.
a program przygotowali uczniowie.
- 23 marca pożegnaliśmy zimę i powitaliś.
my wiosnę. Wybraliśmy najładniejszą
Marzannę' ale i ją i te brzydsze wygoniliŚ-
my czym prędzej ze szkoły. Choć pogoda
była jeszcze nie wiosenna, było bardzo
miło i wesoło' o co zadbał samorząd
szkolny i pani Monika Sozoniuk.

Ostatni sukces naszych
uczniów to meda|owe miejsca
sw Gminnym Turnieju Teni-
sa Stołowego W Wiśniewie'
W kategorii gimnazjów
I miejsce zdoby|i chłopcy' II -
dziewczęta. Wśród szkół
podstawowych także zwycięzył5'
żeńska druzyna z Radomyś|i.
Chłopcy z podstawóWki ukończy|i
zawody na miejscu szóstym.

od marca odbywa się
w szkole kurs tańca, w lĆórym
bieze udział aż 40 uczniów. Szkoła
oferuje również aerobik d|a kobiet.
Chętne panie zapraszamy!

Cieszymy się, że 21 marca
pozegna|iśmy zimę i odetchniemy
wreszcie wiosennym powietrzem.
Pzed nami mnóstwo zadań, do
rea|izacji których na pewno przyda
się wiosenno - |etnia pogoda.

Beata Wawrecka

Był'teŻ czas na imprezy kulturalne.
- 27 II oglądal iśmy inscenizację
przygotowaną przez aktorów z Krakowa.
- 23 III również ańyści krakowscy
zaprezentowali fiagmenty,,Pinokia".
- Siedlecka ,,Orkiestra Dni Naszych"
pokazała kolejną szantową podróż.
Takie muzyczno - teatra-lno - filmowe
lekcje cieszą się sympatią uczniów.

Ważnym e|ementem pracy
wychowawczej jest udział (1uŻ po raz
trzeci) w akcji organizowanej przez
,'Wspólnotę Polską'. Celem jej jest
zebranie produktów spożywczych
i pierwszej potrzeby dla naszych rodaków
na Białorusi. Koordynatorem tych dział'ań
był samorząd szkolny pod kierownictwem
kol. Moniki Sozoniuk.

Na zakończenie bardzo serdecznie
zapraszamy na festyn, który organizu-
jemy już 2 maja w godz. 10.30 - 21.00.
Rozpocznie się mszą świętą. Potem
zaplanowaliśmy wiele atrakcji, m,in.
Wiosenny Tumiej Szkół, zawody drużyn
strażackich, mecz piłki nożnej Policja .
Reprezentacja gm. Wiśniew. Atrakcją
będzie z pewnością siędlęcki zespół
''IRIS''' Poza tym loteńa' samochodziki'
zjeż'dŻa|nia, łakocie i napoje dla dzieci;
wystawy rzeźby i kwiatów, prezentacja
firmy oriflame, pomiar ciŚnięnia i cukru,
wojskowa grochówka i bigos, kiełbaski,
zapiekanki i  napoje dla wszystkich.

Włodzimierz Sosnowski

Gminnp Wipści



wleŚci ze szltÓl - wieŚci ze szltÓ| - wieści ze szltÓ|
Szkoła Podstawowa w Mvrsze

W Szkole Podstawowej w Myrsze
ruch jak w wiosennym ulu
Już wiosna! PowitaIiśmy ją 19 marca razem z uczniami z k|asy

,,0" i II ze Szkoły Podstawowej w Radomyś|i. W tym radosnym dniu
obejrze|iśmy piękne przedstawienie pt' ,,5qd nad Marzannq,,
przygotowane przez uczniów k|asy III i IV pod kierunkiem pani A|icji
Głuchowskiej. Ko|ejną atrakcjq był przygotowany przez panie -
Marzenę Nowicką i Grażynę Myrchę quiz wiosenny z nagrodami'
Ku|minacyjnym punktem wiosennej imprezy było utopienie słomianej
kukły w rzeczce Myrszance,

7 za|em stwierdzamy, że nasze zaproszenie na Pierwszy
Dzień Wiosny nie zostało przyjęte przez pozostałe szkoły z terenu
gminy. A szkoda'.. bo impreza była bardzo udana. Buziaki dzieci były
radosne jak wiosenne słoneczko, które W tym dniu mocno
przygrzewato.

MiłośniĆy przyrody z naszej szkoły przystąpi|i do akcji ochrony
płazów' Naszą akcję koordynuje Towarzystwo Przyrodnicze Bocian,
a szczegó|nie pan Jarosław Paciorek, który słuzy nam radą i fachową
pomocą. Cieszy nas fakt, ze uczniowie są bardzo zaangażowani
w akcję. Wie|u z nich zmieniło swój stosunek do płazów oraz
zrozumiało, że wszyscy powinniśmy dbać o nasze środowisko.

Dyrekcja szkoĘ serdecznie
dziękuje władzom gminy' radzie
pedagogicznej, pracownikom obsługi,
mieszkańcom wsi: Wó|ka WoĘniecka,
Myrcha, Stok Wiśniewski, Wó!ka
Wiśniewska za zrozumienie potrzeb
szkoĘ i przekazanie dobrowolnych
wpłat na wymianę 5 sztuk okien
w budynku SzkoĘ Podstawowej
w Myrsze. Z serca dziękujemy!
(Znaczną kwotę szkoła wygospodarowała
z funduszy własnych pozyskanych dzięki
współprary z Towarzystwem Wiedzy
Powszechnej w Siedlcach).

Wiosenna sesja egzaminacyjna
W Lo dla Dorosłych właśnie dobiegła
końca. Gratu|ujemy bardzo wysokich
wyników uzyskanych przez słuchaczy
semestru I i III.

Grono Pedagogiczne
ze SzkoĘ Podstawowej w Myrsze

Gminne Wieści



wieŚci ze szltÓ| - wiości ze szltÓ| - wieści ze szltól
19 marca obchodziliśmy

Pierwszy Dzień Wiosny. Z tej
okazJl dla klas IV - VI oraz
I - i l g imna z j umzo r ga r i -

zowaliśmy rambit. Uczniowie
brali udział w różnych
konkurencjach do ktÓrych
wcześniej przygotowali pot-
rzebne pomoce. Rambit był
tak zorganizowany, że każdy
r.rczen mógł wziąc w nim
udział', Rywalizacja między
klasami była ogromna' Ucz-
niowie wzię|i udziat' w nastę-
puj ących konkurencj ach :
-,,List do tuiasng" praca

pisemna,
- wykonanieMarzanny,
-,, Karykatura Wiosng" - praca

plastyczna,
-,,Pokąz modg wtosennej na

taesoło",
-,,Fryzura na uliosnę, (w wy-

konaniu chłopców),
-,,Najciekawszg makijcrż,'

(w wykonaniu chłopców),
-,,szgcie poszeuski na podusz-

kę,, - przez chłopców.
oraz konkurencje sportowe
(rzuĘ do kosza, do bramki,
ringo).
Wszystkie konkursy były
dobrze przygotowane przez
dzieci a oceniała je jury
w składzie:
- Pani dyrektor Małgorzata
Borkowska.
- Pani Hanna Jastrzębska,
- Pan Dariusz Olszewski.

Podsumowanie
wynikÓw wsąlstkich

konkurencji:

I miejsce - kl. I gimnazjum,
II mieJsce - kl. II gimnazjum,
III miejsce - kl. IV i V

Wszyscy uczniowie za
zdobyte miejsca otrąrmali
nagrody oraz pamiątkowe
dyplomy.

Na zakończenie imprezy
pożegnaliśmy Zimę Paląc
wcześniej wykonane Marzan-
ny.

Potuttani"e usi"osng
w klasach O - III prze-
biegało pod hasłem konkur-
sów:

o,,Wiosna w malarsdtie",
o,,Wiosna us piosence",
o ,,Wiosna.w poezji".
Uczniowie klas począt-

kowych przygotowali na ten
dziefi prace plastyczne,
wiersze i piosenki o tema-
tyce wiosennej. Wszyscy
uczestnicy konkursów Zos-
tali nagrodzeni brawami,
dyplomami i słodyczami.

okazało się malowanie
twarzy, Panie: Grażyna
Jastrzębska, Anna Dziedzina,
Marta Opiatowska i Ewa
BarŁczak niestrudzenie
ozdabiały tlyarze swoich
wychowanków.

Na koniec zajęć wszyscy
udali się, aby pożegnać Panią
Zirnę, której postać uosabiała
słomiana kukła wykonana
przez uczniów kl. II.

Grono Pedagogiczne szkołg
tu Jastrzębiach Śmiarach

$zlrola Poilstawowa
W |ast]zębiach Śmialaon

Największą atrakcja

Gminne Wieści
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Doczekaliśmy się czasow' w których o przyrodę dba się
bardziej w dużych miastach niż na wsi! Mowa tu o drzewach,
ktore są bezmyślnie wycinane, W żadnym większym mieście nie
jesf do pomyślenie, aby widzimisię przeciętnego obywatela było
podstawą do wycięcia kilkudziesięcioletniego drzewa !

Warszawscy archi tekc i
pIanując ogromne inwestycje
uwzg|ędniają W projektach
rosnące drzewa, tymczasem na
wsi  drzewa wycinane są
dosłownie pod by|e pretekstem
- np.  na opał! Rozejrzyjmy s ię
wokoł s ieb ie,  czy W c iągu
ostatn ich 10 |at  n ie ubyło co
najmniej  1/3 z ie len i? Czy
n i kogo  to  n i e  obchodz i ?
Drzewa rosnące na prywatnym
terenie Wg. obowiązujqcego
prawa nie są własnością
gospoda r za ,  nawet  j eś| i  sam je
posadz ił.  Wie le osób moze być
z tego faktu głęboko
niezadowolonych, a le tak ie jest
p rawo  i  pow inno  s i ę  j e
przestrzegać.

os ta tn i o  W Wiśn iew ie
bardzo modne stały s ię przy-
c ink i  po|egaj4ce na pozos-
tawieniu gołego pnia szpecące-
go okol ice.  oczywiście sprawcy
zapewniają' ze drzewo ,,odbije,,
a|e w większości  są to pobozne
Życzenia '  Fachowa przyc in-
ka dopuszcza pozbawienie

roś|iny do 30% jej masy, a nie
tak ja s ię to powszechnie
stosuje - 60%o. Poddane takiej
niszczącej pie|ęgnacj i  drzewo
ma nikłe szanse na dłuższe
Życie, nawet jeś|i wypuści
gatązki na wiosnę| Nie zabez-
pieczona rana pozostawiona po
wycięciu konaru o średnicy 30
Cff i ,  moze spowodować
stopn iowe obumieran ie  roś| iny  -
to ze drzewo przeŻyje jeszcze
rok niczego nie przesądza.
Wszyscy doskonale o tym
wiedzq bo kiIkanaście drzew tak
oka|eczonych na u| T. Koś-
ciuszki nadaje s ię obecnie do
wycięcia i  trudno oprzeć się
wrazeniu Że jest to ce|owe
działanie - najpierw podetniemy
(pozostawiając jedynie goły
konar), a za 2 |ata obumarłe
drzewo będzie s ię nadawało
jedynie do wycięcia! Pomys-
łodawcom gratuIuję|

Przestrzegam jednak,
Że takie postępowanie to
ewidentne niszczenie drze-
wa/ a za taki proceder, prawo

wysoką grzywnę! KaŻdy,
kto bez pisemnego pozwolenia
organu do tego upowazn ionego
(w naszym przypadku
jest  to Wójt  Gminy) wycina |ub
ka|eczy drzewa moze być
podany do sądu jako łamiący
Drawo.

NaIezy  r ówn iez  w ie -
dzieć, Że czas od połowy marca
do połowy s ierpnia jest  okre-
sem |ęgowy u ptakow
i w tym czas ie jak iekolwiek

prace W obrębie koron drzew
powinny być zabronione.  Na
drzewach w środku wsi  zakłada
gniazda wieIe ptaków, w tym
głównie śpiewających.  NaIezą
do  n i ch  dz i k i e  gołęb ie
grzYwacz,  s ierpówka; łuszczak i
-  dzwoniec,  mako|qgwa,
szczygiert ,  ku|czyk,  z ięba
oraz kwiczoł i  muchołówka
szara.  W dz iuolach drzewa
gniazdują s ikory bogatk i
i  modre,  szpaki ,  a czasem
równiez puszczyk i .

I s tn i e j e  w ie l e  p r zep i -
sów, których n ieznajomość nie
pow inna  usp raw ied I iw iac  łam ią -
cego prawo! Ustawa o ochronie
przyrody doktadnie okreś|a spo-
sób postępowania w przypadku
wycinania drzew. Istn ie ją
odpowiednie stawki  za IegaIną
wycinkę oraz kary za n ieIegaIne
wvc inan i e  d r zew.

W tabelach scalono obowiqzujqce stawki opłat (pogrubione) i kar,

Stawki jednostkowe W zł za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm b'

przy obwodzie

do 25 cm 26-50 cm 51 -  100 cm 1 0 1  - 2 0 0 c m powyżej 200 cm
opola, olsza, klon jesionolistny,
:zeremcha, wierzba, grochodrzew 10,92 ćÓ 'v 21,65 43,0 45,61 9 l  , 0 47,71 95 58,54 117  ,O
(|on (pozostałe gatunki  i  odmiany
;zybko rosnące)' kasztanowiec,
norwa, jes ion, ŚWierk pospoI i ty,  Sosna,
jaglezja, choina, modrzew, brzoza
lruczołkowata i omszona

29,42 Ę n n 56,33 112,O 112,77 225,0 1'12,77 225,O 112,77 225,0

)ąb'  grab'  buk'  I ipa '  ig| icznia '  głóg -
orma drzewiasta, jarząb, klon (gatunki
odmiany wo|no rosnące) '  gatunki  i
)dmiany ozdobne jabłoni ,  ś|iwy, wiśni
orzecha, leszczyna turecka. brzoza
pozostałe gatunki  i  odmiany).  jodta
lospo|ita, śWierk i pozostałe gatunki i
)dmiany) '  żywotnik,  pIatan k lonoI istny,
uiaz

71,57 143,0 186.26 372,0 375,00 750,0 563,86 1127,0 729,70 1459,0

'odła (pozostałe gatunki  i  odmiany),
u l ipanowiec, magnol ia,  korkowiec,
niłorząb, metasekwoia, cis' cvprysik

375,00 750,0 563,86 1127,0 729,70 1459 ,0 t  1  13 ,6( 2227,O r496.3(2992,0

Gminne Wieści
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Mówi się, że Wyspa Wielkanocna to
najbardziej osaruotniane miejscem na
świecie. To z nią związana jest historia
ciągle tajemniczych rzeźb. Potęźne ka.
nienne posągi, zostuły wyl1tł1. ze
ruajdujt1cych się w krcterxe wygasłego
wulkanu skał i prz,etranstr,ortowa,'e na
miejsce, w którym stoją tlo dr,iś.

Wyspa Wielkanocna leży na oceanie
Spokojnym, w Polinezji, kilka Ęsięcy
kilometrów od wybrzeiy Ameryki
Południowej. Administracyjnie jest
częścią Chile. Zamieszkuje ją niespełna
trzy tysiące mieszkańców. Na tej wulka-
nicznej wyspie ' która cała stanowi park
narodowy i pomnik historii znajduje się
tylko jedna miejscowość . Hanga Roa.

Skąd nazwa - Wyspa Wielkanocna?
otóż odkrycia jej dokona|i izeglarze
holenderscy w niedzielę wielkanocną
1772 rokll, I byó może zapomniano by
o istnieniu tego uroczego zakątka,
gdyby nie kilkaset' olbrzymich,
tajemniczych posągów, zwanych przez
mieszkańców Wyspy Wielkanocnej
,,moai'', milcząco wpatrujących się
w Pacyfik. Stylizowane, męskie głowy
wykute w kamięniu wyróżniają Rapa
Nui od innych wysp Świata' Do dziś nie
wiadomo, kto i dlaczego je postawił,
kogo przedstawiają i w jaki sposób
zostaĘ wyrzeŹbione. Zna|eźć
odpowiedŹ na te i wiele innych pytań
starało się wielu sĘnnych
antropologów.

Erich von Danikęn wysnuł teorię,
iż posągi wybudowano dzięki pomocy
kosmitów, którzy przekaza|i
mieszkańcom sprzęt techniczny, |ecz
kiedy odlecieli, tubylcy nie potrafili
sami dokończyÓ rzeżb, dlatego wiele
wygląda na porzucone' Ale tak
naprawdę nikt jeszcze nie zgłębił
zagadek tego ladu.

Być może Maoi symbolizują
połączenie z kosmosemi są
przesłaniem pozaziemskich
cywilizacji. Potwierdzić to mog
łyby ,,nieziemskie'' rysy posą.
gów oraz fakt, ze nie odnalezlo.
no nieudanych rzeźb, jakby
kamieniarze ani razu się nie pomylili
wykonującje. W praktycejest to raczej
niemożliwe.

Ciekawostką jest Iakze fakt, ize
wy rzeżbione twarze wyglądają zupetnie
inaczej, niż mieszkańcy wyspy. Mają
długie nosy' wystające podbródki'
wąskie zaciśnięte usta, wydfużone uszy,
niskie czoło i głęboko osadzone oczy.
Tylko część posągów stoi pionowo'
Wańo podk.reślić' że posągi nie są
identyczne _ różnią się wysokością
(najwyższe mają 15 metrów i wazą
ok.90 ton). Niektóre mają na głowach
kapelusze.

Badacze uwazaja' zę ambicja
wykonania tak olbrzymich figur mogła
przyspieszyć upadek cywilizacji
wyspiarzy, tuż przed przybyciem
Holendrów. Rzeżby wykonane są
z masy wulkanicznej. Do jej obróbki
najprawdopodobniej używano narzędzi
z niezwykle twardego kamienia
obsydianu. ogromnym problemem było

umieszczenie rzeżby na swoim miejscu.
Badania wykazały, że rzeżbę
przywiązywano do plóz, i przeciągano
na miejsce. Wszystkie figury mają
obniżony środek ciężkości, co
umożliwiało sprawny tlansport. Do
pozycj i pionowej podnoszono maoi.
budując pod nimi kopce z kamieni,
wykorzysfując liny' drągi i różnego
rodzaju podpórki. Mimo tych
usprawnień, wykonanie, transport
i ustawienie jednej tylko figury
zajmowało kilkudziesięciu robotnikom
około półtora roku.

Monumentalne posągi wykute
w gigantycznych skałach kryją w sobie
na pewno jeszcze nie jedną tajemnicę.

Dorotą Królik

Sprawy kar za nielegalne usuwanie drzew i kzewów i niszczenie zieleni regulują dwa
rozporządzenia:
. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja f003 r. w sprawie jednostkowych stawek kar za
usuwanie drzew lub krzewów (Dz'U' 2003 nr 99 poz. 907)
- Rozporządzenie Ministra Srodowiska z dnia26 czerwca 2003 r. w sprawie trybu nakładania kar
pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwo|enia oraz za zniszczenię
terenów zieleni albo drzew lub krzewów (Dz.U, 2003 nr 1 l 3 poz. 1074).

Jako zasadę można przyjąć, że kary są dwukotnie wyższe od normalnych opłat'
Należy jednak pamiętaó, że ustawodawca łagodnie potraktował usunięcie bez zezwo|enia drzęw
obumarłych . zapłacimy tylko l0% kary należnej. Surowiej potraktował przypadki usunięcie drzewabez
zezwolenia na obszarze ochrony uzdrowiskowej alba na terenie parku, zielorca iĘ. - zapłacimy stawki
wyizsze o 50% (ale Za to legalna opłata nie jest ju podwyższana na takich teręnach o 1007o). osoby
ftzyczne mogąjednak |iczyć na łagodniejsze traktowanie. kary dla nich stanowią tylko l0% kary
wynikającej z tabeli kar. Wymierzenie kary może być zawieszone na wniosek władającego terenem na
okres 3 lat - o karze zadecyduje stan dlzewa. Po tym oklesie .nawet wówczas, gdy drzewo lub kzewy
zachowały żywotność nakłada się zawsze karę w wysokości 1 % kary wynikającej z tabeli kar'

Monikrl Stefaniak, Towarzystwo Przyrodnicze Bociąn w Siedlcach
www.bocian.org.pl
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W Borkach Paduchach miało
miejsce włamanie i k'radzięŻ dwóch
polonezów z posesji. Wcześniej
sprawcy dokonali włamania
w Sołdach. Skradli tam Sprzęt
elektromęchanicztty. okazało się, ze
złodzieje przed planowanym napadem
obsęrwowali odwiedzających bazar
w Zbuczynie, następnie śledzili
wybrane osoby i po rozpoznaniu ich
posesj i dokonywal i włamania.
Policja odzyskała jeden samochód.
Podejrzani pochodzą z Wołomina
Dalsze postępowanie w toku.

W Mroczkach zgłoszono kra-
dzież samochodu fiat 126p. Sprawcą
okazał się... właściciel pojazdu. Dzień
wcześniej nie zatrzymał się na
wezwanie policji do kontroli
drogowej. Chcąc uniknąc konsek.
wencji zgłosił, ze samochód zostat mu
skradziony.

1 kwietnia br. od godz. 5oo zablo-
kowana była droga w miejscowości
Gostchorz. Kierowca z Mrągowa
jadący trasą Łuków - Siędlce
zatrzymał. Się na poboczu, aby
odpocząć. W tym czasię na tył,
pojazdu najechał drugi samochód
cięŹarowy' W wyniku kolizji zostaĘ
zniszczony dwa pojazdy. Jeden
z kierowców domał lekkich obrazęń.
Ruch pojazdów odbywał się drogą
leśną. Przyczyną wypadku było
zmęczenie kierowcy'

8 kwietnia br. w Wiśniewie koło
cmęntarza samochód cięźzarowy
z nieustalonych przyczyt z1echał
z drogi i uderzył w przydrożme
drzewo. Kierujący w stanie cięzkim
został przewieziony do szpitala.

Nadal największa plagą dróg są
pijani kierowcy i rowerzyści. W tym
roku zatrzymano ich cztęrnastu.
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W ostatnim numerze ,,Gminnych Wieści,,
błędnie została podpisana notatka doĘcząca
Zespołu oświatowego w Wiśniewie.

Jej autorkąjest p, Barbara Piesio, a nie
P. Katarzyna Dziuba.

Obie panie przepraszamy.

1,,'..f,t.:.11:,,.;i

W Starostwie Powiatowym
w Siedlcach istnieje vrząd

Powiatowego Rzecznika
Konsumentów

W kazdy Wtorek i piqtek
w budynku Starostwa Powiatowego

w Siedlcach u|. Piłsudskiego 40
ipod numerem tel. 63220 81 w. 233 w godz. 11.00 - 15.00

udzie|ane są bezpłatnie porady dotyczqce
ochrony interesów konsumentów.

Mieszkańcy Gminy mogą tu uzyskać
W Zakresie obowiązującego prawa/ między
doĘczqce róZnego rodzaju umóW Zawieranych
Z przedsiębiorcami/ umowy kupna towarów,
o dzieło, umowy o kredyt konsumencki, itp, Powiatovvy
Rzecznik Konsumentów moze także pomóc
w dochodzeniu praw konsumentów W przypadku/
przedsiębiorcy naruszaj ą prawo swoim działaniem lub
zaniechaniem.

Gminnc Wi.cśri
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ł Przysłowia mądrością narodów &
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{b Kwiecień suchy nie sprawia dobĘ otuchy. &
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s Pogody kwietniowe - słoty rnajowe. s
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& Ki.dy Marek (25 IV) przypieka, człek jeszcze na ziąb *
& ponarzeka. &
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Y Suchy ntilrzec,molcry maj gospodarstwo jako gaj. :w{ &  
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; Jeśli deszcz w nocy Filipa i Jakuba (1 V), na dobry ;
: urodzaj dośó pewna rachuba.,. :&&
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Wiosenny kwiat.
Robocze spotkanie
radnych.
Klub szachowy
z Wiśniewa.
Sołectwo w gminie
Wiśniew'
Stał przy trasie
Wiśniew - Siedlce,
Sąsiaduje ze wsią
Lipniak.
Podejmowane na
sesjach.
Rzeka przeptywa-
jąca przez gminę
Wiśniew.
Miejscowość
gminna.

10. Witamyją21 marca,
11. Agencja Restruk-

turyzacji i Moderni
zacji Rolnictwa.

12. Wydaje wójt.
13. Powiatowe

w Siedlcach.
13.

Litery z ponumęrowanych pół utworząhasło . rozłtiryarie krzyzówki. Przęsłane kartki z hasłem na adręs
Urzędu Gminy wezmąudział w losowaniu nagród niespodzianek.

,,Gminne l|ieści,, - bezpłatny Informator Gminy Wiśniew
Adres redakcji: Urzqd Gminy w l|iśniewie, ul. Siedlecka 13, 08-I l2 Wiśniew

tel' 641.73-1 3, Skłąd, redakcja - Dorota KróIik
Druk: IWoNEX, ul. Terespolska l,08-I]0 Siedlce, naleł.I000 egz.
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