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Informacja Wójta Gminy Wiśniew
w sprawie wydanych zarządzeń

od 8 grudnia 2004 r. do 16 marca 2005 r.

* Zarządzenie Nr 193/04 z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji konkursowej celem wyłonienia
kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola
Samorządowego w Wiśniewie.

* Zarządzenie Nr 194/04 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia
przetargu i rokowań po drugim przetargu na zbycie
nieruchomości.

* Zarządzenie Nr 195/04 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania w Urzędzie Gminy Wiśniew komisji
przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowań o udzielenie zamówień publicznych na
,, Konserwacją oświetlenia drogowego na obszarze
administracyjnym gminy Wiśniew w 2005 r. ".

* Zarządzenie Nr 196/04 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania w Urzędzie Gminy Wiśniew komisji
przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowań o udzielenie zamówień publicznych na
,, Wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce naukowe nowo
wybudowanego obiektu szkolnego w miejscowości
Wiśniew" i ,,Wyposażenie nowo wybudowanego zespołu
żywieniowego szkolnego w miejscowości Wiśniew ".

* Zarządzenie Nr 197/04 z dnia 30 grudnia 2004 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola
Samorządowego w Wiśniewie.

* Zarządzenie Nr 198/04 z dnia 30 grudnia 2004 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.

* Zarządzenie Nr 199/05 z dnia 2 stycznia 2005 r.
w przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników
majątku według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r.

* Zarządzenie Nr 200/05 z dnia 2 stycznia 2005 r. w sprawie
regulaminu pracy w Urzędzie Gminy Wiśniew.

* Zarządzenie Nr 201/05 z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie
zatwierdzenia regulaminu pracy dla komisji przetargowej
w Urzędzie Gminy Wiśniew dot. przygotowania
i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień
publicznych.

* Zarządzenie Nr 202/05 z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie
powołania w Urzędzie Gminy Wiśniew komisji
przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowań o udzielenie zamówień publicznych na
,, Dostawę materiałów biurowych i środków czystości dla
Urzędu Gminy i szkół z terenu gminy Wiśniew ".

* Zarządzenie Nr 203/05 z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie
przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków
budżetu gminy Wiśniew na I kwartał 2005 r.

* Zarządzenie Nr 204/05 z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie
ustalenia zasad wydawania jednorazowych zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych.

* Zarządzenie Nr 205/05 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie
upoważnienia osoby do przyjmowania składanych ofert na
świadczenie usług specjalistycznych.

* Zarządzenie Nr 206/05 z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie
układu wykonawczego budżetu gminy Wiśniew na rok
2005.

* Zarządzenie Nr 207/05 z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie
powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Oświatowego
w Radomyśli.

Podczas XX Sesji 29 listopada 2004 r.
Rada Gminy w Wiśniewie

podjęła następujące uchwały:

* Nr XX/133/04 z dn. 29.11.2004 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2004 r.

* Nr XX/134/04 z dn. 29.11. 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej na finansowanie wymiany stolarki okiennej w budynku
Urzędu Gminy i Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wiśniewie.

* Nr XX/135/04 z dn. 29.11. 2004r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu
żyta za trzy kwartały 2004 r.

* Nr XX/136/04 z dn. 29.11. 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na 2005 r.

* Nr XX/137/04 z dn. 29.11. 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych na rok 2005 obowiązujących na terenie
gm. Wiśniew oraz zwolnień w tym podatku.

* Nr XX/138/04 z dn. 29.11. 2004 r. w sprawie ustalenia i poboru opłaty
administracyjnej.

* Nr XX/139/04 z dn. 29.11. 2004 r. w sprawie uchylenia Uchwały
Nr XIV/96/97 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 24 marca 1997 r. 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. 29.11. 2004 r. 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. 29.11. 2004 r. w sprawie podwyższenia wysokości
kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych
posiłków udzielonych w ramach środków na dożywianie uczniów objętych
programem wojewódzkim lub rządowym.

Podczas XXI Sesji 29 grudnia 2004 r.
Rada Gminy w Wiśniewie

podjęła następujące uchwały:

* Nr XXI/142/04 z dn. 29.12.2004 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2004 r.

* Nr XX1/143/O4 z dn. 29.12.2004 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Podczas XXII Sesji 16 lutego 2005 r.
Rada Gminy w Wiśniewie

podjęła następujące uchwały:

* Nr XXII/144/05 z dn. 16 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia planu pracy
Rady Gminy w Wiśniewie na 2005 r.

* Nr XXII/145/05 z dn. 16 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
i wypłacania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także wysokości
i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego.

* Nr XXII/146/05 z dn. 16 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w gminie Wiśniew na 2005 r. "

* Nr XXII/147/05 z dn. 16 lutego 2005 r. w sprawie sfinansowania z Powiatem
Siedleckim inwestycji drogowej.

* Nr XXII/148/05 z dn. 16 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju
wsi Radomyśl i Zabłocie z zachowaniem dziedzictwa kulturowego ".

* Nr XXII/149/05 z dn. 16 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju
miejscowości Wiśniew na lata 2005 — 2010".

* Nr XXII/150/05 z dn. 16 lutego 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicom
stanowiącym drogi publiczne w miejscowości Wiśniew.

* Nr XXII/I51/05 z dn. 16 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na rok 2005.



XXI uroczysta Sesja Rady Gminy Wiśniew odbyła się w Dworze
w Mościbrodach. Radnych, wójta gminy i gości zaprosił senator - Krzysztof
Borkowski, właściciel dworu.

Na początku, wójt gminy Wiśniew - Krzysztof Kryszczuk przedstawił
sprawozdanie z bieżącej pracy oraz informacje o wykonanych inwestycjach
w 2004 r.

W czasie obrad podjęto dwie uchwały. Dotyczyły zmian w budżecie gminy
na 2004 r. i ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego.

Podczas sesji zabierali głos zaproszeni goście: Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej - st. kap. Jan Osiej, senator RP Sławomir Izdebski,
przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Urzędu Marszałkowskiego i wójt
gminy Zbuczyn - Roman Prochenka.

Obecny był także gospodarz dworu - senator Krzysztof Borkowski.
Przybyli na sesję sołtysi, skorzystali z okazji i wywiązała się dyskusja na temat
sytuacji rolnictwa i perspektyw rozwoju wsi polskiej. Niestety informacje
uzyskane z pierwszej ręki, od senatora nie były optymistyczne. Jednak nastrój Radni podczas obrad. (fot. U.G.)
towarzyszący Świętom Bożego Narodzenia obudził we wszystkich nadzieje „że

Po podzieleniu się opłatkiem, senator Krzysztof Borkowski zaprosił wszystkich do świątecznie nakrytego stołu. Podczas
poczęstunku brzmiały kolędy w wykonaniu zespołu „Wiśniewiacy" i kolędników z GOK - u
w Wiśniewie. D.K..

XXII sesja Rady Gminy, a pierwsza w tym roku
kalendarzowym, obfitowała w ważne uchwały.

Najważniejszym punktem obrad było jednogłośne
przyjęcie budżetu gminy Wiśniew na 2005 r. Przewiduje
się, że dochody gminy w 2005 r. będą wynosiły
9.117.727 zł, wydatki - 9.766.364 zł. Deficyt budżetowy
- 648.637zł zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej
z lat ubiegłych, wolnymi środkami, jako nadwyżka
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
gminy wynikająca z rozliczeń kredytu i pożyczek z lat
ubiegłych oraz z przychodu z zaciąganych pożyczek na
rynku krajowym.

Na inwestycje przewidziano prawie 2.000.000 zł,
a więc 20,2 % budżetu. Z wypowiedzi wójta gminy
Wiśniew można było wnioskować, że suma ta w ciągu
roku jeszcze się zwiększy.
W 2005 r. planuje się następujące inwestycje:

1. Rozbudowę budynku szkolnego o salę
gimnastyczną z zapleczem i pomieszczeniami
towarzyszącymi dla potrzeb Zespołu
Oświatowego w Radomyśli.

2. Budowę wodociągu: Pluty - Daćbogi - Śmiary
- Mroczki - Kaczory - Łupiny.

3. Budowę wodociągu w Wiśniewie -
ul. Południowa i ul. Północna.

4. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze
w Borkach Paduchach (dokończenie).

5. Ułożenie warstwy ścieralnej na drodze
Wiśniew - Stok Wiśniewski.

6. Pokrycie asfaltem drogi powiatowej Kaczory -
Łupiny (inwestycja współfinansowana
z Powiatem Siedlce).

Zaplanowano także fundusze na projektowanie sali
sportowej dla potrzeb ZO w Śmiarach, wodociągów
(w miejscowościach Stok Wiśniewski, Wólka
Wiśniewska, Lipniak, Myrcha, Ciosny, Wiśniew Koi.,
Wólka Wołyniecka) oraz projekt przebudowy ulicy
Siedleckiej w Wiśniewie. W tym roku
w miejscowościach Ciosny (Baranek), Mościbrody,
Gostchorz i Tworki zostanie zaprojektowane i wykonane
oświetlenie uliczne.

Radni głosowali także nad przyjęciem „Programu
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych" oraz nad dwoma dokumentami
dotyczącymi rozwoju wsi Wiśniew, Radomyśl
i Zabłocie. ,,Plan rozwoju miejscowości Wiśniew"
i „Plan rozwoju wsi Radomyśl i Zabłocie z zachowaniem
dziedzictwa kulturowego ". Dokumenty te są nieodłączna
częścią wniosków, jakie Urząd Gminy złoży do Urzędu
Marszałkowskiego w celu pozyskania funduszy z Unii
Europejskiej na wskazane w planach inwestycje.

Zostały także podjęte uchwały
w sprawach:
- przyjęcia planu pracy Rady Gminy,
- ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania
nauczycielom dodatków,
- sfinansowania z Powiatem Siedleckim inwestycji
drogowej - Kaczory, Łupiny,
- nadania nazwy ulicom stanowiącym drogi publiczne
w miejscowości Wiśniew. (Rada Gminy ostatecznie
zatwierdziła następujące nazwy: Szkolna, Bankowa,
Północna, Południowa i Ogrodowa).

D.K.



Nagroda Starosty Siedleckiego dla Stanisława Paciorka - sołtysa wsi Zabłocie

Gratulacje Panie Sołtysie !
Już po raz kolejny Starosta Siedlecki przyznał swoje doroczne
nagrody osobom, które w sposób szczególny „wyróżniają się
w działalności na rzecz Powiatu Siedleckiego i jego mieszkaaców".

Działalność społeczna
Stanisława
Paciorka

Pan Stanisław Paciorek od najmłod-
szych lat związany był ze środowiskiem
wsi polskiej.

Działalność społeczną rozpoczął od
pracy w komitecie budowy przystanka
kolejowego w Radomyśli.

W trudnym okresie dla Polski, w I. 80.,
pracował na rzecz szkoły w Społecznym
Komitecie Pomocy Szkole, który miał za
cel remont i modernizację Szkoły
Podstawowej w Radomyśli. W tym czasie
wieś Zabłocie nie miała dostępu do
komunikacji autobusowej. Dlatego Pan
Stanisław Paciorek zaczął starania
0 położenie dywanika asfaltowego łączą-
cego drogę krajową Siedlce - Łuków
z Radomyślą. Swoją charyzmą
społecznika potrafił zarazić okoliczne
społeczeństwo i czynem społecznym
zostało wybudowane ok. 3 km drogi.
Otwarcia drogi Radomyśl - Gostchorz
1 tym samym uruchomienie linii PKS
umożliwiło połączenia z miastem. Dla
okolicznych mieszkańców był to
przysłowiowy krok milowy, otwarcie okna
na świat. Młodzież mogła uczyć się
w szkołach średnich w mieście, otworzył
się także nowy rynek pracy.

Rok 1985 był uwieńczeniem prac przy
przystanku kolejowym w Radomyśli. Pan
Stanisław Paciorek przez cały czas
współpracował z władzami lokalnymi,
stanowiąc swoisty pomost władza -
społeczność wsi.

W 1986r. dzięki funduszom gminy
i pracy społecznej został wykonany
kolejny odcinek drogi (600 m) i przedłu-
żona została trasa autobusowa.
Pełniąc funkcję sołtysa wsi Zabłocie,
wyszedł z inicjatywą opodatkowania
mieszkańców na rzecz budowy
utwardzonej drogi przez wieś - 580 m.
Inicjatywa ta spotkała się z pozytywnym
odzewem społeczeństwa, dzięki zaanga-
żowaniu którego, inwestycja (częściowo
sfinansowana także przez Urząd Gminy)
została wykonana.

W 1991r. Pan Paciorek uczestniczył
w pracach Komitetu Budowy Wodociągu
Radomyśl - Zabłocie. Mieszkańcy obu
wsi, w czynie społecznym wybudowali
hydrofornię i w 1992 r. popłynęła już
woda.

Rok 1993 to kolejna inicjatywa - ostatni
odcinek drogi Januszówka - Radomyśl.
Przez mieszkańców Zabłocia, została
wykonana wywózka pod stabilizację
nowej drogi (1200 m). W tym samym
roku przy pomocy Urzędu Gminy została
wykonana stabilizacja tej drogi.

(ciąg dalszy na str. 5)

Pan Stanisław Paciorek przyjmuje statuetkę z rąk Starosty Siedleckiego
- Henryka Brodowskiego. (fot. U. G.)

Wśród pięciu laureatów wyłonionych przez Kapitułę Nagrody, znalazł się
mieszkaniec naszej gminy, sołtys wsi Zabłocie - Stanisław Paciorek.
Nagrodę Starosty otrzymał w dziedzinie działalności społecznej
i samorządowej.

Uroczystość wręczenia statuetek i pamiątkowych dyplomów odbyła się
w trakcje uroczystej sesji Rady Powiatu, w Domu Pracy Twórczej
"Reymontówka" w Chlewiskach.

Pan Stanisław znany jest jako aktywny, a co ważne, także skuteczny,
działacz na rzecz przede wszystkim poprawy infrastruktury w gminie Wiśniew.

Warto nadmienić, że tym samym dołączył do grona dwóch laureatów
Krzysztofa Borkowskiego - wyróżnienie przyznane w 1999 r. w dziedzinie
działalności gospodarczej i Stanisława Jastrzębskiego, który został laureatem
konkursu w dziedzinie promocji powiatu i dziennikarstwa w 2000 roku.
Przypomnijmy pokrótce sylwetkę laureata.

Notka biograficzna
Pan Stanisław Paciorek urodził się 9 listopada 1942 r. w Radomyśli. Tam też

ukończył szkołę podstawowa. Od młodzieńczych lat pracował w gospodarstwie
rolnym najpierw rodziców, potem własnym. Pozwoliło mu to poznać ciężką
pracę na roli, która w pewien sposób wywarła wpływ na zrozumienie potrzeb
człowieka.

W 1962 r. zawarł związek małżeński. Po 24 latach małżeństwa owdowiał,
podejmując trud samodzielnego wychowania czworga dzieci. W 1989 r.
ponownie wstąpił w związek małżeński, z którego wychowuje syna - Jakuba.
W 1966 r. rozpoczął pracę na PKP, jako pracownik obsługi ruchu kolejowego.
W międzyczasie dokształcał się zawodowo, awansując ze stanowiska robotnika
kwalifikowanego na pracownika umysłowego. Jednocześnie prowadził
gospodarstwo rolne. W 1983r. został wybrany na sołtysa sołectwa Zabłocie.
Funkcję tę pełnił przez 11 lat. W tym samym roku wstąpił do ZSL, a dzisiaj jest
członkiem PSL, wiceprezesem Gminnego Koła tej partii.

W 1988r. został wybrany na radnego Rady Gminy Wiśniew. Funkcję tę pełnił
przez dwie kadencje. Od 1999r. był radnym Powiatu Siedleckiego. Był to jedyny
okres (od 1983 r.) nie pełnienia przez P. Stanisława Paciorka funkcji sołtysa wsi
Zabłocić. W wyborach sołtysów na kadencję 2002 - 2006, ponownie został
wybrany. Uzyskał poparcie 96% głosujących mieszkańców wsi Zabłocie.
Funkcję tę pełni do dziś.



Nowe nazwy ulic w Wiśniewie

Szkolna, Bankowa, Północna,
Południowa i Ogrodowa

Ponad 50 różnego rodzaju propozycji nazw ulic, zgłosili mieszkańcy
gminy Wiśniew. Rada Gminy zatwierdziła ostateczne nazwy ulic
w Wiśniewie.

Kupony można było wrzucać do urny znajdującej się w Urzędzie Gminy lub
głosować za pomocą poczty elektronicznej. Pojawiały się różne propozycje,
czasami bardzo oryginalne, a nawet śmieszne
np. Zapłotek, Kaczora Donalda, Strusia Pędziwiatra. Kilkunastu mieszkańców
zaproponowało nazwanie ulic nazwiskami osób, które są związane z historią
Wiśniewa - Adeli Grzebisz, A. i M. Grzebiszów. Wymieniano także takie
nazwiska jak: Jan Nowak - Jeziorański, Marek Kotański, Jacek Kuroń, Czesław
Niemen.

Na zebraniu 13 lutego br. mieszkańcy Wiśniewa zadecydowali, że:
• droga od hydroforni do drogi Wiśniew - Ciosny będzie nosiła nazwę -

ULICA SZKOLNA
• droga od banku w kierunku wschodnim - ULICA BANKOWA
• droga od tzw. „drogi kaczorowskiej" do drogi przy stacji gazu - ULICA

PÓŁNOCNA
• droga równoległa do ul. Bat. Chłopskich (od strony południowej) -

ULICA POŁUDNIOWA
• „droga kaczorowska" (na całej długości) - ULICA OGRODOWA.
Radni podczas XXII sesji Rady Gminy jednogłośnie zatwierdzili

zaproponowane nazwy ulic.
Aktualnie Urząd Gminy opracowuje operat numerów nieruchomości

położonych przy tych ulicach. Właściciele nieruchomości zostaną
zawiadomieni o nadanym numerze. D.K.

Ważne !
Urząd Gminy Wiśniew informuje,

że zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych
z dn.12 stycznia 1991r. /tekst jedn. - Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84, z późn. zm./

budynki mieszkalne podlegają opodatkowaniu
podatkiem od nieruchomości.

Podstawą naliczania podatku jest powierzchnia użytkowa w m2 mierzona po
wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach
z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych. Za kondygnację uważa się
również garaże podziemne, piwnice i poddasza użytkowe. Powierzchnię
pomieszczeń lub ich część oraz część kondygnacji o wysokości
w świetle od 1,40m do 2,20m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w
50 %, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40m, powierzchnię się pomija.
Budynkiem do celów podatkowych jest obiekt budowlany trwale związany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach .
Ordynacja podatkowa oraz zalecenia Regionalnej Izby Obrachunkowej
zobowiązują Wójta Gminy do przeprowadzania kontroli w terenie w zakresie
zgodności deklarowanej powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych
z faktycznie posiadaną.
Na terenie gminy Wiśniew kontrola ta zostanie przeprowadzona po
4 kwietnia 2005 r. Do tego czasu właściciele budynków mieszkalnych mogą
uaktualnić lub zweryfikować złożoną w Urzędzie Gminy Wiśniew deklarację
podatkową (pok. 24). Zmiana powierzchni użytkowej będzie skutkować zmianą
podatku od nieruchomości od daty złożenia deklaracji.

dokończenie ze str. 5

Działalność społeczna
Stanisława Paciorka

W 1996 r. wspólnie z Urzędem
Gminy i sołtysami wsi Okniny Stare
i Radomyśl, została podjęta inicjatywa

dotycząca budowy odcinka drogi
łączącej Ciosny z Wiśniewem. Jako
sołtys pilotował prace przygotowawcze
angażując całe społeczeństwo.
W następnym roku na tej drodze został
położony dywanik asfaltowy.

W latach 1999 - 2003 pełnił fun-
kcję radnego Rady Powiatu w Siedl-
cach. Dał się poznać jako człowiek
niezwykle zaangażowany w działania
na rzecz społeczności, był członkiem
komisji zdrowia i opieki społecznej.
Jako senior prowadził pierwszą sesję
Rady, nowo utworzonego Powiatu
Siedleckiego. Już jako radny powiato-
wy zaangażował się w prace przy
budowie drogi powiatowej łączącej
gminę Wiśniew z gminą Zbuczyn.
Oddanie tej drogi do użytku było
swoistym uwieńczeniem jego pracy
społecznej.

Obecnie jest sołtysem sołectwa
Zabłocie. Pozostaje nadal otwarty na
potrzeby społeczności wiejskiej.
Obecnie jest liderem „Programu
odnowy wsi z zachowaniem
dziedzictwa kulturowego wsi Zabłocie".

Pan Paciorek skupiał się na
pomocy mieszkańcom w zaspokajaniu
podstawowych potrzeb każdego
człowieka - dostęp do oświaty,
infrastruktury, zwłaszcza dróg. Swoją
działalnością wyróżnił się w społecz-
ności lokalnej. Jego aktywność została
zauważona także przez mieszkańców
gminy i powiatu. Nie byłoby to możliwe
bez zaufania społecznego, szacunku
jakim mieszkańcy wsi darzą Pana
Stanisława. Nie można pominąć roli
jaką odegrał przy jednoczeniu,
solidaryzowaniu i pobudzaniu
mentalności społecznej wsi. Czyny
społeczne, prace przy coraz to nowych
inwestycjach, gromadziły wszystkich
mieszkańców, jednocząc społeczność
lokalną.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż
angażował się w prace społeczne
w niezwykle trudnych dla Polski
czasach. Przełomy historyczne,
zmiany rządów i ustroju nie
zniechęcały go do służbie społecznej.
Najważniejszy był człowiek i praca.
Tworzył platformę porozumienia
społeczeństwa z władzami. Wiedział,
że tylko współpraca obywateli i władzy
przyniesie wymierne efekty, w myśl
staropolskiego przysłowia „Zgoda
buduje, niezgoda rujnuje".

Pan Stanisław Paciorek to
człowiek skromny, nie oczekujący
pochwał i zaszczytów. Tym bardziej
zasługuje na uznanie. D.K.



29 stycznia br. odbyto się gminne uroczyste przekazanie jednostce
OSP Wiśniew kluczyków do lekkiego samochodu pożarniczego Ford Transit. Kulminacyjnym
punktem uroczystości był „Bal strażaka".

Wśród zaproszonych gości byli
m. in.: Jan Osiej - Komendant

Miejski PSP w Siedlcach, Artur
Pietrzak - prezes ZP OSP, Stefan
Teodorski - sekretarz ZW OSP RP,
Antoni Okniński - dyrektor KRUS
w Siedlcach, Krzysztof Kryszczuk -
wójt gminy Wiśniew oraz sponsorzy
i darczyńcy.

Na wstępie gości przedstawił
i przywitał komendant jednostki OSP
w Wiśniewie - dh Edward
Dąbrowski. Po krótkiej prezentacji
historii i działalności OSP, która
przedstawił dh Jacek Jurzyk,
proboszcz parafii Wiśniewie -
ks. Henryk Krupa poświęcił nowy
samochód i dodatkowe wypo-
sażenie. Następnie kierowcy,
dh. Karolowi Woźniakow wręczono
kluczyki do nowego Forda Transita.
W kolejnych przemówieniach
druhowie podkreślali sprawność
działania strażaków, ich sukcesy na
różnego typu zawodach sportowo -
pożarniczych oraz rolę, jaką odgrywa
jednostka w społeczności lokalnej.
Następnie, przejeżdżając główną
ulicą Wiśniewa na sygnale,
zaprezentowany został nowy
samochód.

Kulminacyjnym punktem uroczys-
tości była kolacja i „Bal strażaka", na
który oprócz gości bardzo licznie
przybyli strażacy ze swoimi
małżonkami. Wszyscy uczestnicy
uroczystości podkreślają serdeczną
atmosferę spotkania oraz wspaniałą
zabawę. D.K

Walne zebranie sprawozdawcze OSP
Zebranie OSP Wiśniew, które odbyło się 26 lutego 2005 r., było

ostatnim z dziesięciu Walnych Zebrań Sprawozdawczych
Ochotniczych Straży Pożarnych, przeprowadzonych na terenie
Gminy Wiśniew.

Sprawozdania obejmowały okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.
Oprócz członków OSP Wiśniew w zebraniu uczestniczył druh
Tadeusz Kopryjaniuk - wiceprezes ZP ZOSP w Siedlcach oraz
Krzysztof Kryszczuk - wójt gminy Wiśniew, który uczestniczył
prawie we wszystkich zebraniach sprawozdawczych
zorganizowanych na terenie naszej gminy.

Wystąpienie wiceprezesa ZP OSP
dh. Tadeusza Kopryjaniuka. (fot. U.G.)

Bal strażaków w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie, (fot. U.G.)

Sekretarz ZW ZOSP RP-Stefan Teodorski wręcza kluczyki
do nowego samochodu, (fot. U. G.)



Temat spotkania

Zarząd OSP Wiśniew w sprawie uroczystości
przekazania samochodu Ford Transit
dnia 29.01.2005 r.

Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP
w Śmiarach.

Walne Zebranie Sprawozdawcze
OSP w Tworkach.

Spotkanie z mieszkańcami ul. Południowej
w Wiśniewie w sprawie wodociągu.

Spotkanie z mieszkańcami w sp. Planu Rozwoju
wsi Zabłocie i Radomyśl.

Walne Zebranie Sprawozdawcze
OSP w Radomyśli.

Spotkanie z mieszkańcami miejscowości
Mroczki w sprawie wodociągu.

Spotkanie z mieszkańcami miejscowości Plut
i Daćbogi w sp. wodociągu.

Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej
w ZO w Wiśniewie.

Walne Zebranie Spraw. OSP w Łupinach.

Spotkanie mieszkańców gminy Wiśniew
i Zbuczyn z przedstawicielami PKP
nt. modernizacji i likwidacji przejazdów
kolejowych na trasie Siedlce - Łuków.

Spotkanie radnych i sołtysów z posłem Markiem
Sawickim nt. dopłat do gosp. niskotowarowych.

Spotkanie Rady Sołeckiej sołectwa Wiśniew
w sprawie Planu Rozwoju miejscowości
Wiśniew.

Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP
w Costchorzy.

Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Starych
Okninach.

Data zebrania

5.01.2005 r.
18.01.2005 r.
25.01.2005 r.
28.01.2005 r.

13.01.2005 r.

16.01.2005 r.

19.01.2005 r.

23.01.2005 r.

27.01.2005 r.

01.02.2005 r.

03.02.2005 r.

05.02.2005 r.

07.02.2005 r.

09.02.2005 r.

10.02.2005 r.

11.02.2005 r.

12.02.2005 r.

12.02.2005 r.

HARMONOGRAM WYMIANY
DOWODÓW OSOBISTYCH

W roku 2005 wymieniamy dowody osobiste
wydane w latach 1981- 1991.

W roku 2006 wymieniamy dowody osobiste
wydane w latach 1992- 1995.

W roku 2007 wymieniamy dowody osobiste
wydane w latach 1996- 2000.

UWAGA!
Wszystkie dowody „książeczkowe" tracą ważność
z końcem 2007 roku. W dowody te nie wpisuje się
żadnych zmian np. przemeldowania, nowo narodzonych
dzieci i ich numerów PESEL itp.
Dowody „książeczkowe" po ich unieważnieniu
są zwracane właścicielowi.

Seminarium „Rola OSP w społeczno-
gospodarczym rozwoju polskiej wsi"

Na zaproszenie przewodniczącego komisji
rolnictwa i rozwoju wsi oraz przewodniczącego
komisji obrony narodowej i bezpieczeństwa
publicznego Senatu RP, we wspólnym posiedzeniu
seminaryjnym „Rola Ochotniczych Straży Pożarnych
w społeczno-gospodarczym rozwoju polskiej wsi",
udział wzięli wójt gminy - Krzysztof Kryszczuk
i przedstawiciele OSP Wiśniew: druhowie Karol
Woźniak i Jarosław Młynarczyk.

Ciekawostki z USC
• W roku 2004 urodziło się 77 nowych
mieszkańców gminy - 40 dziewczynek
i 37 chłopców.
Najczęściej nadawane imiona: Julia, Wiktoria,
Maja, Kacper, Mateusz, Dominik.

• W ubiegłym roku zawarto 34 związki małżeńskie,
w tym 28 zarejestrowano w księgach małżeństw
Urzędu Stanu Cywilnego w Wiśniewie.

• Najstarsze osoby zawierające związek małżeński
w 2004 r. liczyły 79 lat kobieta i 72 lata
mężczyzna.

• W roku 2004 zmarło 74 mieszkańców gminy,
w tym 35 zgonów nastąpiło na terenie gminy
Wiśniew. (W przypadku śmierci w szpitalu, akt
zgonu wpisywany jest do Ksiąg Stanu Cywilnego
Urzędu, na terenie którego zlokalizowany jest
szpital).



Otwarcie sali gimnastycznej
w Zespole Oświatowym w Wiśniewie

Dla szkoły miej serce -nie licz lat!
Pokochaj to miejsce - mały świat!
- to motto przewodnie uroczystości, na

które uczniowie, nauczyciele, pracownicy
szkoły i rodzice Zespołu Oświatowego
w Wiśniewie czekali bardzo długo,
a która odbyła się 5 lutego 2005 r. Tego

właśnie dnia miało miejsce oficjalne
otwarcie nowej części obiektu
oświatowego, czyli sali gimnastycznej
z zapleczem, czterech sal lekcyjnych,
kuchni, stołówki, biblioteki i nowego
pokoju nauczycielskiego.

Nie jest tajemnica, że z pomieszczeń
tych korzystaliśmy już kilka tygodni
i pierwsze emocje, głównie radosne, były
za nami - wszak do dobrych rzeczy
człowiek przyzwyczaja się szybko.

Uczestniczyli w nim: zaproszeni goście, władze gminy oraz
przedstawiciele społeczności szkolnej - uczniowie i nauczyciele.
Biskup Henryk Tomasik poświęcił krzyże, które zostały zawieszone
w salach oraz nowe halę gimnastyczną. Tu gości przywitali uczniowie,
ponieważ to im głównie będzie służył nowy obiekt i dlatego
przygotowany specjalnie na tę okazję program artystyczny, był
wyrazem wdzięczności. Przed gośćmi i dla nich wystąpili między
innymi: Aneta Wronka - autorka wierszy, Raperzy z II A (Konrad
Dąbrowski, Rafał Bednarczyk, Maciej Przanowski, Beata Młynarczyk),
zespół „Magie Dance" aktorzy z „Teatrzyku Świetlicowego", Michał
Kordys jako Bolesław Chrobry, uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej,
oraz soliści: Paulina Wasilewska, Anna Rafałowicz, Marek Szczygieł.
Role prowadzących przypadły Wioletcie Kantowicz i Michałowi
Kryszczukowi oraz przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego (Oli
Mirowskiej i Aldonie Niedziółce). Następnie głos zabierali przybyli na
uroczystość goście: m. in. poseł Marian Piłka, senatorowie: Krzysztof
Borkowski i Sławomir Izdebski, wicestarosta siedlecki Zygmunt
Wielogórski, przedstawiciele Mazowieckiego Kuratorium Oświaty,
Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, radni powiatu siedleckiego,
radni gminy Wiśniew i przedstawiciele instytucji, które na co dzień
wspierają szkołę. Gratulowali władzom gminy okazałego budynku,
przekazywali życzenia i upominki dla uczniów (głównie piłki, książki
i programy edukacyjne).

Po części oficjalnej goście udali się na obiad do
nowej świetlicy. Mogli także swobodnie oglądać
nowe sale, okazjonalne wystawy (np. historyczną,
galerię prac dzieci, poczytać szkolną gazetkę
„Gigancik" i tomik poezji „Maluję słowami"). Byli
pracownicy i uczniowie z rozrzewnieniem
wspominali stan, gdy szkoła w Wiśniewie mieściła
się w jednym budynku i była ogrzewana dzięki
piecom kaflowym.

Dlatego tym serdeczniej, z głębi serca dziękujemy
władzom Gminy Wiśniew z wójtem Krzysztofem
Kryszczukiem na czele za życzliwość,
zaangażowanie, inwestycje na rzecz naszej
placówki.

Dziękujemy wszystkim sponsorom, darczyńcom,
którzy „mają serce" dla naszej szkoły. Dziękujemy
i mamy nadzieję, że „gospodarze" obiektu czyli
uczniowie w tych nowych luksusowych warunkach,
ze zdwojoną energią przystąpią do nauki.

Dziękujemy także rodzicom, którzy wydatnie
pomogli przy organizacji uroczystości.

Pamiętajmy wszyscy, że zgodnie ze słowami
piosenki raperów, „...jaka szkoła- taka
przyszłość". Barbara Piesio

Ale bardzo chcieliśmy naszym entuzjazmem i wdzięcznością
podzielić się z innymi. Dlatego styczeń był w naszej szkole
wyjątkowym miesiącem, wypełnionym pracą nad
organizacją imprezy.

0 godzinie 130 0 biskup Diecezji Siedleckiej - Henryk
Tomasik, odprawił uroczystą Mszę św. w kościele w
Wiśniewie. Później wszyscy przeszli do Zespołu
Oświatowego. Zebranych powitała dyrektor - Urszula
Sosnówka i nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi.



Poczty sztandarowe. (fot. S.P. Gostchorz)

Dzień 26 stycznia 2005 roku w Szkole Podstawowej
im. Kazimierza Odnowiciela w Gostchorzy był wyjątkowy
i bardzo szczególny. Na terenie szkoły odbyła się niezwykła
uroczystość, którą młodzież oddała hołd obrońcom Ojczyzny,
uczestnikom i bohaterom wojny polsko - bolszewickiej
z 1920 roku.

Nauczyciele SP w Gostchorzy w swej codziennej pracy bardzo dużą wagę
przywiązują do jak najlepszego i jak najpełniejszego poznawania przez
uczniów historii naszej Ojczyzny. W związku z tym dyrektor szkoły i grono
pedagogiczne jednomyślnie zdecydowali o podjęciu inicjatywy Sejmiku
Województwa Mazowieckiego, który ogłosił bieżący, 2005 rok - Rokiem
Pamięci Wojny Polsko - Bolszewickiej 1920 roku. Organizacją uroczystości
zajęły się panie: Anna Boreta, Hanna Dziewulska i Monika Sozoniuk.

Niezwykłą przyjemność organizatorom, sprawiło przybycie niemal
wszystkich zaproszonych znamienitych gości: żołnierzy - kombatantów,
weteranów wojen, jakie przez naszą Ojczyznę przetaczały się w XX wieku.
Gościliśmy: płk. Bogdana Pokrowskiego - wiceprezesa prezesa Zarządu
Okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Siedlcach, żołnierzy, Krzysztofa Tchórzewskiego - radnego Sejmiku
Woj. Mazowieckiego, Janinę Makos - pracownika Okręgowego Zarządu
Kombatantów RP, Tadeusza Milewskiego - historyka z Łukowa, Krzysztofa
Kryszczuka - Wójta Gminy Wiśniew, ks. Henryka Krupę - proboszcza parafii
Wiśniew, którego prywatną kolekcję pamiątek z okresu międzywojennego
i obraz Marszałka Piłsudskiego mogli podziwiać wszyscy zebrani.

Po wprowadzeniu sztandarów organizacji kombatanckich, sztandaru szkoły
i zaśpiewaniu hymnu, rozpoczęła się część artystyczna. Przygotowali ją
uczniowie kl. VI z pomocą Włodzimierza Sosnowskiego i Sławomira
Sołtyszewskiego. Całość utrzymana była w podniosłym i uroczystym nastroju.
Wzruszenie ogarnęło wszystkich, i występujące dzieci, i zasłuchanych gości.
Nie tylko przy śpiewaniu „Roty", ale także „Pieśni o wodzu miłym", czy
„O Belinie" chór wspomagali goście. Występy uczniów zakończyła znana
pieśń „Jak długo w sercu naszem".

Druga część akademii to wystąpienia zaproszonych gości. Pułkownik
Pokrowski wręczył także honorowe dyplomy uznania przyznane przez
Zarząd Główny Związku Kombatantów RP, byłym żołnierzom z terenu gminy
Wiśniew.

Obchody rocznicy wojny polsko - bolszewickiej 1920 r.

LEKCJA PATRIOTYZMU w szkole
w Gostchorzy

Szczególnie miło zabrzmiały słowa
pana Krzysztofa Tchórzewskiego, który
składając podziękowania i wręczając
upominki dla uczniów poinformował, że
szkoła w Gostchorzy jest wśród zaledwie
14 na terenie całego woj. mazo-
wieckiego, które podjęły inicjatywę
Sejmiku Mazowieckiego.
Pan Tadeusz Milewski ze wzruszeniem
podziękował młodzieży za piękny
występ. W krótkiej prelekcji przedstawił
także wydarzenia 1920 r. na terenach
łukowskich. Zaprezentował także
pamiątkowe fotografie sprzed ponad 80
lat oraz dokumenty, które przez lata
pieczołowicie gromadził w swoim
domowym archiwum.
Wójt Gminy Wiśniew z dużą życzliwością
mówił o działaniach i inicjatywach środo-
wiskowych podejmowanych nie po raz
pierwszy przez uczniów i nauczycieli
naszej szkoły, czym sprawił
organizatorom dużą przyjemność.
Ks. Henryk Krupa, podzielił się swoimi
wrażeniami. Wystąpienie zakończył
Modlitwą za Ojczyznę, której słowa przed
ponad 400 laty napisał ks. Piotr Skarga.

Na zakończenie, głos zabrała pani
Anna Borkowska - dyrektor szkoły,
dziękując wszystkim zebranym za
przybycie na uroczystość.
Poinformowała także, że w szkole
zaplanowane są jeszcze inne
uroczystości, których celem jest oddanie
czci Polakom - bohaterom walk
o wolność ojczyzny:

- w maju - spotkanie przy ognisku
z okazji 60. rocznicy zakończenia
II wojny światowej,
- we wrześniu - akademia z okazji
66. rocznicy wojny obronnej 1939 roku,
- w listopadzie - uroczystość poświęcona
87. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości.

Uroczystości takie to niecodzienne
lekcje historii, których istotą jest
pogłębianie uczuć patriotycznych i po-
szerzanie wiedzy historycznej
o Ojczyźnie i bohaterstwie Polaków.

Lekcję patriotyzmu, jaka odbyła się
w Szkole Podstawowej w Gostchorzy
należy uznać za bardzo udaną.

nauczyciele SP w Gostchorzy



O Świętach Wielkanocnych
dawniej i dziś

Niemal wszystkie polskie gospodynie starają się upiec chociaż
jedną świąteczną babką, mazurka, czy sernik, często według starych,
rodzinnych przepisów. Nawet jeśli nikt już nie przestrzega
tradycyjnego porządku przedświątecznych prac, który nakazywał
w Wielki Wtorek piec spody mazurków z kruchego ciasta, a w Wielką
Środę pokrywać je masami, polewami i lukrami, w każdej kuchni
goszczą wielkanocne wypieki. Dawniej podobno panny, którym podobał
się kawaler odwiedzający dom rodziców podczas świat, specjalnie
ozdabiały jeden z mazurków sercami i amorkami, aby podarować je
swojemu wybrańcowi.

W Wielki Piątek pieczono natomiast babki. W tym dniu w kościele
odbywa się symboliczna uroczystość złożenia do grobu Chrystusa.
Boży Grób jest zawsze przybrany kwiatami i udekorowany.

W Wielką Sobotę odbywa się święcenie pokarmów. Do
wiklinowych koszyczków tak dawniej, jak i dziś wkładamy kolorowe
pisanki, babkę, chleb, kawałek kiełbasy, chrzan, sól i cukrowego
baranka. Chleb symbolizuje ciało Chrystusa, wędlina zapewnia
zdrowie, płodność i dostatek. Sól ma moc odstraszania wszelkiego zła,
bez niej nie ma życia. To także symbol oczyszczeni, prawdy
i tajemnicy istnienia. Chrzan symbolizował siłę fizyczną. Jajko
natomiast jest dowodem odradzającego się życia i tryumfalnego
zwycięstwa nad śmiercią

Dawniej, podczas nabożeństwa w kościele, kiedy ksiądz poświęcił
ogień i wodę, każdy gospodarz starał się przynieść do domu choć kilka
je j kropel i kawałek spalonej gałązki, które miały chronić przed złem.
Kobiety wnosiły natomiast wielkie kosze wypełnione bochnami chleba.
Jeśli przypalonych było więcej niż 24, według wierzeń, zapowiadało
się upalne lato.

W Wielką Niedzielę budziły wszystkich dzwony, wzywając na
rezurekcje (resurectio z łac. oznacza zmartwychwstanie). Niegdyś
w ten właśnie poranek kobiety i dziewczęta podcinały końce włosów,
wierząc, że jeśli uczynią to w chwili, gdy dzwonią dzwony, włosy będą
bujnie rosły przez następny rok. W Wielką Niedzielę całe rodziny
zasiadają do uroczystego śniadania, dzielą się jajkiem i składają
życzenia. Tradycja zaleca, aby w wielką Niedzielę nie gotować obiadu,
spożywać tylko wcześniej przygotowane pokarmy. Jedynym ciepłym
daniem ma być czerwony lub biały barszcz, sporządzony na wywarze
z szynki lub wędzonki, podawany z dodatkiem jajek na twardo.
W niektórych okolicach popularna jest tzw. zupa wielkanocna na roso-
le z dodatkiem chrzanu, plastrów j a j i pokrojonych wędlin.

Poniedziałek to tradycyjnie czas polewania się wodą (symbol
powracającej do życia przyrody). Dawniej chłopcy bezlitośnie polewali
dziewczęta, wrzucając je nieraz do strug i sadzawek. Panny nie
bardzo się broniły, ponieważ ta, która przed południem w drugi dzień
świąt chodziła w suchej odzieży, uważana była za pannę bez wzięcia,
bez widoków na zamążpójście. Warto podkreślić, że oblewać mogli
tylko mężczyźni. Śmingus - dyngus do dziś jest atrakcją zwłaszcza
dla dzieci.

Na koniec cytat - przestroga X V I I I - wiecznego znawcy dawnych
obyczajów, księdza Kotowicza „Jeśli która niewiasta nie zamknęła się
w komnacie, w ranek w pościeli pływała".

D..K.

Święta Wielkanocne przypadają
zawsze w pierwszą niedzielę po wiosennej
pełni Księżyca - pomiędzy 21 maja, a 25
kwietnia.

Wielkanoc poprzedza czterdzies-
todniowy okres Wielkiego Postu. Dawniej
jedzono w te dni głównie kaszę, ziemniaki,
żur i śledzie. Wszystko to popijano lekko
osobna wodą z dodatkiem czosnku. Po
zakończeniu postu było w zwyczaju
(zwłaszcza wśród ludzi młodych)
przybijanie śledzia do drzewa
i zakopywanie skorup, które zostały po
stłuczeniu garnka z żurem.

Dzisiaj mało kto traktuje czas
Wielkiego Postu tak bardzo
rygorystycznie. Wierzący raczej
wyrzekają się niektórych przyjemności,
rezygnują z uczestniczenia w hucznych
imprezach, unikają używek czy ulubionych
potraw.

Ostatni tydzień przed świętami
wielkanocnymi to dni szczególne.
Odprawiają się wówczas wielkopostne
nabożeństwa, wierni przystępują do
sakramentów. Wystawiane są często
widowiska pasyjne, nawiązujące do
dawnych misteriów Wielkiego Tygodnia.
Tuż przed świętami organizowane są
przedświąteczne kiermasze, na których
królują palmy, wiklinowe koszyczki,
gliniane kogutki, wielkopostne kołatki.
Cieszą oczy pierwsze wiosenne kwiaty
a przede wszystkim pisanki, zdobione
wszystkimi barwami tęczy, drewniane
lub ceramiczne.

Wielki Tydzień to czas porządków
w domu i obejściu. Dzisiaj rzadko kto wie,
że zwyczaj sprzątania domu kojarzony
był dawniej z czynnościami magiczno -
obrzędowymi. Kiedyś w pierwszych
dniach wiosny oczyszczało się domostwa
z zimowego kurzu i pajęczyn, by przez
szeroko otwarte drzwi i okna weszła jas-
ność i radość Świąt Wielkanocnych
i wiosny, wróżąc dostatek
i szczęście.



PRZYSŁOWIE
PRAWDĘ CI POWIE
Gdy się wieczór czerwienieją nieba,

jutro deszczu szukać trzeba.

• • • •

Jak ranek mglisty, wieczór przeźroczysty.
• • • •

Jak w zimie piecze, to w lecie ciecze.
• • • •

MARZEC
Co marzec wypiecze, to kwiecień wyciecze.

• • • •

Gdy w marcu grzmoty, to w maju śniegi.

• • • •

Jaki Zwiastowanie, takie Zmartwychwstanie.

KWIECIEŃ
Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy,

trochę lata.

• • • •

Kwiecień suchy nie sprawia dobrej otuchy.

• • • •

Pogody kwietniowe - stoty majowe.

• • • •

Na Świętego Franciszka (02. IV)
nie raz dobrze grzmi i bfyska.

• • • •

Kiedy Marek (25 IV) przypieka,
człek jeszcze na ziąb ponarzeka.

MAJ
Suchy marzec, mokry maj czyni

gospodarstwo jako gaj.

• • • •

Chłodny maj - dobry urodzaj.

Przy świąteczne - wiosennym stole
Wielkanoc w polskiej tradycji to także pięknie nakryty

i wyjątkowo obficie zastawiony stół. I chociaż dzisiaj nie szykujemy tak
dużo jadła i napitku jak dawniej, to jednak staramy się celebrować
Święta Wielkanocne w zgodzie ze staropolską tradycją kulinarną, do
której jesteśmy głęboko przywiązani. Do kanonu świątecznych
specjałów należą przekąski z jaj, białe i wędzone kiełbasy, chrzan,
pieczone mięsa, żurki i oczywiście wypieki - baby, mazurki, serniki,
a także torty. Mamy nadzieję, że zamieszczone poniżej receptury

wzbogacą domowy repertuar świątecznych przysmaków.
Życzymy smacznego !

Kiszenie żuru
1 szklanka mąki żytniej, kilka ząbków czosnku, mała cebula, liść

laurowy, kilka ziaren ziela angielskiego, pół kromki razowego chleba ze
skórką lub 1 dag drożdży

Do kamiennego garnka lub szklanego słoja wsypać mąkę wymieszać
z taką ilością gorącej wody, aby powstała zawiesina o konsystencji ciasta
naleśnikowego. Dodać czosnek, liść laurowy i ziele ang. Gdy zawiesina
ostygnie, wlać cztery szklanki chłodnej przegotowanej wody, włożyć
cebulę chleb lub drożdże i wymieszać. Przykryć płótnem, obwiązać
i odstawić w ciepłe miejsce. Zakwas nadaje się do użycia już po trzech

dniach.

Żur na kiełbasie
Duża porcja włoszczyzny, szklanka zakwasu, 25 dag białej kiełbasy,

pół szklanki smietany,3 jaja, łyżka startego chrzanu, ząbek czosnku,
3 liście laurowe, 3 ziarenka ziela ang., łyżeczka majeranku, sól

Włoszczyznę zagotować w półtora litrze wody. Gdy warzywa będą
miękkie włożyć kiełbasę, zagotować ją, następnie wyjąć a wywar odcedzić
i połączyć z zakwasem. Dodać wszystkie przyprawy, zagotować i zaprawić
śmietaną. Rozłożyć na talerzach pokrojoną kiełbasę i ugotowane jaja, zalać
żurkiem.

Jajka w sosie wiosennym
5 jaj, 2 łyżki majonezu, 2 łyżeczki musztardy, 3 łyżki gęstej śmietany,

2 łyżki naturalnego jogurtu, nieduży surowy ogórek, rzodkiewka,
szczypiorek, odrobina cukru, sól

Jaja ugotować na twardo i przekrojone na połówki ułożyć na
półmisku. Majonez rozetrzeć z musztardą i łyżką śmietany, a następnie
rozprowadzić resztą śmietany i doprawić. Ogórek pokroić w drobną kostkę,
rzodkiewkę w cienkie plasterki, szczypiorek posiekać. Wszystkie składniki
sosu wymieszać, posolić do smaku i polać nim jaja.

Babka parzona
Po półtorej szklanki cukru i mąki ziemniaczanej, 4 i pół łyżki mąki

pszennej, 6 jaj, cukier waniliowy, 3 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia,
półtorej koski masła lub margaryny, aromat arakowy

Jaja z cukrem i cukrem waniliowym ubić nad parą aż podwoi swoją
objętość, zdjąć z garnka i ubijać aż przestygnie. Obie mąki przesiać
i wymieszać z proszkiem, ubitymi jajami i aromatem. Masło lub margarynę
rozpuścić, zagotować i wlewać powoli do ciasta mieszając. Przełożyć
ciasto do natłuszczonej formy i upiec.



OGŁOSZENIE ROKOWAŃ
PO II PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI MIENIA GMINNEGO Z TERENU GMINY WIŚNIEW.

Termin rokowań ustalono na dzień 07 kwietnia 2005r godz. 11°°
Obręb ewidencyjny

Okniny

Nr działek

1509/2

Pow. ha

0,34

Cena wywoławcza
w złotych

2.160

Termin rokowań ustalono na dzień 14 kwietnia 2005r godz. 10°°
Obręb ewidencyjny

Ciosny
Lipni ak

Łupiny
Okniny

Wiśniew Kolonia

Stok Wiśniewski

Wólka Wiśniewska

Numery działek

289/2
151/3,151/4

472
3/1
154/1,155
159
411/1,411/3
419/1,419/3
422/1,422/4
423/1,423/2,423/3
14/1,14/2,14/3
455,462
473
512/5
673,674/2
709,714
869/4,891
1273,1274

457,458

Po w. ha

0,40
0,19

1,09
0,54
0,72
0,17
0,9371
0,6195
0,4968
0,5098
0,76
0,63
0,05
0,21
0,35
0,32
0,30
0,15

0,14

Cena wywoławcza
w złotych

500
200

1.400
600

1.000
300

1.000
700
600
600

2.500
2.200

200
1.000
1.200
1.000
1.000

400

300

Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętych kopertach nie później niż na 3 dni przed wyznaczonym terminem
rokowań.

Zgłoszenie powinno zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
2. datę sporządzenia zgłoszenia;
3. oświadczenie że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
5. do zgłoszenia dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki w wysokości 10% ceny wywoławczej.



Na wzór Feberge wielkanocne
jajko sporządził w roku 1906 dla
Henryka Sienkiewicza cech
warszawskich jubilerów. Pisanka
ta, wielkości strusiego jaja, miała
skorupkę z pozłacanego srebra,
na której wygrawerowano postać
bohaterów jego powieści.

Współczesne pisanki na-
wiązują do ludowych zbiorów
zdobniczych, które także
posiadają swoją symbolikę. Na
przykład szlaczki z figur to
metafora nieskończoności,
czerwień i biel to część oddawana
duchom ziemi, zieleń symbolizuje
odrodzenie przyrody i miłość,
a brąz - szczęście rodzinne.
Znawcy potrafią, kierując się
kolorem i wzorem, odróżnić
pisankę kurpiowską od
mazowieckiej, krakowskiej łowic-
kiej czy wielkopolskiej, nie
wspominając już o kolorowych
kresowych kraszankach, deko-
rowanych według wzorów
z Podola, Wołynia czy
Wileńszczyzny.

A może powstanie kiedyś
wzór pisanki wiśniewska ?

D.K.

Symbol jajka jako źródła wszelkiego początku występuje w wielu
kulturach na świecie. Jajko uważa się za metaforę ukrytego życia,
tajemniczej siły istnienia i odradzania się życia
w przyrodzie. Stąd też wywodzi się powiązanie jajka
ze Zmartwychwstaniem.

Było ono od zawsze symbolem filozoficznych rozważań nad
początkiem życia i śmiercią. Weszło do kultury jako symbol odradzającego
się życia, wiosny i odrodzenia natury, a także wszystkiego co żyje. Jajko
obdarzano szczególną czcią już w czasach pogańskich. Stąd też wywodzi
się słowiański obyczaj, kultywowany od X wieku, święcenia kolorowych,
uprzednio ugotowanych na twardo jaj. Potem zaczęto obdarowywać się
pisankami z życzeniami radosnych świąt i dzielić się jajkiem podczas
uroczystego wielkanocnego śniadania.

Pisanki towarzyszą Wielkanocy w większości krajów Europy,
w Stanach Zjednoczonych i wszędzie tam, gdzie wyznaje się katolicyzm.
Są jak kurczak zajączek czy palma, nieodłącznym atrybutem tych
wiosennych świąt.

Magiczne pisanki

Pierwotne jajka dekorowano w celach magicznych - zdobienie było
bowiem jednym z warunków ciągłości świata. Tradycyjnie zasiadano do
malowania pisanek w Wielki Czwartek. Robiły to kobiety i dziewczęta,
mężczyźni zaś nie mogli się nawet przyglądać tej czynności, gdyż ich
obecność szkodziła magicznym właściwościom pisanek.
Pierwsze gotowe pisanki jeszcze nie poświęcone ofiarowano najbliższym,
z chrześniakami na czele. Reszta, już poświęcona, zdobiła wielkanocny
stół i była rozdawana przybywającym w odwiedziny gościom. W tych
czasach pisanki pełniły funkcję dzisiejszej walentynki. Jako symbol
rozrodczości i nowego życia były oczywista aluzją uczuć. Panny starały się,
aby najpiękniejsze kraszanki trafiły do rąk chłopców, których chętnie
widziałyby w roli przyszłych towarzyszy życia. Nawet najskromniejsza
i nieśmiała dziewczyna mogła ofiarować ten symboliczny podarek chłopcu,
dając mu do zrozumienia, że nie jest jej obojętny. Matki i siostry kawalerów,
malując pisanki, pamiętały, by najbardziej udane ofiarować swoim synom
i braciom, by ci z kolei mogli obdarować nimi swoje wybranki.

Z jednej strony otaczano jaja nabożnym kultem, z drugiej zaś służyły
do wielkanocnej zabawy. Jedna z najbardziej popularnych jest tłuczenie jaj.
Właściciel pisanki o najtwardszej skorupce oprócz nagrody pod postacią
rozbitych jaj przeciwników, przez najbliższy rok cieszył się sławą.

Jajka niespodzianki

Około połowy XIX wieku w całej Europie rozpowszechniły się znane
i dzisiaj „jajka niespodzianki". Podobno ich pomysłodawcą był francuski
cukiernik George Toussay, który ożenił się z córką właściciela firmy
galanteryjnej. Przedsiębiorczy młodzian wpadł na świetny pomysł, by
drobiazgi ze sklepu teścia wkładać do wielkanocnych jajek wykonanych
z czekolady, cukru czy marcepanu. Takie słodkie pisanki przesyłano sobie
w przedświątecznym tygodniu wraz z serdecznymi życzeniami. Pan
Toussay kładł więc kawałki koronki, zwoje jedwabnych wstążeczek,
srebrne naparstki, kolczyki albo pierścionki. Ten pomysł bardzo się
spodobał i odtąd wielkanocne prezenty - te bardziej symboliczne - tak
właśnie wyglądały.
Ze srebra i złota.

Wielkanocne jajka ze srebra i złota zaczęli też sporządzać jubilerzy.
Najcenniejsze z zachowanych do dziś pochodzą z pracowni działającego
w Petersburgu aż do 1917 roku sławnego złotnika i grawera - Faberge,
który był dostawcą cesarskiego dworu. W tych kunsztownych pisankach
kryły się miniaturowe portreciki ofiarodawców, figurki złotych amorków,
łabędzie, gołębie i inne symbolizujące pozytywne uczucia ptaki bukieciki
kwiatów, a wszystko sporządzone było ze szlachetnych kamieni. Te cenne
wielkanocne klejnoty, jak historycy sztuki nazywają pisanki Faberge'a
eksponowane są w muzeach podczas świątecznych wystaw i niezmiennie
budzą zachwyt swym pięknem.

Po raz kolejny publikujemy nadesłany przez
naszego poetę - Pana Andrzeja Radomyskiego
wiersz i życzenia świąteczne.

Polacy,
Maaryja Niepkalana, klęcząca pod krzyżem
naszego Chrystusa Zbawiciela, naszego (Pana
mówi:
Otwórzcie serca do Świąt Zmartwychwstania
(Przygotujcie czyste dusze i serca jak zloto.

Życzę Wam dużo zdrowia,
żeby Warn słońce jasno świeciło na niebie,

żebyście Święta 'Wielkanocne
przeżywali jak Anioły w niebie.
Żebyście pokarmy zdrowo spożywali
i świeconym jajkiem się podzielali.

Bo zmartwychwstał Jezus w grobie
niech zmartwychwstanie Polko i Polaku
w Tobie.

Szczęść Boże Alleluja, Alleluja, Alleluja
Życzy Andrzej Radomyski

z Radomyśli



19 stycznia zgodnie z coroczną szkolną tradycją obchodziliśmy Święto Babć
i Dziadków. Z przyjemnością stwierdzamy, że coraz liczniej przybywają na
spotkanie w naszej szkole. Uroczystość przygotowały dzieci z klas młodszych pod
opieką kol. Anny Borety, Małgorzaty Sołtyszewskiej, Sławomira Sołtyszewskiego.
Występy najmłodszych uczniów bardzo się podobały. Wnuczęta sprawiły, że
w niejednym babcinym i dziadkowym oku zakręciła się łezka.
29 stycznia odbył się bal karnawałowy. Sala gimnastyczna udekorowana przez pod
kierunkiem kol. Katarzyny Wielgórskiej i kol. Małgorzaty Sołtyszewskiej wyglądała
jak bajkowa komnata balowa. O stronę muzyczną zadbał dziś student, a jeszcze nie
tak dawno uczeń naszej szkoły Paweł Ksionek ze swoim zespołem. Atrakcji
w postaci wielu konkursów, poczęstunku przygotowanego przez rodziców dla
wszystkich uczniów i oczywiście Mikołaja było tak dużo, że prawie zabrakło czasu
na tańce. Uczniowie wspaniale bawili się, że trudno było zakończyć bal o planowanej
godzinie 19.00. Tego dnia odbyła się zabawa karnawałowa dla rodziców. W balu
wzięło udział 35 par, które w bardzo dobrej formie przetańczyły całą noc
i oczywiście umówiły się na tańce w szkole za rok...
Tłusty czwartek był bardzo udany i to nie tylko z powodu pączkowego szaleństwa.
Pani Małgorzata Sołtyszewska z wielką pomocą rodziców przygotowała kulig dla
wszystkich uczniów. Padający przez noc i rano śnieg sprawił, że świat był piękny,
a pogoda zdecydowanie kuligowa. I w drogę... przez las, drogą do Radomyśli, obok
szkoły, kościoła, koło remizy nawrót i w drogę powrotną. Na wszystkich czekało
rozpalone przez rodziców ognisko i gorąca kiełbaska. Na szczęście cali i zdrowi
(poza kilkoma potłuczonymi tylnymi częściami ciała i zaczerwienionymi od mrozu
buziami) zakończyliśmy kulig. Zima w pełni... Może jeszcze raz ?
7 lutego uczniowie obejrzeli spektakl proekologiczny „przywieziony" przez aktorów
z Krakowa. Tytułowy Zajączek Yogi zachęcał i gorąco namawiał dzieci do stałego
dbania o środowisko naturalne. Niby i dzieci, i dorośli o tym wiedzą, ale...
przypominania nigdy za dużo.
Również tego dnia, ale już po lekcjach, gościł w szkole ojciec Roman Krauz,
Oblat Maryi Niepokalanej - misjonarz, który 23 lata pracował
na Madagaskarze. Dziś jest ojcem superiorem w parafii św. Teresy od Dzieciątka
Jezus w Siedlcach. Wspaniały gość poza ciekawymi opowieściami zostawił nam
pamiątki wykonane przez Malgaszów, wśród których prowadził działalność misyjną.
Szkoła nasza, w ramach programu wychowawczego przystąpiła do realizacji działań
pn. „Mój szkolny kolega z Afryki" zaproponowanego przez Komisję Episkopatu
Polski ds. Misji. Poza spotkaniem z misjonarzem w ramach w/w akcji
zaplanowaliśmy:
- filmy pokazujące życie dzieci w Afryce;
- udział w ogólnopolskim konkursie w kategoriach: plastycznej, literackiej
i charytatywnej.
Realizacja w/w programu stanowi mocne wsparcie szkoły w pracy wychowawczej.
Koordynatorem tych działań w naszej szkole jest koi. Maciej Mazur.

Misjonarz podczas rozmowy z dziećmi. (fot.S .P.Gostchorz)

10 lutego 50. uczniów mogło
wziąć udział w wycieczce do
Siedlec zorganizowanej przez koi.
Annę Boretę, którą wsparły koi.
Anna Borkowska - yrektor szkoły
i kol. Małgorzata Sołtyszewska.
Dzieci uczestniczyły w koncercie
Majki Jeżowskiej. Po tej
dodatkowej lekcji muzyki była
dodatkowa lekcja historii.
W Muzeum Okręgowym
w Siedlcach uczniowie obejrzeli
wystawy: „Świat na funty, pudy
i kilogramy" oraz „O polski język
w polskiej szkole - w setną
rocznicę strajku szkolnego
1905r." Eksponaty muzealne
budziły niekłamany podziw. Do
szkoły wszyscy wrócili bardzo
zadowoleni.

W ferie zimowe jak co roku
zaproponowaliśmy uczniom
spędzanie wolnego czasu
w szkole. Zajęcia odbywały się
-pod opieką nauczycieli każdego
dnia. Dzieci korzystały
z pracowni komputerowej, sali
i sprzętu sportowego, odbywały
się konkursy plastyczne, był też
kulig i ognisko. Propozycje
szkoły wsparł zawsze nam
życzliwy GOK, za co tą drogą
bardzo dziękujemy.
10 marca po raz kolejny
gościliśmy w naszej szkole
siedlecką Orkiestrę Dni Naszych.
Zespół przedstawił program pt.
„Podróż po Europie" i jak każdy
występ również i ten bardzo się
podobał.

Włodzimierz Sosnowski

Tanu Wójtowi Gminy Wiśniew,
Dyrektorom i Nauczycielom

sąsiednich szkól oraz
Przyjaciołom, naszej szkoły

i Czytelnikom Gminnych Wieści
z okazji świąt 'Wielkanocnych

przekazujemy życzenia
radości życia, pogody ducha

i wszelkiej pomyślności

składają.

Dyrektorr
i Grono Pedagogiczne

Szkoły Podstawowej
w Gostchorzyy



GOKZAPRASZA
13.04 - Turniej Tenisa Stołowego.

13.05-15.05-plener "Plastyka po angielsku"

Zapraszamy także na turnieje szachowe,

i koncerty organizowane przez GOK.

Najbliższy w maju z okazji Dnia Matki.

plastyczna - działająca na terenie szkól
w Radomyśli i w Wiśniewie. Zajęcia
prowadziły Alicja Głuchowska i Marta
Tkaczyk. Członkowie sekcji uczestniczyli
w plenerze malarskim i w wielu
konkursach.

taneczna - najmłodsza sekcja, prowadzona przez Martę Tkaczyk już zdążyła zaskarbić sobie uznanie.
Zajęcia prowadzone są na terenie szkól oraz w siedzibie ośrodka. W ramach zajęć powstała,, Grupa
Tańca Nowoczesnego Art Dance". Trzy grupy prezentowały się podczas 1 Międzygminnego Turnieju
Tańca Nowoczesnego organizowanego przez GOK.

szachowa - przy GOK istnieje Klub Szachowy „Roszada".
Członkowie klubu uczestniczą w turniejach odbywających się na
terenie nie tylko powiatu siedleckiego. Klub organizuje również
własne turnieje w siedzibie Ośrodka. W 2004 zostało rozegranych
12 spotkań w całorocznym cyklu Grand Prix. W turniejach
organizowanych przez Klub Szachowy brali udział reprezentanci
wielu gmin, powiatów, a także województw. Zorganizowanie
comiesięcznych spotkań szachowych pozwoliło na wytypowanie
zwycięzcy, którym okazał się Jan Ostrysz z GOK Wiśniew.
W cyklu udział wzięło blisko 40 zawodników.

muzyczna - prowadzone są indywidualne lekcje nauki gry na syntezatorze
i akordeonie. Członkowie sekcji prezentowali się na wszystkich imprezach
okolicznościowych, stworzyli także grupę kolędniczą z powodzeniem
reprezentując ośrodek podczas Przeglądu Grup Kolędniczych w Siedlcach.
Wystąpili także z krótkim koncertem na antenie Katolickiego Radia Podlasie.
W sekcji odbywają się również zajęcia nauki gry na gitarze klasycznej.
Zajęcia prowadzi student pedagogiki kulturalno - oświatowej.

W 2004 roku Gminny Ośrodek Kultury starał się tak przygotować swoją ofertę, aby trafiła ona do mieszkańców w każdym wieku.
W sposób szczególny skierowaliśmy atrakcyjne propozycje do dzieci i młodzieży, aby z pożytkiem zagospodarować im wolny czas.
Poprzez uczestnictwo przedstawicieli GOK - u i jednocześnie reprezentantów gminy Wiśniew w różnego rodzaju imprezach
organizowanych na terenie województwa mazowieckiego, dało się zauważyć obecność Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie
na mapie kulturalnej Mazowsza. W zajęciach, imprezach oraz pracach sekcji zainteresowań wzięło udział ok. 4000 osób.
W roku 2004 w ramach działań Gminnego Ośrodka Kultury pracowały następujące sekcje:

Przy Gminnym Ośrodku Kultury działa także Zespół Ludowy
„Wiśniewiacy", który powstał po kilkuletniej przerwie z potrzeby kultywowania
tradycji podlaskich. Dzięki pielęgnowaniu tradycyjnych pieśni oraz piosenek -
południowego Podlasia zespół miał możliwość prezentowania swojego
dorobku artystycznego na różnego rodzaju imprezach o różnorodnym zasięgu
i randze. W 2004 roku Zespół Ludowy pod okiem instruktora muzyki -
Stanisława Wróblewskiego wystąpił na: Przeglądzie Grup Kolędniczych
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Bogutach Piankach, podczas
Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym w Siedlcach, w czasie
trwania Dni Pszczelarstwa w Siedlcach oraz dla przedstawicieli władz Mińska
Białoruskiego przebywających z wizytą w Polsce. Niewątpliwym sukcesem był
występ podczas I Festiwalu Kurpi i Podlasia w Małkini Górnej
organizowanego przez Fundację na Wsi. Jako jedyna z zaproszonych grup
zespół miał możliwość dwukrotnego prezentowania się na scenie. Z inicjatywy
członkiń ZL znana wielu osobom „Polka Wiśniewska" została wykonana
w mocno rozbudowanym składzie instrumentalistów. Akompaniator
„Wiśniewiaków" otrzymał wsparcie muzyczne w postaci dodatkowych
akordeonów oraz instrumentów perkusyjnych innych wykonawców
prezentujących się tego dnia w Małkini Górnej, Zespół Ludowy „Wiśniewiacy"
w swoich tradycyjnych strojach ludowych występował podczas
organizowanych przez różne instytucje imprez okolicznościowych takich jak
Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Gostchorzy, obchody Dnia Rodziny
w Radomyśli, obchodów 85 rocznicy istnienia Szkoły Podstawowej
w Gostchorzy, Festynie „Turniej Wsi" w Wiśniewie, „Festynie dla Ilony"
w Wiśniewie. W repertuarze zespołu znajdują się również kolędy, które
Zespół prezentował podczas występów w Szpitalu Miejskim oraz Domu
Pomocy Społecznej w Siedlcach, a także podczas uroczystej sesji Rady
Gminy Wiśniew.

Gminna Biblioteka Publiczna w swoich zbiorach posiada około
13.000 w tym również książki mówione przeznaczone dla osób
z wadą wzroku. W ciągu roku stale powiększa się liczba
korzystających z biblioteki. Wśród nich znajdują się nie tylko
mieszkańcy gminy, Wiśniew lecz również studenci m.in. z Siedlec,
Łukowa oraz innych miejscowości. Wraz ze zwiększoną liczbą
czytelników Gminna Biblioteka Publiczna stale powiększa księgozbiór
poszukując różnych możliwości pozyskania książek. Dzięki
wykazanym nakładom na zakup książek udało się pozyskać
z Ministerstwa Kultury kwotę 2500 zł na zakup nowych książek.
Biblioteka pozyskała również książki od osób prywatnych nie
ponosząc żadnych kosztów. Biblioteka była także organizatorem
konkursów na pisankę wielkanocną kartkę bożonarodzeniową.



Warsztaty pt. "Jak się uczyć "

14.01.2005 r. do naszej szkoły przyjechała czteroosobowa grupa
wolontariuszy - studentów Akademii Podlaskiej, żeby przeprowadzić warsztaty pt.
„Jak się uczyć?", według autorskiego programu p. psycholog Moniki Gregorczuk.
Warsztaty realizowane były we współpracy z Centrum Wolontariatu w Warszawie
w ramach programu „Studencki wolontariat". Z ramienia Szkoły opiekę nad
wolontariuszami sprawuje p. Anna Kopeć. W piątek odbyły się pierwsze zajęcia z
klasą V. Spotkanie trwało 5 godzin lekcyjnych. Uczestnicy mieli okazję zastanowić
się nad celem uczenia się i co zrobić, by proces ten był nie tylko skuteczniejszy, ale
też i przyjemniejszy. Studenci zapoznali uczniów z podstawowymi
mnemotechnikami, czyli technikami pomagającymi uczyć się szybciej i skuteczniej.
Nie zabrakło także ćwiczeń poświęconych charakterystyce stresu, ćwiczeń
relaksacyjnych oraz zabaw z dziećmi.

Uczniom bardzo podobała się proponowana forma warsztatów,
a kolejne, starsze, klasy z niecierpliwością czekają na odwiedziny wolontariuszy z
tym samym programem warsztatowym. Studentom również bardzo przypadła do
gustu nasza młoda młodzież oraz nowa szkoła. Zatem ciąg dalszy nastąpi...
w marcu.

Anna Kopeć

Ach, co to był za bal...

22 stycznia, gdy zegary wybiły godzinę
dwudziestą, w Zespole Oświatowym
w Śmiarach rozpoczął się bal karnawałowy
2005. Pani dyrektor Anna Dziedzina
serdecznie przywitała wszystkich zebranych
i zaprosiła do wspólnej zabawy. Swoją
obecnością zaszczycił nas też Pan Wójt
Gminy Wiśniew - Krzysztof Kryszczuk.
Na chwilę zapomnieliśmy o codzien-nych
troskach i bawiliśmy się do białego rana.

Dochód z balu wyniósł 2700 zł. Pieniądze
te, zgodnie z pierwotnym założeniem,
zostaną przeznaczone na zakup sprzętu
nagłaśniającego dla naszej szkoły.

Agnieszka Wiśniewska

Rozstrzygnięcie
konkursu plastycznego

„ Woda - bezpieczeństwo - Ja"
15 lutego został rozstrzygnięty

konkurs plastyczny pod hasłem „WODA-
BEZPIECZEŃSTWO - JA", zorganizowany
przez Komendanta Głównego
Państwowej Straży Pożarnej.

Napłynęło 21 prac z czterech szkół
z terenu gminy Wiśniew. Konkurs miał na
celu „pokazanie zasad bezpiecznego
wypoczynku nad wodą oraz promowanie
prawidłowego zachowania w przypadku
klęsk żywiołowych".

Pierwszy etap rozstrzygnięty został na
szczeblu gminy. Do kolejnego, eliminacji
powiatowych, mogły być zakwalifikowane
tylko 2 prace (po jednej z każdej grupy
wiekowej).
Komisja w składzie: Mirosław Greluk -
artysta plastyk, , Artur Mydlak - dyrektor
GOK i pracownicy Urzędu Gminy - Barbara
Oknińska i Dorota Królik wyłonili
zwycięzców.

Do etapu powiatowego zostały
zakwalifikowane dwie prace uczniów
z Zespołu Oświatowego w Radomyśli:

Zofii Wiszniewskiej i Hanny
Pogonowskiej.
Wójt Gminy Wiśniew postanowił przyznać
także 4 wyróżnienia. Otrzymali je: Tomasz
Myrcha i Przemysław Pawlik z SP
w Myrsze, Natalka Zalewska z ZO
w Śmiarach i Krystian Dołęga z SP
w Gostchorzy.

D. K.
Gratulujemy zwycięzcom !



W Zespole Oświatowym w Radomyśli pracujemy pełną parą,
a zadania, które wyznaczyliśmy do zrealizowania w roku szkolnym 2004/2005,
są wykonywane na bieżąco.

Stary rok pożegnaliśmy „charytatywnie". Zorganizowaliśmy sprzedaż własnoręcznie wykonanych
kartąk świątecznych. Dochód został przekazany dzieciom z Domu Dziecka w Siedlcach. Ponadto
rozprowadziliśmy kalendarze z fundacji „Serce - Na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom",
a kwoty przesłaliśmy na konto fundacji.
22 grudnia uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły wzięli udział w „spotkaniu opłatkowym", na
którym, oprócz odśpiewania wielu kolęd, obejrzeli przedstawienia przygotowane przez najmłodszych
milusińskich („zerówka") i nieco starszych - czwartoklasistów. Podzielenie się opłatkiem i złożenie
sobie życzeń zakończyło ostatni dzień nauki w roku 2004r.

Od nowego roku zaczęła działać nasza strona internetowa. Oto adres:
www.radomysl szkola.fm.interia.pl

Za nami już wiele imprez: spotkań, konkursów, koncertów, wyjazdów, zawodów, które są tak
oczywiste
i naturalne, że mówienie o nich wydaje się być nie na miejscu. To zwykła, codzienna praca nauczycieli
i uczniów.

21 stycznia obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Seniora. Jak co roku Babcie i Dziadkowie przyjęli
zaproszenie i bardzo licznie przybyli na spotkanie. Wnukowie spisali się znakomicie. Imprezę
przygotowali wspaniale, a Seniorzy nie kryli wzruszenia.

Uczniowie z Radomyśli w okresie zimy zajęli się dokarmianiem ptaków. Przygotowali
kilka karmników i systematycznie wypełniają je odpowiednią ilością pożywienia. Opiekunka
koła ekologicznego - p. Jolanta Woźniak - zgłosiła szkołę do konkursu Tygodnika
Siedleckiego „Dokarmiajmy ptaki zimą".

W ramach pracy koła przyrodniczego p. J. Woźniak zaprosiła przedstawiciela
Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian". Gość wygłosił prelekcję na temat: „Płazy i ptaki".

29 stycznia dzieci i nauczyciele spotkali się na zabawie choinkowej. Jak co roku
przybył do nas Mikołaj z workiem prezentów.

W ostatni wtorek przed feriami dziewczęta ze Szkolnego Zespołu Tanecznego wzięły
udział w III Festiwalu Szkolnych Zespołów Tanecznych „Cheerleaders" - Siedlce 2005.

P. Romuald Czapiński - nauczyciel wychowania fizycznego - przez cały rok
przygotowuje młodzież do zawodów organizowanych przez powiat siedlecki. Do tej pory
uczniowie gimnazjum wzięli udział w: powiatowych zawodach w pływaniu (miejsce 7),
powiatowych zawodach w tenisie stołowym (dziewczęta 7-8 miejsce, chłopcy - 9-12),
w powiatowych zawodach w unihokeju (chłopcy - 5-6 miejsce). Uczniowie szkoły
podstawowej uczestniczyli w powiatowych zawodach w tenisie stołowym, w których
dziewczęta zajęły 4 miejsce, zaś chłopcy - 7-8 miejsce.

Przez okres ferii szkoła była otwarta dla dzieci. Każdy mógł przyjść i skorzystać
z oferty, jaką przygotowali nauczyciele naszej szkoły i GOK. Zabawy, rozrywki na pewno nie
brakowało nikomu.

Beata Wawrecka



„Przedmiotem nie jest sama nauka,
a rozwój dziecka,
nie napychanie głów bezużytecznym balastem,
a przygotowanie ich do życia."

Janusz Korczak

Obecnie przystępujemy się do
kolejnego projektu międzyprzedmio-
towego pod hasłem „Nie musisz stać
się prześladowcą ani ofiarą", którego
tematem jest tolerancja - jej
znaczenie, granice itp. Nadrzędnym
celem naszych działań jest
propagowanie postawy otwartości,
ukazanie możliwości odczuwania
radości z różnorodności zarówno
w świecie przyrody, jak i kultury
w wymiarze estetycznym, religijnym
i etycznym.

Nie zamykamy się w murach
naszej szkoły. Jesteśmy otwarci
na potrzeby innych. Dotychczas
uczestniczyliśmy w akcjach o charak-
terze charytatywnym - „Dla Ilony",
paczka dla dzieci z Ukrainy i Białorusi
oraz Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy.

Uczestniczymy również w kon-
kursach organizowanych przez
instytucje pozaszkolne. Do osiągnięć
należy zaliczyć uzyskanie
w ramach akcji „3 razy E - Europa,
Ekologia, Edukacja" wyróżnienia dla
redakcji „WESOŁEJ ZABAWY"
w II Konkursie Gazetek Szkolnych
o miano najbardziej edukacyjnego
wydawnictwa szkolnego w dziedzinie
ekologii w 2004 r. pod hasłem „Bądź
aktywny w środowisku". Zdobyliśmy
także dwa wyróżnienia Wójta Gminy
Wiśniew w konkursie plastycznym
„Woda - bezpieczeństwo - ja".

Zapewniamy też rozrywkę
mieszkańcom lokalnego środowiska.
W ostatnią sobotę karnawału, zgodnie
z tradycją, odbyła się choinka. W tym
dniu gościliśmy w nie tylko rodziców,
ale także przedstawicieli władz
gminnych i oświatowych, absol-
wentów i innych mieszkańców wsi.
Przygotowana przez uczniów, pod
kierunkiem p. Grażyny Myrchy
i p. Bożeny Staręgi, część artystyczna
bardzo się podobała. Impreza ta była
również okazją do integracji ze
środowiskiem oraz kontynuowania
współpracy z instytucjami wspiera-
jącymi rozwój szkoły.

W czasie ferii zimowych w szkole
odbywały się różne, ciekawe zajęcia.

Dziękujemy Dyrektorowi GOK -
u za miłą współpracę.

Rada Pedagogiczna SP
w Myrsze

W I semestrze b.r. szk. w pracy dydaktyczno - wychowawczej
stosowaliśmy głównie metody aktywne. Wzbogaceni o nowe doświadczenia
w pracy metodą projektu, pragniemy podzielić się swoimi uwagami
i spostrzeżeniami.

Uczniowie kl. II - VI uczestniczyli w realizacji międzyprzedmiotowego
projektu pod hasłem „Z wizytą w starożytnym Egipcie". Inspiracją
podjętych działań była twórczość patrona naszej szkoły - Bolesława Prusa.
Głównym celem zaś pogłębienie znajomości utworów B. Prusa
i kultywowanie tradycji szkolnych. Uczniowie mieli okazję rozwijania
umiejętności samodzielnego zbierania informacji i ich selekcji, posługiwanie
się tekstem literackim i materiałami źródłowymi. Doskonalili też planowanie
i organizowanie własnej pracy oraz współpracę w grupie rówieśniczej.
Projekt zakładał wykonanie następujących zadań:

• przygotowanie wystawy prac plastycznych,
• wykonanie gazetki ściennej,
• wykonanie strojów mieszkańców starożytnego
Egiptu,
• sporządzenie mapy przestrzennej,
• przygotowanie makiety piramid.

Efekty pracy zostały zaprezentowane na
szkolnej wystawie urządzonej w kąciku patrona
szkoły i korytarzu głównym.

Najwięcej zadowolenia i satysfakcji dały uczniom zadania wymagające
zastosowania posiadanej wiedzy w praktyce. Dużym zainteresowaniem
cieszyło się wykonanie strojów, biżuterii, przedmiotów codziennego użytku
starożytnych Egipcjan oraz wykonanie makiety piramid w Gizie.
W trakcie realizacji projektu uczniowie dowiedli, że potrafią pracować
w grupie, planować swoją pracę, wywiązywać się z przyjętych zadań
i terminów. Na pochwałę zasługuje ich kreatywność, oryginalne pomysły,
estetyka wykonanych prac.

Prace plastyczne uczniów klas najmłodszych.



Modlitwa o pogodę ducha
(Boże użycz mi pogody ducha,

abym godził się z tym
czego nie mogą zmienić,

odwagi, abym zmieniał to co mogą zmienić
i mądrości, abym odróżniał

jedno od drugiego.

Punkt konsultacyjny rozwiązywania
problemów alkoholowych i wsparcia rodziny

Dom Parafialny w Wiśniewie

• dostarczenie informacji o możliwości podejmowania profesjonalnej
terapii

• motywowanie i kierowanie do leczenia
• udzielania wsparcia i pomocy psychologicznej

Pomoc osobom zaniepokojonym swoim sposobem picia. Usługi terapeutyczne dla
osób uzależnionych, współuzależnionych i rodzin dysfunkcyjnych.

PUNKT CZYNNY
w każdy piątek

w godz. 8.30. -11.30.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Urząd Gminy w Wiśniewie
ul. Siedlecka 13, tel.641-73-23, 641-73-13

Komisja motywuje do leczenia osoby nadużywające alkoholu oraz podejmujące
czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej
obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Pismo do
Komisji z wnioskiem rozpatrzenie opisanej w nim sprawy można składać osobiście lub
przesłać na podany adres.

AA Anonimowi Alkoholicy to wspólnota ludzi, których
łączy pragnienie zaprzestania picia i wzajemne wspieranie
się w osiąganiu i utrzymaniu trzeźwości. Każdy
zainteresowany problemem może uczestniczyć
w mityngach.

Wszelkie informacje nt. AA oraz możliwościach
uczestnictwa w mityngach można uzyskać

w Punkcie Konsultacyjnym

„AA posiada możliwości pomocy alkoholikowi jakich lekarz nigdy nie
będzie miał. Lekarz może zlecić i do pewnego stopnia kontrolować
kuracją, ale później zostawia alkoholika same-mu sobie. AA może mu
towarzyszyć w trudnych momentach tak jak nikt - ani pielęgniarka, ani
krewni. Ponadto AA ma doświadczenie; zna umysł alkoholika. Gdy
alkoholik z AA, który sam przeszedł piekło, daje drugiemu towarzystwo,
wsparcie, radę i zainteresowanie, wyczuwa się wspólnota przeżyć. Lekarz
nie ma takich możliwości chyba, że sam jest alkoholikiem ".

Dr William W. Bauer
(fragment tekstu z Grapevine 11.1998)

Zapraszamy do współdziałania

Krzysztof Kryszczuk Terapeuta Uzależnień
Wójt Gminy Wiśniew Andrzej Ługowski



BAL U PRZEDSZKOLAKÓW Po raz pierwszy na łamach
„Gminnych Wieści" za-
mieszczamy wieści z Przed-
szkola Samorządowego w
Wiśniewie. Mamy nadzieję,
ze częściej będziemy mogli
„podejrzeć" maluchów i po-
patrzeć na ich zawsze
uśmiechnięte i beztroskie
buziaki.

W "ostatkowy" wtorek
08.02.2005 r. - odbył się
w przedszkolu bal przebierańców.
Wszystkie dzieci, bez wyjątku,
miały na sobie wspaniałe stroje.
Najwięcej jak zwykle było
księżniczek...

Uczestników balu odwiedził wójt
gminy Wiśniew - Krzysztof
Kryszczuk.

D.K.
Wójt Gminy Wiśniew z wizytą u przedszkolaków.

Jak co roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wiśniewie zorganizował choinkę integracyjną dla dzieci
niepełnosprawnych, z rodzin wielodzietnych, niepełnych
i patologicznych, którymi opiekują się pracownicy socjalni.

Była doskonała zabawa i gry, które na zaproszenie dyrektora GOK - u Artura
Mydlaka, poprowadziły studentki Akademii Podlaskiej. Okazało się, że zabawa
w kółko graniaste, starego niedźwiedzia i chusteczkę haftowaną to ulubione
zabawy nie tylko naszych rodziców. Dla wszystkich przygotowano poczęstunek -
kanapki, owoce i słodycze. Punktem kulminacyjnym było pojawienie się Mikołaja,
który każdego obdarzył prezentem, „bo wszystkie dzieci były grzeczne, słuchały
rodziców, a starsze pilnie się uczyły". Doskonała zabawa trwała
4 godziny. Szkoda, że kolejna choinka i prezenty. D. K.

Przy ostrych dźwiękach muzyki
bawiło się ponad. 100 fanów
rocka. Przegląd kapel rockowych
pod nazwą Manewry Rockowe
zgromadził kilkanaście
zespołów, głównie z terenu
Mazowsza (Mińsk Mazowiecki (3
zespoły). Sokołów Podlaski,
Sterdyń, Siedlce) i województwa
podlaskiego. Wiśniew reprezen-
tował zespół Gra Pozorów -
muzycy młodzi, utalentowani,
pełni zapału. Zapowiadaną
gwiazdą była grupa Happysad.
Kto wygrał ? Jury postanowiło
dać możliwość nagrania płyty

demo, bo taka była nagroda
główna, zespołowi z Mińska
Mazowieckiego - Muzyka Końca
Lata. Więcej informacji na
stronie www.gok.wisniew.pl

/ Przegląd Kapel Rockowych

Manewry
Rockowe

22 stycznia w Gminnym Ośrodku
Kultury w Wiśniewie odbyły się
Manewry Rockowe - pierwsza
tego typu impreza na terenie

gminy Wiśniew i okolic.

D.K



Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Oj działo się działo ...
Oj działo się działo ... Od wczesnych godzin porannych

wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy działający
w sztabie zorganizowanym w Gminnym Ośrodku Kultury, zbierali
pieniądze do tekturowych uskrzydlonych skarbonek. Każdy, kto
wsparł ideę WOŚP choćby grosikiem, otrzymywał czerwone serce.

Dla wszystkich gości nasi
niesłyszący przyjaciele przy-
gotowali w formie drukowanej
alfabet języka migowego. Kilka
osób odważyło się na spotkanie
z tatuażystą, przygotowującym
wzory swojej twórczości jedynie
w formie papierowej. Bliżej
zainteresowani otrzymali wska-
zówki czy warto i czy można oraz
w jakich warunkach powinien
powstać tatuaż._Nie lada atrakcją
były aukcje. Ręcznie malowane
szklanki, kubek, koszulka,
krawaty, ba, nawet lampka nocna
wszystko opatrzone logo WOŚP.

Najwięcej emocji dostarczyła
licytacja koszulki, która co prawda
nie osiągnęła rekordowej tego dnia
ceny, jednak zaangażowanie
licytujących co chwilę przerywały
owacje zebranej publiczności.
Najwyżej wylicytowanym
przedmiotem była czerwona
poduszka w kształcie serca -
zwycięzca zapłacił za nią 60 zł.

Przez cały czas trwania finału
występował zespół KONKRET.
O godzinie 20.00 komisyjnie
zostały otworzone puszki. Po
przeliczeniu okazało się, że
podczas XIII Finału Sztab
w Wiśniewie zebrał 2289,59 zło-
tych i 1 USD(!).

Organizatorzy Sztabu składają
serdeczne podziękowania wszys-
tkim, którzy włączyli się w naszą
orkiestrową przygodę - wolon-
tariuszom, opiekunom, artystom
występującym na scenie,
zaproszonym gościom. Przede
wszystkim jednak wszystkim
tym, którzy zasilali puszki
WOŚP.

To dzięki Państwa ofiarności
mieszkańcy gminy Wiśniew
mogą czuć się dumni
z niezwykle aktywnego udziału
w XIII FINALE WIELKIEJ
ORKIES-TRY ŚWIĄTECZNEJ
POMOCY.
Więcej na www.gok.wisniew.pl

Artur Mydlak
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

w Wiśniewie

W tym roku po raz pierwszy sztab WOŚP został zorganizowany
w Wiśniewie. I od razu ogromna grupa chętnych zaangażowała się w pracę
na rzecz Orkiestry. Działania orkiestrowe zostały podzielone na dwa
niezależne bloki: sportowy oraz kulturalny. W pierwszym z nich rozegrano
mecz - KADRA kontra UCZNIOWIE w czasie którego, wolontariusze
zbierali pieniądze.Blok kulturalny rozpoczął się około godziny 16.00 na
„gokowskiej" scenie. A było kogo oklaskiwać! Na ludowo wystąpili:
Zespół Ludowy "Wiśniewiacy", Mieczysław Borkowski (znany bardziej
jako Podlaski Janko Muzykant) oraz Zespół Tańca Ludowego
"KORALIKI" ze szkoły w Borkach - Wyrkach. Tancerze
prezentowali tańce podlaskie, poloneza i krakowiaka. Ze szkoły w Borkach
Wyrkach zaprezentował się także zespół wokalny "Kolorowe nutki"
z repertuarem znanych i popularnych piosenek. Wśród grup tanecznych
należy wymienić: Art Dance, Flex Dance z Jastrzębi Śmiaroraz grupa
Spasiba Breakes. Dynamiczny pokaz wschodnich sztuk walki dali
członkowie Klubu Sportowego Aikido, ćwiczący na codzień w SP nr 11
w Siedlcach. Były pady, wyrzuty, walka z przeciwnikiem, walka z użyciem
noża i kija. Najmłodszy z członków klubu, ćwiczący od blisko 3 lat
dzielnie stawał do symulowanej walki ze starszymi od siebie.
Rodzynkiem w działaniach orkiestrowych, była pantomima w wykonaniu
niesłyszących studentów Akademii Podlaskiej w Siedlcach. W ich
wykonaniu obejrzeliśmy przedstawienie relaksacyjne "Przemienienie
czasu".

Sekcja muzyczna z GOK przygotowała specjalnie na Finał pokaz swoich
umiejętności. Uczniowie ze Śmiar, Wiśniewa, Radomyśli oraz Gostchorzy
wykonali po jednym utworze muzycznym. Dla niektórych był to sceniczny
debiut. Atrakcją były także portrety i karykatury rysowane przez
studentów Akademii Podlaskiej, kierunek pedagogika z plastyką.

Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Wiśniewie.



Telefony do Urzędu Gminy
w Wiśniewie

641 - 73 -13

641 - 73 - 23

NUMERY WEWNĘTRZNE

101 - Sekretariat

102 - Wójt

103-Sekretarz

104- Budownictwo

105 - Obrona Cywilna

106-GOPS (księgowość)

107-USC

108 - Podatki

109- Skarbnik

110- GOPSII (kierownik)

111 — Przewodniczący RG

112 - Zastępca Wójta

113 - Oświata

114-KASA

115 -FAX
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POSTERUNEK POLICJI
W WIŚNIEWIE:

641-73-77

KOMENDA POLICJI
W SIEDLCACH

643-63-77

POLICYJNY TELEFON
ZAUFANIA

644-99-09

DZIELNICOWY

sierż sztab Jacek Chromiński
tel kom 0 696 497 225

ASPIRANT
pracownik dochodzeniowy

Adam Kordys
tel kom 0 505 027 999

W lutym na terenie kolei skradziono dużą ilość elementów metalowych. Policja
prosi o pomoc w ustaleniu sprawców.

W Mości brodach odnotowano włamanie do budynków gospodarczych, skąd
skradziono elektronarzędzia.

W ciągu ostatnich 3 miesięcy na drogach gminy Wiśniew w wyniku wypadków
drogowych obrażenia odniosło 6 osób. Przyczyna - niedostosowanie prędkości
i techniki jazdy do warunków atmosferyczno - drogowych.

Pomimo ciągłych ostrzeżeń policja nadal odnotowuje bardzo dużo przypadków
kierowania pojazdami w stanie nietrzeźwym. Policja przypomina, że jest to
przestępstwo, którego następstwem są duże kary główne i dodatkowe w postaci
zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie
składa serdeczne podziękowanie osobom i instytucjom

za pomoc w formie żywności, odzieży i opału
na Święta Bożego Narodzenia 2004 roku.

Otrzymana pomoc trafiła do najuboższych rodzin z terenu naszej
gminy,
które dzięki Państwa życzliwości i hojności mogły godnie przeżyć
Święta Bożego Narodzenia.
Dziękujemy:

Panu Krzysztofowi Borkowskiemu - Zakłady Mięsne Mościbrody
• Panu Witoldowi Borkowski zam. Borki Paduchy
• Panu Jarosławowi Bednarczykowi zam. Łupiny
• Panu Marianowi Celińskiemu - Spodar -Stacja Paliw w Wiśniewie
• Panu Grzegorzowi Dybciakowi zam. Wiśniew
• Panu Krzysztofowi Gromadzie zam. Wiśniew
• Pani Renacie Jastrzębskiej zam. Kol. Wiśniew
• Panu Jarosławowi Myszka i Wojciechowi Pacheckiemu - Zakład Usługowo -

Produkcyjny "Wojax"-Wiśniew
• Panu Stanisławowi Orzyłowski zam. Kol. Wiśniew
• Pani Annie Staręga zam. Kol. Wiśniew
• Panu Henrykowi Soszyńskiemu zam. Kol. Wiśniew
• Państwu Ewie i Stanisławowi Wiśniewsckim - Zakład Piekarniczo -

Cukierniczy - Radomyśl
• Janowi Zającowi -Sklep Spożywczo - Przemysłowy w Wiśniewie

Gminna Biblioteka Publiczna
w Wiśniewie

zwraca się z prośbą o zwrot
przetrzymywanych książek


