


Informacja Wójta Gminy Wiśniew
w sprawie wydanych zarządzeń

od 22 września do 7 grudnia 2004r.
* Zarządzenie Nr 164/04 z dnia 22 września 2004r. w sprawie

powołania komisji odbiorowej wykonania sieci wodociągowej
z przyłączami w miejscowości Nowe Okniny.

* Zarządzenie Nr 165/04 z dnia 24 września 2004r. w sprawie
przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową
Gminy Wiśniew .

* Zarządzenie Nr 166/04 z dnia 29 września 2004r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2004r.

* Zarządzenie Nr 167/04 z dnia 1 października 2004r.
w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów
i wydatków budżetu gminy Wiśniew na IV kw. 2004r.

* Zarządzenie Nr 168/04 z dnia 1 października 2004r.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do
przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu OC w Urzędzie Gminy.

* Zarządzenie Nr 169/04 z dnia 14 października 2004r.
w sprawie wprowadzenia zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Nr
15/03 z dnia 24 stycznia 2003r. w sprawie powołania Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gm.
Wiśniew.

* Zarządzenie Nr 170/04 z dnia 15 października 2004r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

* Zarządzenie Nr 171/04 z dnia 15 października 2004r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia
przetargów na dostawę węgla i oleju opałowego dla szkół z terenu
gm. Wiśniew.

* Zarządzenie Nr 172/04 z dnia 25 października 2004r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia
przetargu na roboty budowlane dot. wykonania warstwy ścieralnej z
masy mineralno - bitumicznej na drodze Borki Paduchy

* Zarządzenie Nr 173/04 z dnia 25 października 2004r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

* Zarządzenie Nr 174/04 z dnia 29 października 2004r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu w lokalach
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gm. Wiśniew.

* Zarządzenie Nr 175/04 z dnia 2 listopada 2004r. w sprawie
powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu
Oświatowego w Radomyśli.

* Zarządzenie Nr 176/04 z dnia 2 listopada 2004r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2004r.

* Zarządzenie Nr 177/04 z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 160/04 Wójta gminy Wiśniew
z dnia 8 września 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej
do przeprowadzenia przetargu na roboty budowlane rozbudowy
istniejącego budynku szkolnego o salę sportowa z zapleczem
i pomieszczeniami towarzyszącymi dla potrzeb Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Radomyśli oraz budowę szczelnego
zbiornika bezodpływowego wraz z przyłączami kanalizacji
sanitarnej.

* Zarządzenie Nr 178/04 z dnia 12 listopada 2004r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2004r.

* Zarządzenie Nr 179/04 z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie
projektu uchwały budżetowej na 2005r.

* Zarządzenie Nr 180/04 z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

* Zarządzenie Nr 181/04 z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie
powołania komisji przetargowych do przeprowadzenia przetargów.

* Zarządzenie Nr 182/04 z dnia 17 listopada 2004r. w sprawie
powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu
dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego.

* Zarządzenie Nr 183/04 z dnia 19 listopada 2004r. w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej składników
majątkowych według stanu na dzień 31 lipca 2004r.

* Zarządzenie Nr 184/04 z dnia 22 listopada 2004r. w sprawie
rozłożenia na raty zaległości za zużycie wody i zrzut ścieków.

* Zarządzenie Nr 185/04 z dnia 22 listopada 2004r. w sprawie
rozłożenia na raty zaległości za zużycie wody.

* Zarządzenie Nr 186/04 z dnia 22 listopada 2004r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2004r.

* Zarządzenie Nr 187/04 z dnia 23 listopada 2004r. w sprawie powołania
w Urzędzie Gminy Wiśniew komisji przetargowej do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
remont Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i świetlicy w Wiśniewie.

* Zarządzenie Nr 188/04 z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie powołania
w Urzędzie Gminy Wiśniew komisji przetargowej do przygotowania
i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na
„Opracowanie projektu budowlanego przebudowy ulicy Siedleckiej
w miejscowości Wiśniew" i „Opracowanie projektów decyzji o warunkach
zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego dla potrzeb gminy
Wiśniew w 2005r."

* Zarządzenie Nr 189/04 z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie powołania
w Urzędzie Gminy Wiśniew komisji przetargowej do przygotowania
i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad rozbudową istniejącego budynku
szkolnego o salę sportową z zapleczem i pomieszczeniami towarzyszącymi
wraz z łącznikiem dla potrzeb Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Radomyśli".

* Zarządzenie Nr 190/04 z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie określenia ceny
autobusu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, ustnego.

* Zarządzenie Nr 191/04 z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2004r.

* Zarządzenie Nr 192/04 z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie powołania komisji
inwentaryzacyjnej.

Podczas XVIII Sesji 24 września 2004r.
Rada Gminy w Wiśniewie

podjęła następujące uchwały:

* Nr XVIII/124704 z dn. 24.09.2004r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2004r.

* Nr XVIII/125/04 z dn. 24.09. 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia prowadzenia zadań
z zakresu oświaty polegających na zapewnieniu transportu i opieki
dzieciom niepełnosprawnym.

* Nr XVIII/126/04 z dn. 24.09. 2004r. w sprawie programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wiśniew do
2010r.

* Nr XVIII/127/04 z dn. 24.09. 2004r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy Wiśniew.

* Nr XVIII/128/04 z dn. 24.09. 2004r. w sprawie uchylenia Uchwały
Nr IV/19/02 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia
27 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do opracowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Wiśniew dot. wsi Wiśniew i Wiśniew Koi.

Podczas XIX Sesji 27 października 2004r.
Rada Gminy w Wiśniewie

podjęła następujące uchwały:
* Nr XIX/129/04 z dn. 27.10. 2004r. w sprawie zmian w budżecie

gminy na 2004r.
* Nr XIX/130/04 z dn. 24.10. 2004r. w sprawie zmiany Uchwały

Nr XXIII/163/2002 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 30 kwietnia
2003r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży alkoholu na
terenie gminy Wiśniew.

* Nr XIX/131/04 z dn. 24.10. 2004r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XII/87/2000 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 19 kwietnia
2004r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Wiśniew do
wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego.

* Nr XIX/132/04 z dn. 24.10. 2004r. w sprawie przyjęcia Strategii
Sukcesu Gminy Wiśniew.



Podczas XX Sesji
29 listopada 2004r.

Rada Gminy w Wiśniewie
podjęła następujące uchwały:

* Nr XX/133/04 z dn. 29 listopada 2004r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

* Nr XX/134/04 z dn. 29 listopada 2004r. w sprawie
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na
finansowanie wymiany stolarki okiennej
w budynku Urzędu Gminy i Gminnym Ośrodku
Zdrowia w Wiśniewie.

* Nr XXJ135/04 z dnia 29 listopada 2004r. w spra-
wie obniżenia średniej ceny skupu żyta za trzy
kwartały 2004r.

* Nr XX/136/04 z dn. 29 listopada 2004r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2005r.

* Nr XX/137/04 z dn. 29 listopada 2004r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na rok 2005 obowiązujących na
terenie Gminy Wiśniew oraz zwolnień w tym
podatku.

* Nr XX/138/04 z dn. 29 listopada 2004r. w sprawie
ustalenia i poboru opłaty administracyjnej.

* Nr XX/139/04 z dn. 29 listopada 2004r. w sprawie
uchylenia Uchwały Nr XlV/96/97 Rady Gminy
w Wiśniewie z dnia 24 marca 1997r.
w sprawie określenia zasad zwrotu zasiłku
celowego, wydatków na usługi lecznicze, pomoc
rzeczową i zasiłku celowego na ekonomiczne
usamodzielnienie.

* Nr XX/140/04 z dn. 29 listopada 2004r. w sprawie
określenia zasad zwrotu wydatków na usługi,
pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne
usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe
będące w zakresie zadań własnych.

* Nr XX/141/04 z dn. 29 listopada 2004r. w sprawie
podwyższenia wysokości kryterium dochodowego
uprawniającego do korzystania z bezpłatnych
posiłków udzielonych w ramach środków na
dożywianie uczniów objętych programem
wojewódzkim lub rządowym.

2 sierpnia 2004r. odbyta się XVII sesja Rady Gminy w Wiśniewie.
Informację z bieżącej pracy przedstawił Wójt Gminy Wiśniew - Krzysztof Kryszczuk.

Poinformował m. in. o:
- konkursach na stanowiska dyrektorów szkół w Myrsze i w Śmiarach.
- wykonaniu dwóch ciągów drogowych finansowanych ze środków Funduszu SAPARD
w Helenowie i Wólce Wołynieckiej,
- przetargach na sprzedaż nieruchomości mienia gminnego,
- trudnościach przy budowie wodociągu Okniny - Gostchorz (ze względu na przejście
w łąkach torfowych oraz opóźniające się żniwa),
- starej szkole w Śmiarach (zgodnie z pismem konserwatora zabytków powinna być
przeniesiona w obecnym stanie, nie ma zgody na podział budynku).
- remoncie mostu na drodze Kolonia Wiśniew - Stok Wiśniewski, przepustów na drogach
Kolonia Wiśniew - Stok Wiśniewski i Kaczory - Wiśniew oraz przyczółków i nawierzchni
asfaltowych dróg gminnych.
Rada Gminy pytań i uwag do wystąpienia wójta gminy nie zgłosiła.

Kolejnym punktem obrad było przystąpienie do głosowania nad uchwałami:
- w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok,
- w sprawie: określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
należności podatkowych pobranych od osób fizycznych (uchwała podyktowana była
zmianą sołtysa sołectwa Radomyśl),
- w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wiśniew na lata 2004 - 2006
(„Plan rozwoju lokalnego gminy Wiśniew" jest niezbędny do uzyskania dofinansowania
z Unii Europejskiej na różnego typu inwestycje).

W punkcie „Interpelacje i zapytania Radnych, sprawy różne" Przewodniczący Rady
Gminy Janusz Markiewicz - przedstawił wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie.
Wójt gminy Wiśniew - Krzysztof Kryszczuk poinformował, że w najbliższym czasie będą
wymieniane okna w Zespole Oświatowym w Radomyśli. Poruszył także problem
usytuowania stacji telefonów komórkowych na placu szkolnym w Gostchorzy. Mecenas -
Ewa Foryszewska poinformowała, że jeżeli wpłynął protest w sprawie lokalizacji wieży
przekaźnikowej, to musi odbyć się rozprawa administracyjna.
Radni i sołtysi poruszali także aktualne tematy związane m. in. z oświetleniem gminy,
poprawa nawierzchni dróg i formami pomocy ludziom, którzy z powodów losowych
znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia sesji.

Zebrani dowiedzieli się, że dla gminy Wiśniew na zadania
drogowe powiatu przeznaczono 120 tys. zł. Drogę
powiatową w Kaczorach wymieniono jako najpilniejszą
inwestycję do zrealizowana. Niestety dołożyć musi gmina
Wiśniew.

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwał
w sprawach:
- zmian w budżecie gminy na 2004 rok,
- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie
przejęcia prowadzenia zadań z zakresu oświaty polegających
na zapewnieniu transportu i opieki dzieciom
niepełnosprawnych (uchwała dotyczy dowożenia dziecka
niepełnosprawnego z miejscowości Borki Paduchy
do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Stoku
Lackim. Porozumienie będzie zawarte z Prezydentem Miasta
Siedlce),
- uchylenia Uchwały Nr IV/19/02 w sprawie przystąpienia
do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Wiśniew dot. wsi Wiśniew
i Wiśniew-Kolonia,
- programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Wiśniew do 2010r. Przy głosowaniu nad ta uchwałą zebrani
uzyskali informację o opracowywaniu wyceny mieszkań
w „Agronomówce".
Omawiano także m. in. sprawę przedłużenia umów
dzierżawnych, dowożenia uczniów na zajęcia sportowe,
oświetlenia i remontów dróg oraz innych bieżących spraw
zgłaszanych przez radnych i sołtysów.

24 września 2004 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wiśniewie rozpoczęła
się XVIII zwyczajna sesja Rady Gminy w Wiśniewie. Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy
powitał przybyłych radnych, zaproszonych gości, sołtysów, mieszkańców gminy i odczytał
proponowany porządek obrad.

Następnie wójt gminy Wiśniew - Krzysztof Kryszczuk odczytał informację o wydanych
zarządzeniach w okresie między sesjami, udzielając jednocześnie szczegółowych odpowiedzi na
pytania. Kończąc poinformował, że 28 września br. odbędzie się odbiór sali gimnastycznej
w Wiśniewie, 29 i 30 września br. odbiór wodociągów w Nowych Okninach, Gostchorzy i Tworkach
oraz o zakończeniu prac przy wymianie okien w Zespole Oświatowym w Radomyśli.

W dalszej kolejności przewodniczący Rady Gminy Janusz Markiewicz - poprosił
przewodniczących komisji o przedstawienie informacji z bieżącej pracy.
Informację przedstawili: przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Józef Orzyłowski, przewodniczący
Komisji oświaty, kultury, sportu i turystyki, zdrowia i spraw socjalnych - Krzysztof Purzycki,
przewodniczący Komisji ds. gospodarczych, finansów, budżetu, planowania i rolnictwa - Józef
Jastrzębski, przewodniczący Komisji prawa, porządku publicznego, ochrony środowiska i ochrony
przeciwpożarowej - w zastępstwie przewodniczącego - Tadeusz Dąbrowski.

Kolejnym punktem obrad było przedstawienie informacji z wykonania budżetu gminy Wiśniew
za I półrocze 2004r. Przewodniczący Rady Gminy - Janusz Markiewicz przeczytał Uchwałę
Składu Orzekającego Ragionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach

w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonej przez wójta gminy Wiśniew informacji o przebiegu
wykonania budżetu za ten okres. Następnie poprosił skarbnika gminy - Teresę Jastrzębska
o udzielenie wyjaśnień. Pani skarbnik poinformowała, że w I półroczu wykonane zostało 51%
budżetu po stronie dochodów, 37% po stronie wydatków (tak niskie ze względu na realizację
inwestycji w II półroczu). Rada Gminy - pytań i uwag nie zgłosiła.
Następnie radni zadawali pytania, dotyczące głównie utrzymania dróg, radnemu Rady Powiatu -
Mieczysławowi Izdebskiemu.



Nowy wóz strażacki dla OSP Wiśniew

Cenny nabytek
4 grudnia br. na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

odbyła się ogólnopolska uroczystość poświęcenia i przekazania jednostkom
OSP, lekkich samochodów pożarniczych. Kluczyki do nowego Forda Transita
odebrali także strażacy z OSP Wiśniew.

Strażacy z Wiśniewa znaleźli
się wśród pięćdziesięciu
wyróżnionych jednostek z te-
renu całego kraju.

Lekki samochód pożarniczy
może być wykorzystywany do
ratownictwa technicznego
i ekologicznego. Wyposażony
jest w podstawowy sprzęt,
niezbędny podczas akcji.
Potrzebne jednak będzie
doposażenie samochodu.

Kluczyki do nowego Forda
Transita strażacy otrzymali
z rąk wicepremier Izabeli
Jarugi - Nowackiej. Gratulacje
druhom składali również
minister MSWiA - Ryszard
Kalisz i Prezes Związku OSP
RP - Waldemar Pawlak.
Samochody zakupione zostały
ze środków MSWiA, PZU
S.A., WFOŚiGW, ZG ZOSP
RP i samorządów miast i gmin
- w tym i Gminy Wiśniew.
Jeden ze strażaków zapytany
o wrażenia i krótką refleksję
towarzysząca mu podczas
uroczystości w Warszawie
powiedział, że wszyscy
strażacy w takich oko-
licznościach, życzą sobie
jednego - aby sprzęt pożar-
niczy był jak najrzadziej
wykorzystywany.

D.K.

Zbiórka szkła

Już po raz kolejny na
terenie Gminy Wiśniew
zorganizowano zbiórkę
szkła. Akcja cieszyła się Jak
zwykle dużym zaintereso-
waniem, chociaż dwie wsie
nie wzięły w niej udziału.

Miejmy nadzieję, że
zbędne szkło nie trafi do
pobliskich rowów i lasów.

24 listopada br. odbyła się
wizytacja przedstawiciela
Mazowieckiego Oddziału Re-
gionalnego - biuro SAPARD.

Celem wizytacji była kontrola
prawidłowości wykonania sieci
wodociągowych w miejscowościach
Gostchorz, Tworki i Nowe Okniny. Ocenie
poddana została zarówno kompletność
dokumenttacji jak i efekty rzeczowe
budowy. W sporządzonym raporcie
kontrolujący, nie zamieścił żadnych uwagi
zaleceń dla Referatu Rozwoju i Gos-
podarki Gminy, który nadzoruje wszystkie
gminne inwestycje. Bardzo pozytywnie

ocenił realizację budowy wodociągów,
zarówno pod względem dokumentacji
jak i wykonania przyłączy w terenie.
Pozytywna ocena prowadzonej inwes-
tycji skutkuje przyznaniem dotacji
w wysokości 519.602,17 zł. Fundusze
już w połowie grudnia zostaną
przekazane na konto Urzędu Gminy.

6 grudnia odbył się odbiór budowy
drogi Ciosny - Borki Paduchy o dł. 1650 m.
Kontroli prawidłowości wykonania robót
w terenie dokonał przedstawiciel
Urzędu Marszałkowskiego. Na drogę
Urząd Gminy pozyskał dotację w wy-
sokości 80.000 zł. Całkowity koszt
inwestycji to 354.672,92 zł



2 listopada br. komisja konkursowa powołana przez wójta
gminy Wiśniew - Krzysztofa Kryszczuka w składzie: Ireneusz
Parzyszek - artysta plastyk, Grzegorz Welik - historyk, Artur
Rogalski - archiwista, wyłoniła laureatów konkursu plastycznego
„Mój pomysł na herb i flagę gminy Wiśniew".

Na konkurs wpłynęło ponad 100 prac, wykonanych przeróżnymi
technikami (od wyklejanki ziarnami fasoli, do pastelowej akwareli).
Najczęstszym motywem był czołg, wiśnie i elementy
architektoniczne z terenu gminy.

Najliczniejszą grupę uczestników konkursu stanowili uczniowie
z Zespołu Oświatowego w Wiśniewie. Uczniowie ze Smiar
przygotowali tylko jeden projekt, za to bardzo dokładnie
wykonany i opisany, (za co wójt gminy postanowił wyróżnić jego
autorów nagrodą specjalną). Zwyciężył projekt Kamili Łagozin -
uczennicy I I I klasy gimnazjum w Wiśniewie. Ma on posłużyć jako
wskazówka do dalszych prac nad „gminnymi insygniami".
Ostateczna wersja flagi, herbu i pieczęci musi być zatwierdzona
przez Komisję Heraldyczną przy Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji, co miejmy nadzieję, nastąpi
w listopadzie 2OO5r.

Nagrody dla autorów wyróżnionych prac mają być wręczone
przez wójta gminy Wiśniew - Krzysztofa Kryszczuka 20 grudnia.

Prace uczestników konkursu wywieszone są na korytarzu
w Urzędzie Gminy w Wiśniewie. Zapraszamy do odwiedzenia
wystawy.

Wójt Gminy Wiśniew
ogłasza konkurs na nazwy ulic w miejscowości Wiśniew

Konkurs trwa od dnia 27 grudnia 2004 r. do 31 stycznia 2005 r.
i zostanie rozstrzygnięty na zebraniu wiejskim w lutym 2005 r.
Kupony (wzór poniżej) z propozycjami nazw ulic należy wrzucać do urny
znajdującej się w budynku Urzędu Gminy (na I piętrze) lub przesłać pocztą
elektroniczną, e-mail: ug@wisniew.pl

1 - droga od hydroforni do drogi Wiśniew - Ciosny

(proponowana nazwa ulicy)

2 - droga od banku w kierunku wschodnim

3 - drogaodtzw. „Drogi kaczorów skiej" do

drogi przy stacji gazu

4 - droga równoległa do ul. Bat. Chłopskich-

od strony południowej

3 - tzw. „Droga kaczorowska"-na całej długości



INWESTYCJE WYKONANE W 2004 ROKU



ODNOWA WSI ORAZ ZACHOWANIE
I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Odnowa wsi - czym jest, czym może być?
To ważne pytanie, stawiane nie tylko pod kątem ubiegania się

o środki finansowe, ale przede wszystkim w perspektywie
planowania różnego rodzaju działań w sołectwach. Odnowa wsi to
proces obejmujący bardzo szerokie spektrum działań, wpływających
na podwyższenie jakości życia i tożsamości jej mieszkańców. Siłą
odnowy są tutaj najważniejsze wartości związane z historią, kulturą
tradycją - wszystkim tym, co można objąć pojęciem dziedzictwa
kulturowego wsi, zarówno w aspekcie materialnym
jak i niematerialnym.

Odnowa wsi to szeroki wachlarz przedsięwzięć wynikających
z potrzeb mieszkańców. Przedsięwzięcia te mogą więc dotyczyć
zarówno miejsc spotkań wiejskich (place, centra wsi, sale, świetlice),
obiektów historycznych, zabytkowych; przestrzeni wiejskiej (zieleń,
chodniki, stawy), jak i imprez kulturalnych (festyny, imprezy
cykliczne, tematyczne), folkloru (zespoły taneczne, orkiestry), sportu
i kultury fizycznej (boiska i siłownie, szlaki piesze, ścieżki rowerowe,
zagospodarowanie kąpielisk, plaż), bezpieczeństwa (place zabaw,
ograniczenie ruchu kołowego, parkingi), jak również ochrony
środowiska (sanitariaty, kosze na śmieci), a także wizualizacji
i informacji (tablice informacyjne dotyczące wszystkich ww.
przedsięwzięć).

To tylko niektóre przykłady, ponieważ program ten daje
możliwości specyficznego podejścia, wynikającego z indy-
widualności każdego regionu. Elementem spajającym wszystkie
przedsięwzięcia, charakterystycznym dla tego procesu, jest
współdecydowanie mieszkańców w sprawach kierunków rozwoju ich
miejscowości. Projekty odnowy powstają bowiem w drodze debaty
lokalnej na poziomie sołectwa. Odnowa jest zatem próbą złamania
stereotypu planowania centralistycznego, w którym to gmina
decyduje o rodzaju przedsięwzięć w każdej miejscowości.

Oczywiście nie należy rozumieć, że projekty odnowy wsi są
kreowane i wdrażane w kompletnym oderwaniu od lokalnej
rzeczywistości. Powstają one z uwzględnieniem realiów gminy:
planu zagospodarowania, strategii gminy i budżetu. Dlatego ważnym
czynnikiem warunkującym sukces przedsięwzięcia jest partnerskie
podejście do planowanych, zadań, w tym jak najwcześniejsza
współpraca przedstawicieli gminy z sołectwem.

Podstawą działań są aktywni ludzie kreujący wizerunek swojej
miejscowości. Bez nich każdy projekt będzie tylko wykonaniem
budżetu gminy w zakresie podstawowych potrzeb, widzianych jako
podstawowe oczami Rady Gminy i jej urzędników. Tylko dzięki
współpracy mieszkańców możliwe jest dopracowanie się wspólnej
przyszłej wizji sołectwa, kierunków jego rozwoju
i konkretnych zadań do wykonania. Grupa aktywnych mieszkańców,
nazywana często (na pożytek odnowy wsi) Grupą Odnowy Wsi lub
Grupą Działania Lokalnego działa w sposób zorganizowany, jawny,
ma swojego lidera i podzielone między siebie zadania do wykonania.

Liderem na wsi najczęściej jest sołtys, choć bywa że jest nim inny
mieszkaniec, a czasem ktoś spoza wsi. Ważne by była to osoba
zaangażowana w sprawy lokalnej społeczności, ciesząca się
ogólnym autorytetem, gotowa poświęcić im swój czas. Grupa
Odnowy Wsi w wyniku otwartej dyskusji (spotkań, warsztatów)
decyduje co do przyszłości (funkcji, wyglądu) swojego sołectwa
i określa jakie projekty (przedsięwzięcia) powinny zostać
zrealizowane, zarówno w okresie długofalowym (program odnowy
wsi) jak i krótkoterminowym (plan krótkoterminowy).

Wyniki dyskusji, w tym zapis
jasnej wizji, kierunków zadań, wybór
działań priorytetowych oraz
harmonogram, powinny być
zapisywane podczas spotkań, na
końcu stanowiąc zapis tak zwanej
strategii sołeckiej.

Na terenie naszej gminy
powstały już dwie Grupy Odnowy
Wsi. Jedną z nich utworzyła Rada
Sołecka w Wiśniewie, drugą - Rady
Sołeckie wsi Radomyśl i Zabłocie
wspólnie z Zarządem OSP
w Radomyśli. Grupy rozpoczęły
prace nad Programami Odnowy
Wsi. Zamiarem ich jest włączenie
wszystkich mieszkańców do
wspólnego wypracowania strategii
działania sołectw.

Dobrze byłoby, aby w innych
sołectwach, wzorem wspomnianych
miejscowości, utworzyły się
podobne grupy. Urząd Gminy
chętnie będzie służył pomocą
w kształtowaniu platform sołectw,
udzielając wsparcia zewnętrznego
w myśl ogólnie przyjętych zasad,
partnerstwa i solidaryzmu.

Ewa Wiśniewska
Sekretarz Gminy Wiśniew

Ograniczony tonaż
na drogach

Zarządca dróg gminnych
informuje, że dopuszczalna
nośność mostów na drodze
Ciosny - Borki Paduchy
i Wiśniew - Ciosny wynosi 12 ton.

W związku z tym wszyscy
użytkownicy tych tras proszeni
są o ograniczenie ładowności
przejeżdżających pojazdów sa-
mochodowych.



Tradycje Świąt Bożego Narodzenia
Boże Narodzenie to najweselsze i najbardziej oczekiwane przez cały rok święto. Wszyscy
cenią sobie ich specyficzny klimat, który roztacza się na wiele dni przed i po 25 grudnia.
I chociaż w poszczególnych krajach tradycje i zwyczaje z nim związane różnią się między
sobą, to wszędzie obchodzone jest bardzo uroczyście.

Choinka

Świąteczne drzewko to
bardzo ważny element uro-
czystości Bożego Narodzenia.
Ubieramy je na dwa, trzy dni
przed Wigilią, a rozbieramy na
początku lutego, po dniu
Ofiarowania Pańskiego. Ale nie
wszyscy zapewne wiemy, że
zwyczaj przystrajania choinki
ma niezbyt stare tradycje.
Według wierzeń ludowych
zwłaszcza świerk, jodła i sosna
zawierały w sobie życiodajne
moce i miały w sobie niezwykłe
właściwości.

Dekoracje świąteczne
wywodzą się zaś z orga-
nizowanych zimą obrzędów
pogańskich. Rzymianie ozdabiali
świątynie zielonymi gałązkami.
Celtyccy druidzi dekorowali
jemiołę, Anglosasi - ostrokrzew,
bluszcz i wawrzyn. Choinki
(przeważnie świerki albo jodły)
pojawiły się najpierw w nie-
mieckiej Nadrenii na przełomie
XV i XVI w. i miały
symbolizować rajskie drzewo
życia. Wieszano na nich jabłka
jako przypomnienie odkupienia
grzechu pierworodnego oraz
świeczki, symbolizujące światło
Chrystusa. Czubek drzewka
wieńczyła gwiazda betlejemska
- zwiastun narodzenia Zba-
wiciela. W następnych wiekach
zwyczaj ten stał się
powszechnym w rodzinach nie-
mieckich, tyrolskich i austriac-
kich, a później pozostałych
krajach europejskich. Do Polski
zwyczaj strojenia świątecznego
drzewka przywędrował dopiero
na przełomie XVIII i XIX wieku,
wypierając szybko rodzime
zwyczaje, takie jak np. sta-
wianie snopów zboża w kątach
izby, czy wieszanie jemioły
u powały. Tradycyjne drzewko
było wysokie, powinno sięgać
od podłogi do sufitu, na szczycie
błyszczała gwiazda lub szklana

kopułka. Wśród gałęzi zaś
mnóstwo kolorowych lśniących
bombek i szklanych figurek,
cukierków, pierników, owoców
i ręcznie wykonanych z papieru
lub sreberka zabawek. Do
oświetlenia drzewka używano
dawniej świeczek. Do dziś
w taki właśnie sposób w więk-
szości domów przyozdabia się
świąteczne drzewko.

Wigilia

Najbardziej _ uroczystym
momentem Świąt Bożego
Narodzenia jest wigilijna
wieczerza. Według staropol-
skiej tradycji w większości
domów zachowywanej po dziś
dzień, do Wigilii zasiadano
z chwilą ukazania się pierwszej
gwiazdki na niebie. Tak, jak
dawniej wigilijny posiłek zaczy-
na się od dzielenia się opłatkiem

symbolem pojednania.
Wigilijna wieczerza jest
posiłkiem postnym, do
przyrządzania potraw używa się
tylko tłuszczów roślinnych.
Wigilia wywodzi się z wczes-
nochrześcijańskiego zwyczaju
poprzedzania wielkich świąt
dniem przygotowania, często
związanym z postem i wstrze-
mięźliwością. W Wigilię (z łac.
"viigillo" - czuwam), wierni spę-
dzali dawniej całą noc na
modlitwach w kościołach.
W tym dniu istnieje także
zwyczaj rozdawania prezentów
przypisywanych św. Miko-
łajowi. Na powstanie tego
zwyczaju wpłynęła pamięć
o niezwykłej działalności
charytatywnej tego świętego.
Miejsce zamieszkania św. Miko-
łaja zostało przeniesione z Azji
Mniejszej (Mira) do Laponii, co
wiąże się z rozwojem jego kultu
w krajach Europy Północnej (po
ich chrystianizacji w początkach
drugiego tysiąclecia).

Pasterka
Nazwa nabożeństwa

przypominać ma pasterzy,
którzy najszybciej przyszli
pokłonić się narodzonemu
Jezusowi.

Pierwszy formularz mszal-
ny na święta Bożego
Narodzenia pochodzi z V w.
i już w nim wymieniana jest
Pasterka. Msza ta odprawiana
była, tak jak obecnie, o godz.
24.00, a papież celebrował ją
w poświęconej macierzyństwu
NMP bazylice S. Marii Magio-
re, do której w VI w.
dobudowano kaplicę z repliką
groty betlejemskiej. Później
zwyczaj odprawiania Pasterki
rozszerzył się na wszystkie
kościoły we wszystkich kra-
jach chrześcijańskich. Paster-
ka po dziś dzień otwiera
liturgiczne obchody świąt
Bożego Narodzenia.

Boże Narodzenie
w innych krajach

Anglicy już w połowie listo-
pada zaczynają świąteczne
przygotowania od kupowania
gwiazdkowych prezentów.
Główne ulice w Londynie
wyglądają w tym okresie
najpiękniej, większość miesz-
kańców miasta, gromadzi się
wokół olbrzymiej choinki. Tam
też, podczas świąt wraz
chórami z różnych stron

świata, śpiewają kolędy.
Anglicy nie obchodzą Wigilii.
Świąteczny posiłek spożywają
w pierwszy dzień świąt.
Tradycyjnym daniem jest
pieczony indyk nadziewany
kasztanami, zupa żółwiowa
oraz tzw. christmas pudding -
rodzaj deseru. W drugi dzień
świąt zwanym dniem pudełek
- Boxing Day, otwiera się
otrzymane prezenty.



W Argentynie święta
obchodzone są hucznie. Przy
ogromnym stole zastawionym
jedzeniem rodzina, znajomi
i sąsiedzi bawią się i żartują.
Główny i najważniejszym da-
niem jest pieczony prosiak,
a dopiero o północy zaczyna się
jedzenie słodyczy i zabawa do
samego rana. W tych harcach
uczestniczą również dzieci. Tego
dnia nie ma zwyczaju obda-
rowywania się prezentami, jest
to praktykowane w dniu Trzech
Króli - 6 stycznia.

Tradycja obchodów Świat
Bożego Narodzenia

Chrześcijańskie święto
Bożego Narodzenia zostało
wprowadzone w starożytności
dla uczczenia tajemnicy
narodzenia Jezusa Chrystusa
w IV wieku i wyznaczono jego
datę na 25 grudnia. Nowe
święto połączono z zimowym
przesileniem dnia z nocą celem
podkreślenia symboliki przyjścia
na świat Chrystusa - Światłości.
Wybrano tę datę, aby
przeciwstawić się pogańskiemu
świętu narodzin boga Słońca.
Święto zostało przyjęte na
dworze cesarza Konstantyna
Wielkiego, co spowodowało jego
szybkie rozpowszechnienie się
Jedynie Kościół ormiański
zachował święto 6 stycznia.
Obchody święta koncentrują się
wokół groty narodzenia i żłóbka
(dopiero pod wpływem św.
Franciszka z Asyżu pojawiła się
koncepcja narodzenia Chrystusa
w szopie). Ze świętem Bożego
Narodzenia wiąże się wiele
wierzeń ludowych - ptaki i bydło
(z wyjątkiem konia, który nie
był przy narodzeniu Chrystusa)
mówią ludzkim głosem, rośliny
pochylają się ku ziemi, aby Go
uczcić itp. Na pamiątkę dawnej
wieczerzy, za zmarłych w nie-
których regionach spożywano
w milczeniu posiłek, zostawiano
wolne miejsce dla gościa.
Dokonywano też czynności
magicznych, mających zapewnić
urodzaje. Na podstawie pogody
w kolejnych dniach od 25
grudnia do 6 stycznia wróżono,
jaka będzie aura w kolejnych
miesiącach przyszłego roku.
Charakterystyczną cechą świąt
jest śpiew kolęd, zwłaszcza
w krajach słowiańskich.

Kiedy urodził się Pan Jezus?

Żadna z Ewangelii nie podaje
dokładnej daty narodzin Jezusa.
Kwestią tą zainteresowano się
dopiero po I soborze nicejskim
(325r.), na którym uznano, że
Chrystus jest prawdziwym
Bogiem i prawdziwym Człowie-
kiem, a także pod wpływem
kultury hellenistycznej, przywią-
zującej znaczenie do dnia,
miesiąca i roku urodzin.
Jeszcze na początku III w.
Klemens Aleksandryjski jako
datę narodzin Chrystusa
podawał 19 kwietnia. W tym
samym czasie - 25 grudnia
obchodzono jedno z ważniej-
szych rzymskich świąt "Natali
solis invicti" - święto narodzin
słońca. W pierwszej połowie
IV w. data ta została uznana za
symboliczny dzień narodzin
Jezusa, nazywanego Światłem
i Życiem człowieka. Wkrótce też
temat Bożego Narodzenia
zagościł w literaturze i sztuce.
Oznaczenia roku i ujednolicenia
sposobu określania czasu
narodzin Chrystusa dokonał
w 533 r. Dionizy Mały, któremu
takie doniosłe zadanie powierzył
kilkadziesiąt lat wcześniej
papież Gelazy I. Jednak mnich
pomylił się o kilka lat - według
współczesnych nam badaczy
Jezus przyszedł na świat w 7 lub
6 r. p.n.e.

Kartka świąteczna

Pierwszą kartkę z życze-
niami z okazji świąt Bożego
Narodzenia wysłał w 1842 r.
szesnastoletni londyński artysta
- William Maw Egley. W nas-
tępnym roku pojawiły się
w Wielkiej Brytanii kartki
zrobione na prywatne zamó-
wienie sir Henry'ego Cole'a,
pierwszego dyrektora Muzeum
Wiktorii i Alberta w Londynie.
Rysownikiem był John Calcott
Horsley, a nakład (bo kartkę tę
wkrótce wydrukowano) wyniósł
1000 sztuk. Choć dzięki
rozwojowi kolei żelaznych
koszty przesyłek pocztowych
coraz bardziej spadały, to cena
produkowanych ręcznie kartek
nie sprzyjała popularyzacji
nowego zwyczaju. W 1875 r.
kartki świąteczne pojawiły się w
Ameryce, za sprawą uro-
dzonego we Wrocławiu

Louisa Pranga. W jego drukarni
już wcześniej powstawały kartki
z motywami kwiatowymi. Zasłu-
gą Pranga, było nie tylko
wprowadzenie wzorów typowo
bożonarodzeniowych, ale także
organizowanie konkursów na
najpiękniejsze kartki świątecz-
ne. Zapewne dzięki nim po kilku
latach wybór był już spory: od
najstarszych, typowo religijnych
scen Narodzenia Dzieciątka po
drzewka świąteczne, kompo-
zycje z ozdób choinkowych oraz
wizerunki św. Mikołaja. Zwyczaj
wysyłania życzeń świątecznych
na specjalnych kartonikach stał
się popularny na całym świecie
dopiero w latach 20. XX wieku.
W Polsce kartki świąteczne
pojawiły się pod koniec XIX w.,
najwcześniej na terenie Galicji.
Obecnie kartki świąteczne
znane są we wszystkich
krajach, a ich coroczna pro-
dukcja liczona jest w miliardach
sztuk. Prócz tradycyjnych
motywów znaleźć można na
nich obrazki zimowe, roman-
tyczne sceny stylizowane na
minione czasy, a nawet żartob-
liwe rysunki.

D. K.



ARiMR uruchomił działanie
"Inwestycje w gospodarstwach rolnych w ramach

Sektorowego Programu Operacyjnego"
Od 16 sierpnia br. w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa można składać wnioski o dofinansowanie projektów
z Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja
sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w ramach

Działanie 1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych.
Dofinansowaniem objęte są projekty, które przyczyniają się do

poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych przez wzrost jakości
produkcji, j e j skalę i profi l, obniżenie kosztów oraz spełnienie wymogów
w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt.
Beneficjentami pomocy mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne
prowadzące działalność rolniczą.

Działanie Ułatwianie startu młodym rolnikom . (od 15 września br.)
Dofinansowanie udzielane będzie w formie premii w wys. 50 000 zł. -.

Jest to jednorazowa wypłata przeznaczona dla osoby, która po raz pierwszy
podejmuje się prowadzenia gospodarstwa.

Działanie Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa
w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł
dochodów - nowe działanie SPO. (od 15 września br.)

To działanie jest przeznaczone dla osób fizycznych - rolników oraz
domowników, a także osób prawnych zajmujących się prowadzeniem
działalności rolniczej.
Dofinansowaniem objęte są projekty związane z uruchomieniem lub
rozwojem działalności dodatkowej w zakresie: agroturystyki, usług
związanych z turystyką i wypoczynkiem, usług na rzecz rolnictwa
i gospodarki leśnej, prowadzenia na małą skalę przetwórstwa produktów
rolnych lub jadalnych produktów leśnych, sprzedaży bezpośredniej
produktów pochodzących w większości z własnego gospodarstwa,
wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy (zagospodarowanie
słomy, odpadów łąkowych, leśnych, itp.) oraz zakładania plantacji roślin
wieloletnich przeznaczonych na cele energetyczne, rzemiosła
i rękodzielnictwa, drobnych usług na rzecz mieszkańców obszarów
wiejskich, e-commerce - sprzedaży lub promocji przez internet produktów
rolnych.

Pomoc realizowana jest w formie dofinansowania na zasadzie refundacji do
50% kosztów kwalifikowanych. W okresie realizacji programu łączna kwota
pomocy w ramach tego działania, udzielona jednemu beneficjentowi nie
będzie mogła przekroczyć 100 000 zł.

Działanie Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej
z rolnictwem".(od 15 września)
Wsparcie udzielane jest projektom inwestycyjnym związanym z budową lub
remontem połączonym z modernizacją: dróg wewnętrznych, urządzeń
zaopatrzenia w wodę, urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków,
sieci i urządzeń zaopatrzenia w energią.
Pomoc finansowa ma formę refundacji kosztów kwalifikowanych projektu,
t j . kosztów podlegających współfinansowaniu. Maksymalny poziom pomocy
finansowej może wynieść 50% kosztów kwalifikowanych.

Pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego informują



/ Miedzygminny Turniej Tańca w Gminnym Ośrodku Kultury

Było gwarnie i radośnie
6 grudnia 2004 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie

odbył się I Międzygminny Turniej Tańca. Zgłosiło się ponad 120
uczestników, reprezentujących gminy: Mokobody, Przesmyki,
Siedlce, Zbuczyn oraz Wiśniew.

Podczas 4 - godzinnej imprezy, zebrana publiczność miała okazję
podziwiać solistów, duety, mini - formacje oraz formacje.

Zaprezentowały się następujące zespoły: Murena GOK Chodów, Flex
Dance z Radomyśli, Szkolny Zespół Taneczny z Mokobód, Grupa Taneczna
z GOK Przesmyki, Art Dance z GOK Wiśniew, Grupa Taneczna ze
Zbuczyna, Magie Dance z Zespołu Oświatowego w Wiśniewie. Figury, pozy,
szpagaty, wypady jakie pokazali tancerze oraz tancerki śmiało mogą
zasługiwać na najwyższe oceny. Dzięki dużej ilości uczestników zawodnicy
rywalizowali ze sobą w różnych kategoriach tanecznych i wiekowych.

Najwięcej nagród zebrał zespół „Murena" z Chodowa. Należy jednak
podkreślić, ze taniec trenują od kilku lat. Żaden zespół z terenu gminy
Wiśniew niestety nie może pochwalić się takim „stażem tanecznym"..
Większość dzieci młodzieży ćwiczą dopiero od kilku miesięcy, a niektórzy i
parę tygodni. Jednak zapału im nie brakuje, a to jak dowiedzieliśmy się od I
utytułowanych tancerzy zapał jest najważniejszy. 1

Nagrodzeni soliści i duety ćwiczący w szkołach z gminy Wiśniew oraz w GOK to:
Katarzyna Jastrzebska - Flex Dance - Śmiary,
Natalia Wróbel - Art Dance - GOK Wiśniew,
Monika Cabaj - Art Dance - GOK Wiśniew,

Marta Jastrzebska i Martyna Krasuska - Śmiary
Milena Jedlińska i Monika Cieślik - Art Dance GOK Wiśniew

W kategorii mini - formacje,
drugie miejsce zajął zespół Art.
Dance z GOK Wiśniew, a w
kategorii hip - hop formacje trzecie
miejsce - Flex Dance ze Śmiar.
Zespołowi Magic Dance ze szkoły
w Wiśniewie przypadło drugie
miejsce, zarówno w kategorii mini -
formacje jak i formacje.

Soliści oraz duety otrzymali
pamiątkowe medale, zespoły -
puchary. Fundatorami nagród byli:
Starosta Powiatu Siedleckiego -
Henryk Brodowski oraz Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Wiśniewie.

Sponsorom serdecznie dzięku-
jemy, a nagrodzonym gratulujemy
występów i życzymy dalszych
sukcesów na kolejnych turniejach.

D. K.



Do „Gminnych Wieści" wpłynął list nowej mieszkanki gminy Wiśniew. Prezentujemy jej spostrzeżenia
i odczucia związane z nowym miejscem osiedlenia. Spojrzenie Pani Janiny Sadowskiej może wydać
się ciekawe naszym czytelnikom ...

Z kompasem serca ...
... Ktokolwiek będziesz
w wiśniowieckiej stronie...

- to właśnie mnie się niedawno przytrafiło, i, absolutnie, nie przez przypadek. Przeciwnie. Od pewnego czasu poszukiwałam takie
g o miejsca, które zdoła przyciągnąć do siebie nie tym, co zobaczą, ale tym, co odbierze serce, dusz. Jednak, za każdym (a było tego
trochę, oj było...) razem pojawiło się coś, co skutecznie mnie odstręczało. Choć, mogło też to być wzajemne. Tak, jak wzajemne było
to, czego doznałam właśnie w Wiśniewie. To ,,coś" spowodowało, że nieoczekiwanie dla siebie uznałam to miejsce za swoje.
Trafność tej nagłej decyzji i prawdziwość tego widzenia oczami serca i dusz, potwierdza dobrze upływający tu czas.
Z przyjemnością korzystam ze sposobności i chętnie się tym moim wewnętrznym wizerunkiem Wiśniewa i okolic dzielę.

Wiśniew
-już w samej nazwie, poza dosłowną smakowitością, dostrzegam paletę ciepłych skojarzeń: od rozmarzającego ukwiecenia wiosną
po soczystą słodycz pełnego lata...

Gmina Wiśniew
W moich pierwszych, wstępnie telefonicznych kontaktach (głównie z p. Wójtem Krzysztofem Kryszczukiem) odkryłam rzecz
niebywałą. Zupełnie nietypowy, bo rzeczywiście przyjazny Urząd pozbawiony - ku mojej euforycznej niemal radości - tego
nieznośnego urzędniczego nalotu. Tu obowiązującym okazał się ton szczerej życzliwości, który mimowolnie ochoczo człowiek
odwzajemnia. Z moich rozlicznych, a wieloletnich kontaktów z przedstawicielami władz różnego szczebla wynika, iż nie jest to
zjawisko zbyt częste. U wielu innych, po sprawiedliwości nie tylko gminnych włodarzy, ten specyficzny rodzaj urzędniczej powagi
z tendencją do nadmiernego jej demonstrowania stanowi niemal normę, tak przykrą w odbiorze. A tu, proszę, miłe, ba! Krzepiące
zaskoczenie - Wójt a normalny, pozytywnie usposabiający do siebie człowiek, a przy tym wykazujący w umiejętny sposób
zainteresowanie wszystkim, co może być w efekcie dobre dla mieszkańców swojej gminy. Postawa na tyle, w polskim piekiełku
(istnienie tegoż to bolesna rzeczywistość) intrygująca, że postanowiłam złożyć wizytę. Oczywiście nie było to łatwe. Tak z uwagi na
niebagatelną odległość (Słupsk leży trochę dalej od Warszawy) i różne krzyżujące plany wyjazdu okoliczności wówczas.
Koniec końców doszło do oczekiwanych odwiedzin w Wiśniewie, a tym samym do spotkania z p. Wójtem. Byłam pod, przerastającym
wyobrażenia, ogromnym i jakże pozytywnym wrażeniem, skoro okazało się przełomowe dla mnie w skutkach. Pamiętam ten
niesamowity rodzaj oszołomieni, żeby nie powiedzieć olśnienia odkrywcy połączony z uczuciem ulgi, jaką odczułam, ulgi, jaka musi
być udziałem wędrowca zbliżającego się do wyjątkowego celu.
Miałam przed sobą Wójta, którego mogą pozazdrościć z tak wielu gmin w Polsce ci wszyscy, którzy tęsknią (aż nie chce się myśleć
w ilu przypadkach daremnie) do ludzkiego świata na miarę istot wyższych, gdzie człowiek wie, że to nie tylko duma, ale przede
wszystkim powinność.
Pomyślałam wtedy, że szczęśliwi żyją tu ludzie. Szczęśliwi, bo obdarzeni szczególną świadomością, jeśli wybrali takiego Wójta.
A prowadząc ożywioną rozmowę, podczas gdy ujawniło się filozoficzne pokrewieństwo stron, nie mogłam odeprzeć przedziwnego
przeświadczenia, iż oto niemal w ostatniej chwili (rzecz ujmując filozoficznie) zdążyłam ocalić własną wiarę w sens publicznej służby
na innej, niż walka z wiatrakami, zasadzie. A jednak znalazłam swoją Atlantydę (tak nazwałam świat dążący do ładu i prawości),
której istnienie tak wiele i tak wielu ostentacyjnie wręcz podważa. Konieczność przeobrażenia świata ku rzeczywistemu dobru nie
jest li - tylko mrzonką. Wyraźnie wyczułam grunt pokrewnego pojmowania i traktowania.
Nieodwołalne, więc postanowienie, że tylko tu z tą właśnie władzą stało się tak oczywiste, że jedyną rzeczą, która mogła niepokoić
była kwestia lokum dla mnie i mojej rodziny. Bez trudu ,,zarażając" swoim podekscytowaniem, determinacją p. Wójta, wyraziłam
pragnienie osiedlenia się na terenia gminy Wiśniew. Nie chodziło jedynie, aby zamieszkać. Ale, aby zamieszkać służąc swoim
doświadczeniem i umiejętnościami w sprzyjającym klimacie wzajemnego zrozumienia, życzliwości i woli twórczej, dla dobra
mieszkańców, współpracy. I tak, mając poczucie akceptacji dla moich zamierzeń i mojej skromnej osoby a za przyjaznego
przewodnika p. Wójta Krzysztofa Kryszczuka ruszyłam na poszukiwanie konkretnego obiektu spośród tych będących własnością
gminną. Poza pierwotnym celem była to naturalna sposobność „zanurzenia się" głębiej... (w oceanie ludzkich klimatów...).

Śmiary
Kolejny dobry sygnał w ciągu jednego dnia odebrałam wewnętrznym radarem właśnie w Śmiarach, a dokładnie w pewnej

części Smiar, jako osobliwie magiczną wprost aurę, wyczuwalną, być może za sprawą bliskiej, kojącej zmysły, a pozornie tylko
niemej obecności lasu w kompleksie oświatowym.
Kolejny sygnał sprawił, iż miałam wrażenie swojskości.... rodzaj ożywczego magnetyzmu skądś znanego, czemuś bliskiego .... Byłam
oczarowana i jak zaczarowana, bo nie zraziłam się niczym, nawet złym stanem technicznym jednorodzinnego domu, a właściwie
domku, w którym niegdyś zamieszkiwał dyrektor szkoły, później służył dzieciom z ,, zerówki". Lata ostatnie nie należały do tych,
szczególnie fortunnych. Ząb czasu poczynił za to niemałe spustoszenia. Ale dla mnie, zahipnotyzowanej zbyt głęboko, specjalnie
szczera rzeczywistość nie obeszła. Nie miałam wątpliwości- tylko gmina Wiśniew, a teraz tylko Śmiary, bez względu na wszelkie,
ewentualne przeciwności. Te ostatnie, wkrótce miały się objawić, ale nie były aż tak groźne, by całą rzecz uniemożliwić. Po wielu,
wielu trudach i niedogodnościach to nadwyraz śmiałe przedsięwzięcie o zamieszkaniu dokładnie tu, gdzie wszystko wskazywało na
fiasko, stało się faktem.



Odczytując znaki...

Ta urokliwa i niezwykła, choć okupiona niemałym
wysiłkiem przygoda związana z odnalezieniem tego
mojego „przylądka dobrej nadziei" i „przytulenia" się
doń na stałe (w zamiarze) naprowadza mnie na
filozoficzną refleksją o powtórnym narodzeniu.
Tak oto, w innym miejscu pobieramy życiowe soki,
w innym zdobywamy wiedzą, doświadczenie
(a niekiedy życiową mądrość), a jeszcze w innym
służymy własną zasobnością umysłu, serca, woli.
A wszystko we właściwym czasie i miejscu. Dobrze jest
mieć świadomość i potrzebą rozpoznawania
w zawiłościach życiowych dróg składających się
w jedną spójną całość sensu przeznaczenia. Nasza
w tym radość wynika z jakości rozczytania
praktycznego, osobistych znaków - drogowskazów...

Mieszkańcy (współmieszkańcy)...

Poznając wciąż współmieszkańców, a właściwie
poznając sią wzajemnie, odkrywam wrodzoną dobroć,
życzliwość a także, wydaje sią, pogodną aprobatą
rzeczy od człowieka niezależnych. Wszystko zaś,
łączone z dyskretną, ale szczerą gotowością pomocy,
wynikającą być może też po trosze ze zrozumiałej
skłonności do nawiązywania, czy podtrzymywania
kontaktów towarzyskich. Słowem - prawdziwe
człowieczeństwo w prostych, ludzkich gestach.

Podsumowanie...

Co najbardziej przyciągnęło moją uwagę i skłoniło do
uznania tego miejsca za własne? Czy walory
krajobrazowe? Raczej nie. Są takie miejsca w Polsce,
gdzie przyroda jest jeszcze piękniejsza, ale też, niekiedy
tylko przyroda. I odnosi się tam niemiłe wrażenie
jakiegoś zgrzytu. To bardzo przykre, żeby nie
powiedzieć bolesne doznanie. Tu, natomiast, to właśnie
ludzie nasycają przyrodą balsamicznym dla duszy
powietrzem.... Łagodność w usposobieniu, miękkość
w mowie i naturalna skłonność do zgodnego
przeżywania życia, przyciągają, muszą przyciągać tu
każdego, komu bliskie są pogodna ludzka życzliwość.
To, z pewnością sprawia, że mam ciągle wrażenie, iż tu
świat jakby był nieskażony tym wszystkim, czym
bombardują nas media każdego dnia. A może też,
i bliżej stąd do Niebios, skoro tyle dostrzegam tu troski

0 harmonijne, mimo rozlicznych problemów życie, co
widać i czego doświadczam niemal na każdym kroku...
I, nie obawiam się ewentualnego zarzutu, że chyba
nieco koloryzuję, bo mam, też przy całej sympatii
świadomość, iż nie znalazłam się w świecie bez skazy.
Owszem, tu i ówdzie mogło by się to i owo mniej
pięknym odsłonić, jak u ludzi i z ludźmi. Rzecz
w proporcjach. Daj Boże, w wielu, wielu innych
miejscach w Polsce, na świecie

Cieszą sią, że nie przeoczyłam ważnych
„sygnałów", bo dzięki temu nie tylko wiem o istnieniu
tego ciepłego świata, ale co najistotniejsze, z każdym
dniem stają sią jednym z jego elementów. Żywię przy
tym niejaką nadzieją, że upływający tu odtąd wspólny
czas, znaczony będzie owocnym wysiłkiem ku
pozytywnym rezultatom na miarę potrzeb wspólnoty

i człowieczej godności jednostki.

Janina Sadowska

14 grudnia 2004 r. odbył się konkurs na stanowisko
dyrektora Przedszkola Samorządowego w Wiśniewie
ogłoszony przez Wójta Gminy Wiśniew.

Do konkursu mogły przystąpić osoby, które
spełniały wymagania wynikające z rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja
2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna
odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora
oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych
typach szkół i placówek.
Do konkursu przystąpiła pani Elżbieta Wielgosz -
dotychczasowy dyrektor przedszkola i jedyny kandydat
na to stanowisko.

Po wysłuchaniu „Koncepcji funkcjonowania
Przedszkola Samorządowego w Wiśniewie",
przygotowanej przez Panią Wielgosz i serii pytań
skierowanych do kandydatki, komisja
w składzie: Krzysztof Kryszczuk, Grzegorz Wielgórski,
Bożena Wyrębek, Janina Piątek, Grażyna Staręga,
Alina Dudek, Anna Cabaj, Ewa Filipczuk, Katarzyna
Dziuba, Mirosława Ługowska i Bożena Rymuza
w głosowaniu tajnym, jedenastoma głosami „za"
wybrała panią Elżbietę Wielgosz na stanowisko
dyrektora Przedszkola Samorządowego w Wiśniewie.
Gratulujemy!

Nowe Panie Dyrektorki w Zespole Oświatowym
w Śmiarach i Szkole Podstawowej w Myrsze

Już od 1 września w Zespole Oświatowym w Śmiarach
i Szkole Podstawowej w Myrsze funkcje dyrektorów,
pełnią panie - Anna Dziedzina i Marzena Nowicka.

Stanowiska dyrektorów placówek objęły po wygraniu konkursów,
ogłoszonych przez Wójta Gminy Wiśniew. Obie panie posiadają
dyplomy studiów wyższych i podyplomowych oraz świadectwa
ukończenia kursu kwalifikacyjnego - organizacja i zarządzanie
oświatą.

Pani Marzena Nowicka jest nauczycielem mianowanym,
magistrem w zakresie nauczania początkowego. W 2001 r.
ukończyła (z wynikiem bardzo dobrym) studia podyplomowe
w zakresie zarządzania na Akademii Podlaskiej. Od 1991 r. pracuje
w szkole w Myrsze.

Anna Dziedzina posiada 12 - letni staż pracy w szkole. Po
ukończeniu Studium Nauczycielskiego w Siedlcach o specjalności
nauczanie początkowe, uzyskała tytuł magistra biologii na Akademii
Podlaskiej. Studia podyplomowe odbyła w Wyższej Szkole
Pedagogicznej w Częstochowie. W 2001 r. ukończyła studia
podyplomowe kształcenia blokowego w zakresie przyrody. Pani
Anna Dziedzina posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego.
W szkole w Śmiarach pracuje od 1992r.



Otrzęsiny siódmoklasistów

WITAMY W GIMNAZJUM
Nie wystarczy jedynie chodzić do gimnazjum, by być gimnazjalistą, trzeba

jeszcze przejść tradycyjny, znany od XIV wieku (w naszej szkole od pierwszego
roku istnienia gimnazjum) obrzęd otrzęsin.

W tym roku 18 listopada, prawdziwe rycerskie święto przygotowali swoim
młodszym kolegom, uczniowie z klas l la i llb.

W scenerii średniowiecznego zamku „do godności stanu wyższego" wynoszeni byli
uczniowie z klas pierwszych gimnazjum. Próby godne Zawiszy Czarnego, Królewny
Fiony czy Robin Hooda przechodzili kolejno wszyscy młodsi bracia, srogimi zaś
egzaminatorami byli rycerze z klas drugich. A zatem: rzucano do tarczy, śpiewano pieśni
wojenne, kosztowano zupy rycerskiej i strojono panny na bal. Na koniec przed obliczem
Wielkiego Komtura Gimnazjalnego Kamiliusa z Kaczor samorządy klas la i lb złożyły
przysięgę:

Ja gimnazjalista niepokorny ślubuję:
Być wierny tradycji rycerskiej, nie łobuzerskjej, wiary przodków dochowywać,

Uczciwie uczyć się i nie wagarować, rodziców i nauczycieli słuchać,
(Przed wejściem do pokoju nauczycielskiego pukać, starszych szanować, młodszymi się opiekować,

Lekcje odrabiać w domu, być grzecznym, nie psocić nikomu, buty przebierać
i z nikim w szkole nie zadzierać.

A jeśli przysięgi tej nie dochowam niech zawsze ze wstydu się chowam.

Reguły dworskiej doglądały pilnie ochmistrzynie klas drugich, p. Piesio i p. Jurzyk.
Naprawdę trudno było powrócić do współczesności. Tym bardziej, że bractwo w tańcach
i pląsach nie ustawało. Jedynie kolorowe światła dyskotek i współczesna muzyka,
przypominały w jakiej epoce żyjemy.

Tomasz Okniński
wychowawca klasy t



Pracujemy już kilka miesięcy. Wiele się w tym czasie w naszej szkole
wydarzyło. Zacznijmy od tego, że od 1.09.04 jesteśmy Zespołem Oświatowym w
Śmiarach. Nie tylko zmieniła się nazwa naszej szkoły, ale zmieniła się też dyrekcja.
Od 1.09.04 dyrektorem Zespołu Oświatowego jest p. mgr Anna Dziedzina, której
życzymy sukcesów w pracy zawodowej. Natomiast byłej p. dyrektor
mgr Małgorzacie Borkowskiej dziękujemy za zaangażowanie i wieloletnią pracę na
rzecz szkoły.

Chociaż jest już grudzień wspomnieniami cofniemy się do września i opiszemy
to, co się u nas działo przez tych kilka miesięcy.
09.09. 04 r. uczniowie klasy I gimnazjum wraz z opiekunami p. Romanem
Jastrzębskim i p. Anną Kopeć wybrali się na wycieczkę rowerową po najbliższej
okolicy. Trasa prowadziła przez Śmiary, Domanice, Zażelazną. Uczniowie byli
w Gimnazjum w Domanicach Kolonii oraz w kościele i na cmentarzu.
17.09.04 r. jak co roku nasza szkoła brała udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątania
świata". Głównym jej celem było uwrażliwienie młodzieży na sprawy związane
z ochroną środowiska.
21.09.04 r. odbyło się spotkanie z policjantem na temat bezpiecznego poruszania się
po drodze w drodze do szkoły jak i ze szkoły.
30.09.04 r. obchodziliśmy w szkole Dzień Chłopaka. Samorząd Uczniowski pod
kierunkiem p. Hanny Jastrzębskiej oraz p. Anny Kopeć zorganizował dyskotekę.
Każda klasa wytypowała jednego kandydata, chłopaka, który uczestniczył
w konkursie na „Najelokwentniejszego i najbardziej zaradnego chłopaka". Każdy
z nich musiał przejść szereg prób, które oceniało jury.
13.10.04 r. świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Tego dnia uczniowie klasy III
oraz VI pod kierunkiem p. Marty Gregorczuk oraz p. Małgorzaty Jasińskiej
przygotowali uroczystą akademię. Klasa III recytowała wiersze dla nauczycieli
a chór wykonał kilka piosenek o tematyce związanej ze szkołą. Najbardziej
rozbawiły wszystkich krótkie scenki z życia szkoły w wykonaniu uczniów klasy VI.
Oprawę muzyczną do uroczystości przygotował p. Sławomir Sołtyszewski.
15.10.04 r. odbyło się ślubowanie klasy pierwszej szkoły podstawowej. W obecności
zaproszonych na tę uroczystość gości: pani dyrektor, wychowawcy klasy p. Grażyny
Jastrzębskiej, grona pedagogicznego, uczniów innych klas a przede wszystkim
rodziców uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie.
26.10.04 r. odbyła się wycieczka rowerowa klasy II gimnazjum. Podobnie jak klasa I
mieli do przebycia tę samą trasę Śmiary, Domanice, Zażelazną. Opiekunami
wycieczki byli wychowawca klasy p. Roman Jastrzębski, p. Anna Kopeć oraz
p. Hanna Jastrzębska. Miejscem szczególnym podczas tej wycieczki był pamiątkowy
krzyż znajdujący się w lesie, w drodze do Zażelaznej. Jak głosi tradycja w miejscu ,
gdzie on stoi powieszono powstańców w 1863 roku.

Każdemu przyczepiono ogon, a twarz
została artystycznie pomalowana
farbami i cebulą. Potem uczniowie
musieli przejść szereg prób w różnych
konkurencjach. Na koniec wszyscy
złożyli uroczyste ślubowanie.

Otrzęsiny.

Uroczysta akademia.

9.11.04 r. odbyła się uroczysta
akademia z okazji święta Odzyskania
Niepodległości. W poważnym
nastroju śledziliśmy tragiczną historię
naszego kraju, od czasów zaborów aż
po radosny dzień odzyskania
niepodległości. Słuchaliśmy wierszy,
a także pieśni patriotycznych
w wykonaniu uczniów klasy III
gimnazjum. Montaż słowno -
muzyczny przygotowali p. Bożena
Michalak oraz p. Sławomir
Sołtyszewski
10.11.04 r. tego dnia w naszej szkole
gościł fotograf. Nie było klasy, która
nie zrobiła sobie zdjęcia.
25.11.04 r. w naszej szkole odbyły
się Andrzejki. Wróżki i czarodziejki
(uczennice z klasy II gimnazjum)
przepowiadały przyszłość za pomocą
wróżb. Kiedy już wszyscy poznali
swoją najbliższą przyszłość
rozpoczęła się dyskoteka z konkur-
sami. Zabawa była bardzo udana.
Ciekawe, czy sprawdzą się przepo-
wiednie naszych wróżek?

Bożena Michalak

Wycieczka rowerowa.

27.10.04 r. odbyły się otrzęsiny klasy I gimnazjum. Imprezę przygotowała klasa II
gimnazjum pod czujnym okiem wychowawcy p. Romana Jastrzębskiego. Osoby
z klasy I były pojedynczo proszone do sali gimnastycznej. Na początku jak przystało
na prawdziwych „kotów" zostali oni ucharakteryzowani na „kota".



Szkoła Podstawowa w Gostchorzy znajduje się w połowie drogi między Siedlcami a Łukowem. Wciągu
godziny przejeżdża obok szkoły ok. 70 aut w kierunku Łukowa i drugie tyle w kierunku Siedlec. Tak jest
w godz. 7.30 - 9.00 oraz 14.30 - 16.00. Dokładne liczenie - na przełomie września i października - trzykrotnie
przeprowadzili uczniowie kl. VI pod opieką kol. Macieja Mazura. Położenie szkoły w tak ruchliwym miejscu
narzuca konkretne działania nauczycielom, rodzicom, policji. Bezpieczeństwo naszych uczniów w drodze do i ze
szkoły jest priorytetowym zadaniem w naszej szkole już od bardzo wielu lat. Chyba dzięki temu - mimo tego, że
obok szkoły miało miejsce wiele wypadków i kolizji - nasi uczniowie w nich nie uczestniczyli. W związku z tym
bardzo chętnie po raz drugi wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji „Bezpieczne dzieci...".

DZIAŁANIA, KTÓRE ZREALIZOWALIŚMY W TEGOROCZNEJ KAMPANII

Wśród uczniów naszej szkoły przeprowadziliśmy ankietę „Twoja droga do
szkoły". Spytaliśmy w niej dzieci o sposób docierania do szkoły i powrót z zajęć. Na
ogólną liczbę 61 uczniów ankietę wypełniło 43 uczniów. Odpowiedzi utwierdzają nas
w przekonaniu, że zaznajamianie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze już
najmłodszych uczniów jest konieczne przez cały czas - nie tylko w ramach akcji.
Świadomość zagrożeń wynikających z uczestnictwa w ruchu drogowym sprawia, że
bardzo ściśle i systematycznie współpracujemy z posterunkiem policji
w Wiśniewie, policją drogową z Siedlec.

Miasteczko ruchu drogowego, jakie powstało kilka lat temu na terenie naszej
szkoły daje nam dodatkowe możliwości poznawania zasad poruszania się po drogach.
We wrześniu i w maju każdego roku szkolnego przeprowadzamy konkursy
sprawnościowe „ Mistrz kierownicy jeździ bezpiecznie" na rowerowym torze przesz-
kód. We wrześniu tylko dla uczniów naszej szkoły, w maju - dla uczniów z pięciu szkół
z terenu naszej gminy. Szkolnym koordynatorem działań w zakresie BRD jest od kilku
już lat kol. Sławomir Sołtyszewski.

Sprawna jazda rowerem to nie wszystko. Uczniowie naszej szkoły sprawdzają
i poszerzają swoją wiedzę rozwiązując testy. Przy ich organizacji i opracowywaniu
korzystamy z materiałów i wskazówek zawartych w „Wychowaniu komunikacyjnym"
oraz z fachowej pomocy policjantów.

W okresie od 15 IX do 25 XI nauczyciele klas I - III zorganizowali dodatkowe
zajęcia w ramach przedmiotów środowisko i technika.
Tematyka zajęć:
* kl. „O" i kl. I - Uczymy się bezpiecznego zachowania na drodze i na ulicy.
* kl. II - W jaki sposób należy poruszać się w drodze do szkoły?
* kl. III - Znam znaki drogowe i umiem bezpiecznie poruszać się po drodze.
* kl. I - III - Poznajemy znaki drogowe w najbliższym otoczeniu.

Przeprowadziliśmy też konkurs plastyczny „Bezpieczny w domu, w szkole,
na ulicy". Prace ocenialiśmy w dwóch kategoriach kl. O-III i IV-VI. Uczniowie klas

IV - VI rywalizowali w konkursie polonistycznym (układali skie-rowane do kierowców
apele o bezpieczną jazdę, pisali do młodszych kolegów list zawierający wskazówki
związane z poruszaniem się po drogach, opisywali niebezpieczne zabawy na drodze
i ich konsekwencje).
29 listopada nastąpiło szkolne podsumowanie akcji „Bezpieczne dzieci na polskich
drogach". Gościliśmy w naszej szkole zawsze bardzo nam życzliwe osoby: pana Jacka
Kobylińskiego-dyrektora WORD w Siedlcach, st. asp. pana Krzysztofa Mikitiuka z KM
Policji w Siedlcach, przedstawicielkę Wójta Gminy Wiśniew panią Ewę Wiśniewską -
Sekretarz Gminy. Pierwszym punktem była otwarta lekcja przeprowadzona przez
koi. Annę Boretę w kl. II, którą obserwowali nasi goście. Następnie odbył się apel -
utrzymany w konwencji telewizyjnych „Wiadomości", którego istotną częścią były
autentyczne informacje o wypadkach drogowych zamieszczane w siedleckiej prasie.
Taka konstrukcja apelu miała na celu dalsze uświadamianie dzieciom zagrożeń
i możliwych skutków kolizji i wypadków drogowych oraz zapobieganie im. Na
zakończenie tych specjalnych szkolnych „Wiadomości" uczniowie wręczyli wszystkim
uczestnikom spotkania - dorosłym i dzieciom - specjalne apele do kierowców
o rozważną i bezpieczną jazdę. Występom dzieci towarzyszyła wystawa plastycznych
prac konkursowych. Kolejna część podsumowania akcji to wręczenie nagród
zwycięzcom konkursów przeprowadzonych w ramach kampanii „Bezpieczne dzieci...".
Wspaniałe nagrody (zegary, piłki, czapeczki, gry elektroniczne) otrzymało 26 uczniów
naszej szkoły. Starszy aspirant pan Krzysztof Mikiciuk prze-kazał bardzo potrzebne
naszym dzieciom prezenty: elementy odblaskowe dla wszystkich uczniów kl. O - III,
„smycze" odblaskowe dla uczniów kl. IV - VI.

Wspaniałe nagrody (zegary, piłki,
czapeczki, gry elektroniczne)
otrzymało 26 uczniów. St. asp.
Krzysztof Mikiciuk przekazał bardzo
potrzebne dzieciom prezenty: elemen-
ty odblaskowe dla uczniów kl. O -
III, „smycze" odblaskowe dla ucz-
niów kl. IV - VI. Słowa sympatii za
tak potrzebną akcję przekazała nam
pani Ewa Wiśniewską - Sekretarz
Gminy.

Z gośćmi wstępnie umówiliśmy się
na międzyszkolny turniej BRD
w 2005 r.

Włodzimierz Sosnowski -
nauczyciel SP w Gostchorzy

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia,
Święta poprzedzone miłością wigilijnego
wieczoru, czarem choinki i polskich kolęd.
Zgodnie więc ze świątecznym zwyczajem
pragniemy przekazać wszystkim czytelni-
kom „Gminnych Wieści" wiele dobrych słów
i życzyć -

Aby te dni przyniosły
jak najwięcej spokoju i radości,
6y można Było wejść z nadzieją

w NOWY 2005 ROK
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Rodzice i Uczniowie
Szkoły Podstawowej w Gostchorzy



Gminny Ośrodek Pomocy
w Wiśniewie

składa serdeczne podziękowania

Panu Krzysztofowi Borkowskiemu
Prezesowi Zakładów Mięsnych

w Mościbrodach

za nieodpłatny przywóz artykułów
żywnościowych z Warszawy do
Wiśniewa.

Po 35 latach nieprzerwanej pracy w
Urzędzie Cminy i CO(PS -ie

Pani Regina Skwarek
Główny Księgowy

Gminnego Ośrodka (Pomocy Społecznej,

odeszła na emeryturę.
Z tej okazji dziękujemy Pani Reni
za współpracę i życzymy dużo zdrowia
i samych słonecznych dni.

Kierownictwo i pracownicy Urzędu Gminy
i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Świadczenia opiekuńcze w formie
zasiłku pielęgnacyjnego wypłacono - 39.
osobom, a świadczenie pielęgnacyjne -
pobrało 20. wnioskodawców.

Dożywianie w szkołach
W roku bieżącym z dożywiania

w szkołach podstawowych i gimnaz-
jalnych skorzystało łącznie 232 uczniów

ze 100 rodzin.

Święta Bożego Narodzenia
i Nowy Rok

Przed Świętami Bożego Naro-
dzenia wójt Gminy Wiśniew - Krzysztof
Kryszczuk wspólnie z kierownikiem
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
planują odwiedzić wzorem lat ubiegłych
niektórych mieszkańców naszej gminy
i podzielić się z nimi opłatkiem.

W styczniu 2005 r. Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej, wspólnie
z Gminną Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Gminnym
Ośrodkiem Kultury planują zorga-
nizować choinkę noworoczną dla dzieci
z rodzin wielodzietnych i niepełnych.

Żywność z Unii Europejskiej
Zarząd Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Wiśniewie wspólnie

z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do
31 listopada br. mieszkańcom naszej gminy wydał 4.500 kg produktów
żywnościowych (mleko, ryż makaron). Z tej formy pomocy skorzystało 200 rodzin
(934 osoby).

Świadczenia rodzinne
Od 1 maja do 30 listopada br. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

wpłynęło 180 wniosków w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych.
W listopadzie na 372 dzieci wypłacono zasiłki rodzinne. Oprócz tego

świadczenia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca także inne dodatki.
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka wypłacono dwóm rodzinom.
Z pomocy przysługującej z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego skorzystało 30 świadczeniobiorców.

Wypłacono także 92 świadczenie z tytułu samotnego wychowywania dziecka
i jedno świadczenie z tytułu samotnego wychowywania i utraty prawa do zasiłku dla
bezrobotnych.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
wypłacono 36 osobom.

We wrześniu dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono 215
rodzinom, a dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku
możliwości dojazdu-61 świadczeń.

Z Ł O T E G O D Y mieszkańców gminy Wiśniew
Pary małżeńskie, które w 2005 roku obchodzić będą 50 - lecie pożycia
małżeńskiego oraz pary, które przeżyły ze sobą ponad 50 lat, a nie brały
udziału we wrześniu br. w gminnych obchodach tego święta, proszone są
o zgłoszenie osobiste lub telefoniczne swoich danych do 28 lutego 2005r.
do USC (pok. 3).

USC czynny jest od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 16.00, tel. 641-73-13, wew.107.
Z- ca Kierownika USC

/-/ Marlena Molenda- Chyży


