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złote gody
Na wstępie uroczystości, przy-

byłych j u b i I atów or aZ zaproszonych
gości przywitał Wó, it  Cminy Wi-
śn iew _ Krzysztof Kryszczuk, w i m ie-
niu Wojewody Mazowieckiego, Kie-
rownik De|egatury - ?|acówki Za-
m iejscowej Mazowieckiego U rzędu
Wojewódzkiego - Andrzej Radzi.
kowski oraz ZasI.ępca kierownika
Urzędu Stanu CywiInego W Wiśnie-
wie_ Mar|ena Mo|enda - Chyży

Na uroczystości obecne były
takze rodziny JubiIatów oraz po-
przednie kierowniczki USC - Zof ia
Myrcha i  Hanna Crzyb.

Najwazniejszym punktem uro-
czystości było wręczenie medali
,,za wieloletnie pożycie małżeń-
skie" przyznawanych przez ?rezy-
denta  Rzeczpospo l i te j  Po l sk ie j  -
AIeksandra Kwaśn iewskiego, które-
go dokonał - Andrzej Radzikowski'
W krótkim prze-mówieniu podkre-
ś| ił  znaczen ie  w ięzów małzeń-
sk i ch ,  zwłasZCZaw odn ies ien iu  do
tradycyjnych zadań i  roI i  rodziny.

Ci4g dalszy na str. 3

W sobotni ranek 4 września bn
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wiśniewie,

odbyła się uroczystość
z okazji jubileuszu 50 . lecia pożycia małżeńskiego.

Zaproszonych zostało 21 par małżeńskich
z całej gminy Wiśniew.
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Informacja Wójta Gminy Wiśniew
w sprawie wydanych zarządzeit

od 25 maja do 22września2004r.
Zuządzenie Nr l34104 z dnia25 maja2004r' w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wywóz
nieczystości z terenu gminy Wiśniew.
Zarządzenie Nr 135/04 z dnia f6 maja 2004r. w sprawie
wprowadzenia zmiany Zarządzenia Nr 11|104 z dnia 5 marca
2004r' w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Wiśniew
na rok 2004.
Zarządzenie Nr 136104 z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie
wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 130/04 Wójta Gminy
Wiśniew z dnia |9 majaf004r' w sprawie powołania obwodowych
Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzony ch na dzień |3 czerw ca f004r,
Zarządzenie Nr 137/04 z dnia ll czerwca 2004r. w sprawie
wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 130/04 Wójta Gminy
Wiśniew z dnia 19 ma1a 2004t ' w sprawie powołania obwodowych
Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień |3 czerwcaŻU) r.
Zarządzenie Nr 138/04 z dnia 21 częrwca 2004r. w sprawie
wprowadzenia zmian w budiecie gminy na 2004r.
Zarządzenie Nr l39l04 z dnid fl czerwca 2004r. w sprawie
odwołania ze stanowiska, Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Jastrzębiach Śmiarach'
Zarządzenie Nr l40l04 z dnia 29 czetwca 2004r' w sprawie
przyjęcia harmonogramu rea|izacji dochodów i wydatków budzetu
Gminy Wlśniew na III kw. 2004r.
Zarządzenie Nr l4ll04 z dnja f9 czerwca 2004r. w sprawie
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów
dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego.
Zanądzenie Nr l42i04 z dnia f9 czerwca 2004r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania o udzie|enie zamówienia
publicznego na femont szkoły i świtlicy w Radomyśli.
Zarządzenie Nr l43104 z dnia 30 czerwca 2004r' w sprawie zmian
w budŻecie gminy na 2004r'
Zarządzenie Nr l44l04 z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na
opracowanie projektu budowlanego przebudowy ulicy Siedleckiej
w Wiśnięwie.
Zarządzenie Nr 145/04 f004r. w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu
pracy Urzędu Gminy w Wiśniewie''.

Zarządzenie Nr 146104 z dnia 12 lipca 2004r ' w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż
nieruchomości gminnych.

Zarządzenie Nr l47104 z dnia |4 lipca 2004r. w sprawie powołania
komisji konkursowej celem wyłonienia kandydatów na stanowiska
Dyrektora Szkoły w Myrsze i Dyrektora Zespołu oświatowego
w Smarach.

Zarządzenie Nr l48/04 z dnia l5 lipca 2004r. w sprawie powołania
komisji odbiorowej modernizacji ciągu drogowego w miejscowości
Wólka Wołyniecka.

Zarządzenie Nr l49104 z dnia l5 |ipcaf004r. w sprawie powołania
komisji odbiorowej modernizacji ciągu drogowego w miejscowości
Helenów.
Zarządzenie Nr 150/04 z dnia f7 |ipca 2004r. w sprawle zmlan
w budŻecie gminy na 2004r.
Zarządzenie Nr 1 5 l/04 z dnia f8 lipca 2004r' w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dostawę
komputerów dla Urzędu Gminy w Wiśniewie.
Zarządzenie Nr l52l04 z dnia |7 sierpnia 2004r. w sprawie
rozłożenia na raty zaległości za zuŻycie wody i zrzut ścięków.
Zarządzenle Nr 153/04 z dnia20 sierpnia 2004r. w sprawie ustale-
nia cen nieruchomoŚci mienia gminnego przeznaczonych do
sprzędaŻy '

Zarządzenie Nr 154104 z dnia 23 sierpnia fO04r' w sprawie przyjęcia
tnformacji z wykonania budietu Gminy Wiśniew za I półrocze
2004r.
Zarządzenie Nr 155/04 z dnta 23 paźdzlernika 2004r. w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczei składników
majątkowych wedłu8 stanu na dzień 3 l lipca 2004r.

* Zarządzenie Nr 156/04 z dnia f5 sierpnia 2004r. w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Myrsze.

* Zarządzenie Nr 157104 z dnja 25 sierpnia 2004r. w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Zespołu oświatowego w Smiarach

* ZarządzenieNr 158/04 zdnia25 sierpnia2004r. w sprawie przeznaczeniado
sprzeduŻy autobusu w drodze przetaIgu'

* Zuządzenie Nr 159/04 z dnia 3 września 2004r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zakup samochodu
osobowego dla Urzędu Gminy w Wiśniewie.

* Zarządzenie Nr 160/04 z dnia 8 wrzgśnia 2004r' w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na roboty budowlane
rozbudowy istniejącego budynku szkolnego o salę sportową z zap|eczem
i pomieszczeniami towarzyszącymi dla potrzeb Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Radomyśli orv budowę szczelnego zbiomika
bezodpływoweg o wrM z przytączem karralizacji sanitamej.

* Zarządzenie Nr 160/04 z dnia 9 września f004r, w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na roboty budowlane
dot. wykonania warstwy ścieralnej z masy mineralno - bitumicznej na
drodze Ciosny - Borki Paduchy.

* Zarządzenie Nr 162104 z dnia 20 września 2004r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2004r

* Zarządzenie Nr 163104 z dnia 22 września 2004r, w sprawie powołania
komisji odbiorowej wykonania sieci wodociągowej z przyltączarni
w mieiscowościach Gostchorz i Tworki.

Podczas XVI Sesji 7 czerwca}00{r.
Rada Gminy w Wiśniewie

podjęła następujące uchwały:
* Nr XVI/I09/04 z dn.0,7 '06' 2004r' w sprawie zmiany Uchwały Nr VV50/99

Rady Gminy w Wiśniewie z dn. 28 04. |999r. w sprawie ustalenia zasad
wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach i zakładach
budzetowych gminy Wiśniew.

t Nr XVVl 10/04 z dn.07,06, f004r, w sprawie określenia obwodÓw
publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Wiśniew.

* Nr XVVlll/O4 z dn.0'7.06.2004r. w sprawie planu sieci publicznych
gimnazjów prowadzonych przez gminę Wiśniew

* Nr XVI/I 12104 z dn' 07'06.2004r. w sprawie utworzenia Zespołu
oŚwiatowego w Smiarach.

* Nr XVVl l3l04 z dn.07'06.2004r' w sprawie zaciągnięcia pofyczki
długoterminowej na finansowanie budowy sieci wodociągowej
z przyłączarrti w miejscowości Nowe okniny.

t Nr XVVl 14104 z dn.07'06. f004r, w sprawie zaciągnięcia pofyczki
długoterminowej na finansowanie budowy sieci wodociągowej
z przyłączami w miejscowościach Gostchorz, Tworki.

* Nr XVI/115/04 z dn.07'06. f004r. w sprawie zmian w budżecie gminy
rta2004r.

* Nr XVVI16/04 z dn. 07 '06' 2004r' w sprawie upoważnienia WÓjta Gminy
do wydzierf awienia nięruchomości mienia gminnego.

* Nr XVVl17/04 z dn. 07.06. 2004r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla
Wójta Gminy Wiśnięw.

* Nr XVl/l 18104 z dn.07,06' f004r. w sprawie przystąpienia Gminy Wiśniew
do,,Programu ograniczania zanieczyszczeń środowiska skłądnikami
nawozow1ltni z produkcj i zw ierzęcej,,'

* Nr XVVl 19/04 z dn' 07.06, f004r. w sprawie wysokości stawek opłat
zazajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcąjest gmina Wiśniew.

* Nr XVV120/04 z dn' 07.06. f004r. w sprawie zuządzenia wyborów
uzupełniających sołtysa sołectwa Radomyś|'

Podczas XVII Sesji 2 sierpnia 2004r.
Rada Gminy w Wiśniewie

podj ęła następuj ące uchwały:
* Nr XVIV121/04 z dn' 02.08. 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy

na2004r.
x Nr XVII/122/04 z dn' 02.08. 2004r w sprawie określenia inkasentów

i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso naleŻności podatkowych
pobranych od osób fizycznych.

* Nr XVII/l23l04 z dn. 02'08' 2004r' w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju
Lokalnego Gminy Iłiśniew na ląta 2004 _ 2006'
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xv Sesja Rady Gminy w Wiśniewie
29 kwiętnia 2004r. odbyła się XV sesja Rady Gminy w Wiśnięwię.

Do proponowanego wcześniej porządku obrad został dodany punk
dotyczący uchwały w sprawie ustalęnia wysokości diet dla soĘsów.

Następnie informację z bieŻącej pracy przedstawił WÓjt Gminy
Wiśnięw - Iftzysztof Kryszczuk. Poinforrnował m'in.:

- o rozpoczęcil-t budowy wodociągu Nowę okniny
i dofinansowaniu z funduszu SAPARD,

- możliwoŚci zgłaszania przęz radnych i sołtysów osób
bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, którzy
będą zatrudnieni w Urzędzie Gminy do prac publicznych,

- prowadzonej kontroli w Urzędzie Gminy przez RegionalnąIzbę
obrachunkow ą i Zakład Ubezpieczen Społecznych'
Następnie przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie:
- zmian w budŹęcie gminy WiŚniew na 2004 rok,
- ustalęnia wysokoŚci diet dla radnych Rady Gminy, Przewodniczącego
Rady Gminy i sołtysów'

W punkcie obrad - interpelacje i zapytania radnych, sprawy rózne,
Przewodniczący Komisji Statutowej - KIzysztof Purzycki
poinformował, ze komisja pracuje nad nowym Statutęm sołectw, który
łączyłby stanowisko sołtysa i przewodnicząCęgo Rady Sołeckiej. Projekt
statutu sołęctw będzie przedstawiony Radom Sołeckim i sołtysom.

Dyrektor GoK - u w Wiśniewie - Artur Mydlak zaprosił obecnych
na przegląd Teatrów Szkolnych'

Podziękował za przyznanie dotacji
dla GoK - U oraz zapewnił, ię dzia-
łalność ośrodka będzie widocma coraz
bardziej na terenie całej gminy. Pani
Helęna Przesmycka z Kol. WiŚniew
zasygna|izowała potrzebę naprawienia
drogi w tej wsi' Przewodniczący Rady
poinformował, ze jest podjęta uchwała
w sprawie zmian budŻętowych, doĘczą-
cych remontów dróg. w pierwszej
kolejności przykryte będą asfaltem
obęcnę stabilizacje, natomiast pozostałe
drogi remontowane będą Źwirem.

Radna - Ewa Karwowska zapytała,
czy będzie robiona droga asfaltowa do
Borków Paduchów. okazało się, ze w tej
sprawie głos decydujący ma Urząd
Marszałkowski.

Poruszana była takŻe sprawa
wymiany drewnianych słupów
elektrycznych w Myrsze. Stanowisko
w tęj sprawie ma zająć Zakładu
Energetyczny.

Wobęc wyczerpania porządku obrad
Przewodniczący Rady Gminy dokonał
zamknięcia sesji.
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JUBILEUSZ SO - LECIA
W imieniu jubi|otów, słowo

podziękowonia,,za zorganizowanie
tak niłej uroczystości i zyczenia,,
podziękowoł Pon Wtodysłow orzY-
łowski z Rodomyś|i. Podkreś|ił, że
,,Wszystkie Pary małzeńskie Zaczy-
nĘ wspólną drogę życiowq
w trudnych powojennych czasach,
zmagając się z wieloma przeciw-
nościami losu. To jednak nie rozer-
wało ich wtęzów nałzeńskich, Wręcz

PrzeciWnie utwierdziło i scemen-
towało związek ". Motżonkowi e zapY -

toni o Przepis no tok długie poiYcie
odpowiodoli zgodnie - ,,wzalemna
n iłość, wierność, uczciwość małżeń-
ska i umiejętność przebaczania,,.

oprócz wielu serdecznych
Życzeń, jubi|oci otrzymo|i pomiąt.
kowe o|bumy i wiązonki kwiatów.

z krótkim koncertem zorga-
nizowonym przez dyrektora GOK
WystqPiło grupo piosenki ortystycz.
nej ,,Pospieszni" z Siedlec.

Wzruszojecym momentem, dlo
Wszystkich uczestnikóW uroczys-
tości byto WsPó|ne odśpiewonie tro-
dycyjnej piosenki - ,,Upływa szyb-

D.K.
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XW sesja Rady Gminy
otwarcia XVI sesji Rady Gminy w Wiśniewie dokonał przewodniczący - Janusz

Markiewicz' Następnie przedstawił proponowany porządek obrad. Wójt Gminy .

Krzysztof Kryszczuk zgłosił lvprorvadzenie dodatkorvego projektu uchwaty w Sprawle
,zarządzenia w1'borów uzupełniających sołtysa sołectwa Radomyśl oraz przedstawił
informację:

- o podjętychzarządzeniach od ostatnie.j sesji do 4 czerwca 2004r.,
- o zakończeniu kontroli w lJrzędzie Gminy prowadzonych przez inspektorów

z Regionalnej Izby Obrachunkowel i ZUS,
- o d1,'iurach pracorvników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

pomagających przy rvypełnianiu wniosków na dopłaty.
Następnie poinformowal. o posiadancj promesie z SAPARD.u na drogi

rv l{elenol,vie i Wóloe Wołynieckiej.
Do wyjaśnleń lvójta Rada Gnriny p1taIi i uwag nie zgłosiła.

Przcwodniczący Rady Gminy .Ianusz Markiewicz _ poprosił przewodniczących

Stałych Komisji Rady cminy o przedstawienie informacji
o bieżących pracach komisji

Kolcjnym punktem obrad było przystąpienie do podjęcia uchwał w sprawach:
- ustalenia Zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach

i zakładach budŻetorvych gmirry Wiśniew,
. określenia obrvodów publicznych ginlnazjów prowadzonych przez gminę Wiśniew,
' ustalęnia sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Wiśniew,
- utrvorzenia Zespołu oświatowego w Smiarach.
- zaciągnięcia poŻyczki długoterminowej na finansowanie budowy sieci wo-dociągowej

z przyłączami w miejscowości Nowe okniny, Gostchorz i Tworki (środki są
konieczne, aby zrealizowaó budowę wodociągu, sAPARD zrefunduje 607o
ponles ionych kosztów),

- zmtan w budzecie gminy na 2004 rok,
- uporvainienia Wójta Gnliny do wydzierżawienia nieruclromości mienia gminnego

(dotyczy wydzieriawienia działki w Gostclrorzy na rvybudowanie stacji bazolt'ej
GSM przez POLKOMTEL S.A.)

- ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wiśniew,
- prz1stl,pienia grninv \\,iśllierv do ..Programu ograniczania zanieczyszc:eń

środowiska sk,lądnikani n0v,ozolvvrtti z produkcji zwierzęcej,, . podjęcie uchwały
było koIlieczne ze względu na nrclŻliwość doflnansowania budowy p,łyt gnojowych o
którc będą ubiegal i  s ię ro ln icy.

- *'1sokości starvek opłat za zajęcie pasa drogowego. których z'arządcąjest gmina
Wiśnicw.

- zarządzclia u-vborói,v uztrpełniających sołtysa sołectwa Radomyśl (dotychczasowy
sołt1's Adam izdebski złoiy.ł pisemną rezygnację z pełnienia funkcji).
Drugą część obrad wypełniły irrterpe|aoje i zapy.tania radnych. Radny - Waldemar

.lasiriski poprosił o rvykonanic drogi powiatowej Kaczory _ Łupiny
i zanrontorvanie lampy przy drodze rv Łupinach Kol.

Sołt1's rvsi Ciosliy - Jolanta Łastowska poruszyła temat oświetlenia skzyżowania
clróg w Baranku.

Radnv Kazimierz WoŹniak zwrócił się z prośbą o naprawę nawierzchni drogi
porviatoivcj lv Nlyrsze oraz uporządkolvanie poboczy'

Przewodniczący RG - Janusz Markiewicz poirifonnował Że są za|<ładane lampy
cnergooszczędne' co na pewno przy'nicsie oszczędności.

Wójt zrrr.ócił się z prośbą do mieszkańców. aby sami przed własną posesją Skosili
trawę, ponieważ jest to, zgodnie z przepisanli, obowiązkiem właściciela posesji.
I,oinformor'vał takŻc, ze zakupionyclr zostało 50 lamp energooszczędnycli, które są
rr'r nrieniane przy drodze krajorvej w Wiśniervie, w Łupinach
i Mościbrodach. oświetlenia w Baranku, ze rvzględóu' finansowyclr, nie będzie mozna
wykonać w tym roku. opracor'vanie dokumentac.jiplanowane jest na 2005 rok.

Następnie poin|onrrorvał. ie ze r'vzględu na zły stan techniczny autokar gminny
będzie sprzedany'

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy - Janusz
Markiewicz o godz. l2100 dokorrał zarnknięc ia XVl  sesj i  Rady Gminy .

oTWARCIE DROGI I woDoCIĄGow
|6 października br' odbyło się uroczyste otwarcie drogi Wodociągów

lle|enowie i wodociągów w Gostchorzy, Tworkach i Nowych Okninach
współfinansowanych z funduszy Sapard.

Koszt wodociągu Gostchorz. Trvorki wyniósł 643 893 zł. Z f'unduszu SAPARD
gmina pozyska|a dofiI lansowanic w wysokości 292397 7l. z wFoŚiGW -
255 028 zl. Pozostala kwota - 96 468 zł to środki rvłasne.

Budorl'a rvodociągu rv okninach Norvych kosztowała 385 446 zł (środki własne
_ 61 905 z WFoSiGW _ 9ó 335 zł' SAPARD _f21 206 zł\'

Na zaproszenie Wójta Gminy Wiśnie-
Krzysztofa Kryszczuka na uroczystość
oddania do uŹy'tku tak potrzebnych
mieszkańcom inwestycji przybyli: Tadeusz
Głuchowski _ z-ca dyr. Mazowieckiego
oddziału Regionalnego ARiMR' Andrzej
Radzikowski - kierownik delegatury
Placówki Zamiejscowej Urzędu Wojewódz.
kiego, Henryk Brodowski - starosta Powiatu
Siedleckiego, radni i sołtysi Gminy Wiśniew.
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IĘ{WEsTYqJE
BUDowNIcTwo i woDoCIĄGI

W sierpniu do Urzędrr Marszałkowskiego
zoslały złoŻony wnioski dotyczące inwestycji
,,Rozbudowa systemu zaopat?.enia
w wodę w.miejscowościach Pluty, Daćbogi,
Mroczki, Smiary, Łupiny i Kaczory,' w ra-
mach ZPORR - Działanie 3' l .  oraz
,,Rozbudowa Zespotu oś.wiatowego w Rado.
myśli v,raz z utworzeniem bazy sportowo -

dydaktycznej,, w ramach ZPORR ',Działa'rię

3.5, oba wnioski przeszły pomyślnie etap
oceny foImalnej i zostaty przękazane do
oceny merytoryczno technicznej
pueprowadzonq przez Panel Ekspertów.

DROGI I MOSTY

Wykonano remont mostu na rzecę pod
drogą Wiśniew - Stok Wiśnięwski.

Przębudowany został przepust wodny przy
drodzę z Kol. Wiśniew do Wiśniewa oraz
wykonano remont przyczółków na
przepustach przy drogach Borki - Kosiorki -
Helenów i Łupiny - Smiary.

Y,{,....;.. sieqpńiu.' -żostała 
...:..'.]utożony

dwuwarstwowa nawierzchnia asfaltowa
drogi we wsi Helenów - 900mb.

. koszt cał<owity inwestycji - 35 6 |56,N Z]

. pozyskane przezgminę środki
z.Sapardu'- l86051'60 zł

. z.budżetu gminy.lJ0 |04,4.0 zł.

Została ułożona droga - 839 mb.
w Wólce Wołynieckiej'

- koszt całkowity - 239 691,50 zł
. pozyskaoe przez gminę środki

z Sapardu - |25 238'|5 zł
. środki z budżefu gniny

114 453,35 ztl
,|,:.|:,.,.

wyuińo Ę,konawcg.aa transport zo.iń
przeznaćzonego. do remontów dróg gruntowo
- żwirowych.

ogtoszono przetargna u,lożenie dywanika
asfaltowego na drodze Ciosny (Baranek) -
Borki Paduchy. odcinek 500 mb. Na wniosek
Urzędu Gminy' przyznana została dotacja
z Urzędu Marszalkowski ego _ 41 500'00 zl.

Prowadzone są prace przy wycinaniu
zakrzewień pftł drogach: WiŚnięw '.
Radomyśl' Wiśniew - Stok Wiśniewski -
LipniĄ Łupiny _ Śmiary, Stok Wiśniewski
- Myrcha.

Gminne Wieści



VI MIEDZYNAR)DOWA WYSTAWE R)LNICZĄ AGR) SHOW 2004

WYCIECZKA ROLNIKÓW

W dniach 25 i 26 wrzeŚnia 50 - osobowa grupa ro|ników z gmin - Wiśniew
i Zbuczyn odwiedziła VI MIĘDZYNARODOWĄ wYsTAwĘ ROLNICZĄ
AGRO SHOW 2004 w Bednarach k. Poznania

Wystawę odwiedziło ok. l00
tysięcy zwiedzających z Polski,
Europy Wschodniej i Zachodniej.
obejrzeć możł:ra było 90 najnowszych
konstrukcji maszyn rolniczych, które
prezentowaĘ swoje mozliwości na
specjalnie przygotowanych polach
pokazowych.

Bogaty program imprezy
obejmowat m. in. pokazy uprawy
roli i siewu maszynami
wspóĘracującymi z ciągnikiem,
pokaz opryskiwaczy, rozsiewaczy
nawozów mineralnych i łado-
warek teleskopowych. W czasie
wystawy odbyty się takŻe prezen-
tacje szkół rolniczych oraz semi-
narium tematyczne ,,Jak pozyskać
środki na zakup mas:yn rolniczych.,,

Po raz pierwszy AGRO
SHOW odwiedził Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi - Wojciech
olejniczak. Podczas wizyĘ wzis
aktywny udział w pokazach ma.
szyn oraz spotkał się z rolnikami'

W drodze do Bednar rolnicy
odwiedzili takż.e Sanktuarium
Matki Bożej Bolesnej Królowej
Polski w Licheniu.

Wyjazd na targi zorganizował
Międzygmimy Bank Spółdziel-
czy w Zbuczynie o/Wiśniew. przy
wspóĘracy z ośrodkiem Doradz-
twa Rolniczęgo z Sied|ec'

Rolnikom towarzyszyli: pre-
zes Międzygminnego Banku
SpółdzieIczego w Zbuczynie
Dariusz Jasiński' wójt gminy
Wiśniew _ Krzysztof Kryszczuk,
wójt gminy Zbuczyn - Ryszard
Prochenka oraz pracownicy ODR
Warszawa o/Siędlcę - Bozena
Głuchowska i Stanisław Łusowski.

AGRO SHOW to największa
w Polsce impreza rolnicza, której
celem jest prezentacja najnowszych
osiągnięć tęchniki rolniczej, branĘ
maszynowej. Na 60 ha powierzchni
wystawowej zapr ezerLtow ało s ię ponad
400 wystawców, w tym ponad
60 zagranicznych.

ScieŹka przyrodniczo . |eśna
"Lipniak" przeznaazona jest dla dzieci,
młodzieży szko|nej i dorosłych w ce|u
pzyb|iżenia im zasad funkcjonowania
ekosystemu leśnego, zapoznania
z gospodarką w |asach i pracą
|eśników. Z|oka|izowana jest na
terenie komp|eksu leśnego w pob|izu
miejscowości Lipniak (trasa z Siedlec
w kierunku Domanic)' w od|egłości
ok. 11 km od Siedlec.

W punkcie wyjścia przy parkingu
znajduje się wiata z ławo . stołami
oraz miejscem do palenia ognisk. Pod
wiatą mogą byc prowadzone zajęcia
d|a osób niepełnosprawnych. Po
drugiej stronie ulicy zlokalizowano
p|ac zabaw dla dzieci. Wzdłui ściezki
rozmieszczono tabliczki z nazwami
i krótkim opisem gatunków runa
|eśnego, drzew i krzewów, tab|iczki
kierunkowe oraz 3 zadaszenia stołów'

Grupy zorganizowane chcące
skorzystaĆ ze scieżki W Lipniaku
proszone są o kontakt z |eśniczym.

D. K.

,;'**

Scieżka leśno _ przyrodniczą może być także miejscem wypoczynku i zabawy,
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W niedzielne popołudnie - 17 października przed
Urzędem Gminy w Wiśniewie było tłoczno i gwarnie.
Atmosferze zabawy towarzyszył jednak jeden cel -
zebranie pieniędzy na protezę nogi i rehabilitację dla
Ilony Jurzyk .

Krótkie przypomnienje: Ilona ma obectie I9 Lat. Pieryvsze objawy
cłtorobl,v1lstąpjĄ;, gd\, miala l3 lat. Rozp<lznano wówczas gu: tkanki
miękkiej uda lev,ego. I| grudnitt I998r' ro:poczęła się --alkcł: t,horobą'
któru po roku zakońc,:ylu się szczęśliulie. NiesteĘ, po niespełna pięcilt
latoch nustcylil ntn,vrót c'hrlroby. Po dluginl i bol,esnynt lec,zeniu,
u mp tł t Oy|) u ł1 O.l e.l no gę.

|vlimtl tel tragedii Ilonu nie poddaie się. Jej nar:enient.f es|, ptlu,ró!
dtl nortnulnego m-cia, dt'l czegt.l niezbędnu jest ko'sztolrlru proteca tto,qi.

Festyn o godz. 14 rozpoczę|i krótkimi wystąpieniami wójt Gminy
Wiśniew . Krzysztof Kryszczuk, prezesi Fundacji Spełnionych Marzeń -

Tomasz i Małogorzata osuchowie, dyrektor SzkoĘ Podstawowej w
Myrsze . Marzęna Nowicka, oraz gość specjalny, znany prezenter
telewizyjny - Hubęrt Urbański.

Na scenie jako pierwsi Zaptezentowali się aĘści z grupy tańca
nowoczesnego ,,Caro Dąnce,,. Podczas b|isko półgodzinnego występu,
w układach tanecznych, wystąpiĘ duety, mini formacje oraz soliści.

Wokalnie zaprezęntowali się uczniowie szkoĘ podstawowej oraz
gimnazjum z Mokobód' Wszystkie z występujących osób, to laureaci
nagród lub wyróznień w konkursie ,,mikrofon dla wszystkich,,, dlatego
profesjonalizm i obycie sceniczne nagrodzono gromkimi brawami.

Gminny ośrodęk Kultury z Chodowa repręZentowała grupę
taneczna ,,Murena". W kilku dynamicznych i bardzo efektownych
tańcach pokazali jak wspaniale potrafią bawić się muzyką.

Tradycyjnie, tak jak podczas kazdego festynu gminnego,
prezentowaĘ się takze rodzime zespoły. Na ludową nutę zaśpiewali
,,Wiśniewiacy,,, a Polkę Wiśniewską jak zwykle wspólnie, odśpiewali
wszyscy zebrani.

Ciekawych punktem programu okazał' się występ zespołu ,,Do
G)RY N)GAMI'' z Myrchy, którego liderką jest znana wszystkim
Genowefa Pigwa. Piosęnki wykonywane przez zespół ,,DGN''
rozbawiły do łez zebraną publiczność'

Covery znanych po|skich zespołów
prezentowała młodzieŻ z Zespofu Szkół
Ponadgimnazjalnych m 6 z Siędlec.
Uczniowie w humorystyczny sposób
zapręzęntowa|i takize scenę balkonową ze
sztuki ..Romeo i JuIią,,' Na zakończęnie
wystąpiły cheer|eaderki wzbudzając
entuzjazm zwłaszcza u męskiej części
publicmości, być moze za wzg|ędu na
skąpe stroje tancęrek...

Jako gwiazda festynu z godzinnym
programem wystąpił Zespót Pięśni
i Tańca ,,Chodowiacy'' z Siedlec. Grupa
w tradycyjnych strojach regionu Podlasia
prezentowała tańce |udowe' przyśpiewki'
Soliści śpiewali zarówno popularne pieśni
ludowe, jak i te mniej ''znane, ale
świadczące o bogatej tradycji Podlasia
i Mazowsza.

Tuz po zapadnięciu zmroku odbył się
pokaz sztucznych ogni (po raz pierwszy
w historii imprez organizowanych na
terenie gminy Wiśniew). Efektowne
,,bĘski na niebie'' były podobno widoczne
w promieniu 5 km.

Przez caĘ dzień dzieci oraz młodzięŻ
ze srkoł' w Myrsze i ZSP z Sięd|ęc
kwestowali na rzecz llony. Kazda osoba,
która wrzuciła choć grosik do puszki
otrzymywała w zamian kolorową naklejkę.
Im dtuzej trwał nasz festyn tym więcej
osób pojawiało się z naklejkami.

Kilka przygotowanych przez
organizatorów prac plastycznych prac
zmieniło właściciela, a puszki powiększaĘ
swoją zawartośc o kolejne wrzucanę
kwoty.
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organizatorz1: ,Wójt Qminy ?liśniew, Szful{a (Po[stawowa w fo|1rsze,
Qminry ośroteĘĘuftury w Wiśniewie

s er[e c znie dzie kuj ą sp ons orom :
Centrum I(u[tury iSztukj u Siećtcailt,

- fabryce fuĘlany AftC:ES sP. z o.o. z Siłć[ec
- 9{urtozuni 1v[ILE^t4 z Siłilec,

- t{urtozurti?irotecftrticznłj AS - Anlrzej Serzysful
- cPani la[widze Sa[olasĘjej ze Śmiar,

- Stanis{awowi WiśniewsĘemu - wŁaściciefowi piefutrni w Ęatoryśti
- ledrwstce Wojsk7raej z Sieć[ec,

- ZaĘlatowi ,Us{ugowo _ aro[ufu1jnemu Wo1ff z Wiśniewa
- ZaĘlaćowi foLięsnemu w fuIościiro[acń,

?atronom meófuł[rtlm:
- Kato tił Łiłmu fołliu ? o ć[ąsiB i,,tyg o lniful zui Sił l[ec Ęiłmu,,

Po zakończeniu całej
tmprezy komisyjnie podliczono
pieniądze. okazał.o się, iŻ
w ciągu kilku godzin zębrano
kwotę ponad 3.000 zł.

Na tę sumę zł'oiyło się nie
tylko datki do puszek
kwestujących dzieci. Za
strzęlania z łuku, za grochówkę'
za zakup grillowych produktów'
los loteryjny, ba nawęt za zdjęcie
z Hubertem Urbańskim na|ęŻało
wrzucić pieniądze. Być moŻe
hojność zebranych spowodowana
było obecnością Ilony, która nie
spodziewała się tak gorącego
i zywiolowego przyjęcia.
osobiste spotkania z pewnością
otworzyło sercę i nie jeden
portfel. W oczach Ilony pprócz
łęz wzruszenia widać było
ogrornną wdzięczność.

Prowadzona zbiórka pienię-
dzy pokazała, Że potrafimy
pomagać.

Obecnie Ilona Jurzyk
przyzwyczaya się do nowej
protęzy. Wierzy, źlę pokonała
chorobę. Że to co najgorsze
minęło bezpowrotnie, Że będzie
mogła cieszyć się życiem' jak
kazda nastolatka.

Artur Mydlak
Dorota Królik

opranowana gminy Wisniew"

14 pażdziernika 2004r. W Gminnym osrodku Ku|tury w WiŚniewie odbyło się spotkanie
W Sprawie projektu ,,Strategii sukcesu gminy Wiśniew,,.

Prace nad ,, Strategiq suk-
Cesu gminy Wiśniew', tnłały od
marca 2004 roku.

Dokument wypracowany
został przez reprezentantóW
całego społeczeństwa gminy
Wiśniew, z udziałem konsu|-
tantów. Strategia sukcesu
została opracowana zgodnie
z metodą za|ecaną przez Unię
Europejską. Prace rozpoczęto
od przygotowania raportu
o stanie faktyczny gminy
Wiśniew.

Ko|ejnym krokiem była
ocena sytuacji na podstawie
tzw' ana|izy SWOT, która
pozwo|iła okreś|iÓ atuty i słabe
punkty gminy. Trzecim
e|ementem było okreś|enie
ce|óW, które strategicznie
Wskażą, jak gmina ma
funkcjonowaÓ i rozwijac się,
aby rozwiązaó |iczne prob|emy,
WykorzystaĆ szanse, zaspokoiĆ
potrzeby mieszkańcow, aby
oSiągnąÓ sukces'

W końcowym etapie prac
okreŚ|ono M|sJĘ GM|NY
W|SN|EW oRAż W|ZJE
I CELE STRATEGICZNE.
Na tej podstawie został
sformułowany projekt, ,Stra-
tegii sukcesu gminy WiŚniew,,,
ktÓry będzie jeszcze raz
prezentowany na Sesji Rady
Gminy _27 paŹdziernika 2004r'

z projektem moŻna się
zapoznać na stronie interneto-
wej www.wisniew.pl

Gminne Wieści
D. K,



85 - lecie SzkoĘ Podstawowei im. Kazinierza odnowiciela
w €ostchorzv

a

złAzD ABSoLWENToW
Długie przygotowonio, mnóstwo procy i wysiłku ze

strony nauczycie|i, rodzjców i uczniów swój f incł miĄ
t6 października br. Tego wtośnie dniq 85. urodziny
obchodzi.to Szkoło, Podstowowo w Gostchorzy, w której
odbył si ę t eż Zjazd A bso |wentów.

Był to dzień wyjctkowy' Uroczystości rozpoczę|iśmy
Mszą św. celebrowonq przez księdzo Henryko Krup€,
proboszczo porof ii Wiśniew. Pieniqdze of iorowone no tocę
ksiądz proboszcz w cotości przekazał no potrzeby szkoĘ,
za co joko orgonizotorzy, jesteśmy bordzo wdzięczni'!
Następnie obejrze|iśmy montoż poetycki, W którym
zoprezentowa|i się uczniowie noszej szkĄ, o także
obso|wenci sprzed 2.3 |ot, dziś uczniowie gimnozjum
w Wiśniewte. Wiersze dotyczyĘ historii noszej ojczyzny
i historii szkĄ. W ten sposób oddo|iśmy cześć downym
i obecnym nouczycie|om. Był też. czas no prezentac1e
muzyczne uczniów naszej szkĄ . w ich przygotowoniu
pomógrł kol. Stonisłow WróbIewski, procownik ooK-u
w Wiśniewie.

Poni dyrektor odczytoło teŻ |isty z grotu|ocjomi
i życzeniarni d|o uczestnjkóW uroczystości od Morszołko
Sejmu RP łózefą o|eksego i Senotoro RP 9owomiro
Tzdebskiego.

Pocza silandgrowe ze szkół w Wśniewie, Myrsze, RadomyśIi
i Gostchorzy.

okodemio
zgromadzĘ downych i obec-
nych nouczycieli, downych
i obecnych ucznlów, rodziców
oroz społeczność okolicznych
miejscowości.

Tego dnio swojo
obecnością zaszczyciło nos
wielu znokomiĘch gości:
Henryk Brodowski - Storosto
Sied|ecki, Zbigniew Stąsiek -

Dyrektor Kurotorium oświoty
Delegoturo w Siedlcoch,
Jonino Piątek . Wizytotor
Kurotorium oświoty, Krzysz-
tof Borkowski - Senotor RP,
Stefon Szońkowski - Dyrektor
De|egotury Urzędu Morszcł.
kowskiego w Siedlcoch,
Andrzej Rodzikowski - Kie-
rownik Delegotury Mozo-
wieckiego Urzędu Woje.
wódzkiego, Todeusz 6łuchow-
ski - Dyrektor Mozowieckiego
oddziołu ARiMR, Antoni
okniński - Dyrektor KRUS
ą także Rodni Gminy Wiśniew
z Przewodniczącym Rody
Gminy Januszem Mor-
kiewiczem.
obecnl by|i tąkże Stonisłow
Konicki - Zastępco Wójto
6miny Wiśniew, Krzysztof
Kryszczuk . Wójt 6miny
Wiśniew, na ręce którego poni
dyrektor Anno Borkowsko
złożyła gorące podziękowonio
za doleko idącą pomoc
w orgonizocji uroczystości. 85
. |ecio istnienio szkoĘ.

Dziękujemy ?ownaez
wsąystkim Życz|iwym oso-
bom. które wspoĄ
finonsowo noszo plocówkę.
ogromne podziękowonio dlo
rodziców za zoongożowonie
i pomoc p?z,l orgonizocji.

Gminne Wieści



Tego wtośnie dnio wyjątkowo
mocno uświodomiIiśmy sobie
i wszystkim zebronym potrzebę
tokich spotkoń i uroczystości.
Noszo szkoło, choć niewie|kq,
jest miejscem szczegó|nym
i bordzo wożnym d|o miesz-
końców Gostchorzy, Twork,
Koczor i Biord Dbotość o przesz.
łość i trodycje jest zawsze
bordzo Wożno, szczegó|nie w dzj-
siejszych czosoch - czosoch,
w których szybkość Ącio i pęd
zą dobromi moterio|nymi grożq
zagubieniem nojwożniejszych
|udzkich wartości niezbędnych dla
godnego życio kożdego czllo- l
wieko i trwonio ,każdego -]

norodu.

Zaproszonych gości ptxywitali uczniowie.
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Uczniowie Szkoły Podstawowej w Myrsze uczestniczą w SPOŁECZNEJ KAMPANII
BEZPIECZNE DZIEC| NA POLSKICH DROGACH _ zorganizowanej przez Zarząd
Główny ZNP w Warszawie przy współpracy z Komendą Główną Policji, Krajową Radą
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz fundacją ,,Dla Dobra Dziecka',.

,,Przepisy ruchu drogowego bez tajemnic" - to impreza
inauguracyjn a zorganizowana w naszej szkole.
Większośó uczniów przebywa drogę do szkoĘ pieszo lub na
rowerze. W trosce o to, by ,,w radio nie rozlegał się komunikat
smutny" uczniowie kl. V przygotowali przedstawienie ,,Bezpieczna
droga do szkoĘ''' Za pomocą wierszy i piosenek przypomniełi
zasady obowiązujące na drogach, pieszych i rowerzystow. Że
właśnie tak powinniśmy się zachowywać potwierdzit sięrzant
sztabowy Jacek Chromiński z Posterunku Policji w Wiśniewie.
Po części teoretycznej przyszła ko|ej na sprawdzenie wiedzy
i umiejętności w praktyce.
Pod eskortą policji.uczniowie kl. II-VI wyruszyli na wycieczkę
rowerową do Lipniaka. Po krótkim odpoczynku na placu zabaw do
grona rowerzystów dołączył leśniczy - Mirosław Paszkowski. Teraz
trasę wycieczki wyznaczał.a ściezka przyrodniczo - leśna
,, Lipniak". Uczniowie odwiedzili cztery przystanki tematyczne.
Przystanek I. Przy kompostowisku - w tym miejscu nadleśnictwo
magazynuje materiĄ, z których produkowany jest kompost.
Przystanek 2. Pod Lipniakiem _ tu mozna obejrzeć odnawiający się
naturalnie poza swoim naturalnym zasięgiem modrzew europejski
orazznajdujące się w róznych fazach wzrostu odnowienia naturalne
dębu i Sosny.
Przystanek 3. Przy młodniku dzieci podziwiĄ b|uszcz pospolity -
roś|inę znajdującą się pod całkowitą ochroną.

W Ześoole oświatawvm w Wiśnieiie

DALIŚMY IM po...bieeaćy L  \ p L v L f  L  L  r r r ^  
r v

Sukcesem zakoilczyły się jesienne starty biegowe m|odzieży
ze szkoły w Wiśniewie.

Gromadzące dziesiątki uczęstników' Jesiennę Powiatowe Biegi
Przełajowe rozgrywane nad siedleckim zalewem, okazaĘ się szczęśliwe dla
piątki biegaczy. Smaczku i emocji zawodom dodawał fakt, ze pierwszych
ośmiu zawodników w kaŻdej kategorii wiekowej uzyskało awans
do zawodów rangi regionalnej'
Klasyfikacj a sportowców:

Maciej Jurzyk i Piotr Jurzyk miejsce I - awans

Mateusz Pawlik miejsce II - awans

Pawel Czapla miejsce V - awans

Hubert Jagła miejsce VIII - awans

Sztafęta Szkoły Podstawowej z Wiśniewa składająca się z dziesięciu
zawodników(10 x 800m) zajęła|I miejsce w Powięcie Siedlęckim.

Szczebel regionalny to Start najlepszych reprezentacji z 7 powiatów
dawnego woj. siedleckiego. Efekty zmagań sportowców znów dostarczyĘ
opiekunom i zawodnikom więle radości.

Na krzyżzowce lPrzystanek 4.l
znajduje się natomiast fragment
borów mieszanych z podsadze-
niami bukowymi, podszytem i pod-
rostem dębowym oraz roślinnością
siedlisk borowych budujących jego
wnętrze i obrzeie.

I tak udało się połącryc
przyjemne z pozytecznym.
Uczniowie mieli okazję nie tylko
sprawdzić się jako uczestnicy
ruchu drogowego' a|e teŻ poznali
zasady funkcj onowania ekosystem-
mu leśnego, gospodarki leśnej
i pracę leśników.

Dyrekcja, nauczyciele i ucz-
niowie SzkoĘ Podstawowej
w Myrsze serdecznie dziękują za
pomoc panom policjantom z Wiś-
niewa i panu leśniczemu
M. Paszkowskiemu z Lipnicka.

Urszula Purzycka
SP Myrcha

Po laur sięgnęli:

Maciej Jerzyk - I miejsce

PiotrJerzyk- Imiejsce

Hubert Jagła - IX miejsce

Cała trójka uzyskała swój pierwszy
awans do Mazowieckich Igrzysk
MłodzieĘ Szkolnej' Mazowieckie
zmagania odbędą się wiosną
prawdopodobnie w ostrołęce.

Więcej szczegółow mozna zna|eźć
w kwartalniku Zespofu oświatowego
w Wiśnięwie ,,Gigancik',, zdjęcia
zamieszczone zostafu na
www.wiśniew.pl

Tomasz okniński
- nauczyciel wych. fizycznego
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adrenaliny.
Uczestnicy turnieju Łuczniczego

musieli wykazaĆ się celnym okiem'
KIótkiego instruktazu udzielał trener
tej dyscypliny - Waldemar Star-
czewski' W tej konkurencji najlepszą
okazała się drużyna z Wiśniewa'

Kontynuując zawody organizato-
rzy zaprosi|i wszystkich do udziału
w kolejnej rywalizacji - rzut beretem.
KaŻdy z zawodników mógł oddać po
trzy rzuty, a wygrywała ta druzyna
która uzyskała największą odlegtoŚć.

Druzyna ze Smiar jako pierwsza
złamała monopol na zwycięstwa
mieszkańców z Wiśniewa, rzuca-
jąc kostką słomy na odległość
13,30 m' Największą trudność w tej
konkurencji sprawiała koordynacja
wszystkich 4 zawodników, tak
by razem oddać rzut, nie
prze(<raczając jednocześnie linii
startowej.

Mimo, Żę rz|Jt wałkiem to typowo
kobięca konkurencja, męiczyźni
poradzili sobie doskonale.

P o raz trzęci wiŚniewiacy pokazalri,
Że Są dobrze przygotowani do

kurencją okazały się zawody w rzucię
jajkiem na odległość, Zasady byĘ
proste' Nalęzało tak rzucić jajkiem by
współzawodnik z druĘny złapał je,
a następnie odrzucił. Rzucając
zawodnicy musieli oddalać się od
siebię. Finał następuje po rozbiciu
jajka, ZwycięStwo w tej konkurencji
przypadło zawodnikom zę Smiar .

rękord dnia l5 mętrów. ostatnią
siłową konkurencją było przeciąganie
samochodu zpasaŻeręm w środku.
Najszybciej odcinek 20 metrów
pokonali zawodnicy z Radomyśli
w czasie 8'9 S. Dla porównania
następna druzyna uzyskała czas
9 sekund" Tak więc rywalizacja była
bardzo zacięWa,

WYNIKI RYWALIZACJI:

I miejsce
II miejsce
III miejsce

WISNIEW
RADOMYSL
SMLĄRY

Artur Mydlak

.,F
5 września w Wiśniewie na poligonie strażackim ,,Ruda,, odbył

się fesfyn ,,Turniej wsi,,, organizator . Gminny ośrodek Kultury,
postanowił zmienić nieco formułę dotychczas organizowanych
tego typu imprez, Miało być nie tylko Wesoło' przyjemnie, ale także
z pewną dozą.,. sportowej rywalizacji,

W róznego typu zmaganiach I znów najlepszymi okaza|j się
rywalizowaĘ ze sobą reprezentacje przedstawicieleWiśniewa.
Radomyśli' Śmiar otaz Wiśnięwa. Dowolna technika rzutu pokazała
Przygotowane konkurencj ę rozgf Zęwa. j aką pomysłowością mogą pochwalić
ły emocje zgromadzonej publiczności, się poszczególni zawodnicy. Łączna
a zawodnikom podnosiły poziom długość rzutów to 128 metrów.

ośrodek Dorodztwo RoInic zego inf ormuje
o terminoch szko|eń na temot kwotowonio produkcji m|eko

1 . 29. X. 2004r.
godz. l0oo

U G w Wiśniewie
(sala konferencyjna - parter)

Dla mieszkańców wsi: Wiśniew.
Kol. Wiśniew, Stok Wiśniewski, Wolka
Wiśniewska

2. 10.XL2004r.
godz. I0oo

U G w Wiśniewie
(sala konferencyjna - parter)

Dla mieszkańców wsi: Ciosny, Borki
Paduchy, Borki Sołdy, Kosiorki, Mościb-
rodv. Helenów

a
J . 24.XI.2004r.

godz. l0oo
U G w Wiśniewre

(sala konferencyjna - parter)

Dla mieszkańców wsi: Gostchorz' Twor-
ki, Kaczory, Lipniak, Myrcha, Wólka
Wiśniewska

4. 26.XI.2004r.
pod.z. l0oo

Szkoła w Smiarach Dla mieszkańców wsi: Smiary, Łupiny'
Mroczki' Pluty, Daćbogi

5 . 01.XII.2004r.
godz.10oo Szkoła w Radomvśli

Dla mieszkańców wsi: Radomyśl,
Zabłocie, okniny Stare, okniny Nowe,
okninv Podzdrói

Gminne Wieści 11



Rozstr4lgniecie konkursu ',Najoięlcrtiejs4l ogródek przvdomow:ł Gmiąl Wiśniew,,

j'] 3'J J i gĆ y p ..rŹ .,..,!,,,-31 3j n
Komisja konkursowa złoż'ona z przedstawicieli oDR.u, Gminnego ośrodka Kultury
i Urzędu Gminy w Wiśniewie rozstrzygnęła trzeci konkurs na ,,Piękną zagrodę wiejską
Gminv Wiśniew.,,

W tym roku do ,,konkursu
ogródkowego'' zgłosiło się dziewięciu
uczestników' Zgodnie z regulaminem
(opublikowanym m.in. w ,,Gminnych
Wieściach,') oceniający brali pod
uwagę ,,inwencję, kompozycję,
kolorystykę, esteĘkę i oryginalnośc''
a takŻe pomysłowość i wkład pracy
przy urządzaniu przydomowych
ogródków. Kaida rabatka była inna.
Każda odzwięrciędlała w swoisty
sposób osobowość właściciela, jego
upodobania estetyczne, uchwycenie
harmonii z otaczającą przyrodą.
Wszystkie ogródki miaĘ wydzielone
miejsce z ławką stolikiem' w wieltr
ustawione byb takŻę huśtawki,
piaskownica dla dzieci.

Nagrody' ufundowane przęz
Urząd Gminy w Wiśniewie wręczył
Wójt Gminy - Krzysztof Kryszczuk
podczas festynu charytatywne go,, Dla
Ilony".

Zarok, kolejny konkurs' Zachęca- 1.
my do uczestnictwa.

NAGRODY OTRZYMALI
l miejsce - Zofia i lerzy Nowosie|scy . Borki Sołdy Gestow

ogrodowy: stoł i krzesło drewnione, dwie thuie)

|l mieisce - Katarzyna lastrzębska . Wiśniew
(zestow ogrodowy: stoł i knesło drewnione)

|lI mieisce. Leszek Gruszka . Wiśniew
(zestow ogrodowy: stoł i knesło drewnione)

Wvróżnienia . solorne lomov oorodowe
Beata i Sławomir orzyłowscy. Radomyś|
Bożena i Andrzej orzyłowscy. Radomyśl

Grażyna orzyłowska - Radomyśl
lolanta i Fabian Sachanowicz - Lipniak

Monika Wronka . Wiśniewa Kol.
Bożena Wysokińska - RadomyśI

Gminne Wieści
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. / ,zYwr{osc
DLA PORZEBUJĄCYCH

Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie wspótnie
z Zaaądem Gminnym Po|skiego Komitetu Pomocy Społecznej
w Wiśniewie od 25 pażdziernika br. rozpoczyna realizację programu
"DosTARclAuta ivwuoŚct ou uauaoiszrł rułuoŚct una
EUBOPEJSKIEJ"

Program ma na celu bezptatne pzekazywanie najbardziej potze-
bującym, żywności pochodzącej z zapasów interwency'inych Unii
Europejskiej. W ramach programu gmina.nasza otzymała:
- 2 000 kg ryzu,
- 2 800 kg mleka w pioszku,
- 1000 kg makaronu.

POMOC CHARYTATYWN A ZE SZWBCJT

W kwietniu br. Gminny ośrodek Pomocy Społecznej
w Wiśniewie pozyskał nieodpłatnie ze Szwecji pomoc
w postaci odzieźLy, mebli i sprzętu rehabilitacyjnego.

o możliwości skorzystania z tej formy pomocy mieszkańcy
gminy by|i powiadamiani poprzez ogłoszenia wywieszane
w poszczególnych sotectwach oraz przekazywanę podczas Mszy św.
w parafiach.

Po odbiór potrzebnych rzęczy zgłosiło Się do GoPs
u 1f0 rodzirl. odziez wydana została takze jednostkom oSP' Meble
otrzymaĘ indywidualne osoby, trafiły takze do szkół i świetlic
wiejskich' Sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, chodziki
wydano osobom chorym i niepełnosprawnym.

KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW
Z wypoczynku letniego, którego współorganizatorem był

Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie
skorzystało ó0. dzieci z gminy.

W okresie od l l do 24 lipca w ośrodku TurysĘczno _
Wypoczynkowym w Gródku nad Bugiem, 37. dzieci rolników (za
częściową odpłatnością) przebywało na koloniach |etnich.
organizatorem wyjazdu był NSZZ Rolników Indywidualnych
,,Solidarność ''.

Caritas Siędlce Lrmożliwił wypoczynek pięciorgu dzieciom
w Neplach nad Bugiern, a troje dzieci wyjechało do miejscowości
Soczewka grn. Duninów. Rodzice nie ponosili żadnych kosztów
związanych zwyjazdem'

Z nieodpłatnego pobytu na koloniach zorganizowanych w Szkole
Podstawowej w Borkach Wyrkach skorzystało piętnascioro dzieci.
organizatorami była Wspólnota Polska oddzlat w Siedlcach oraz
Kuratorium oświaĘ. Częściową odpłatność za pobyt Ęch dzieci
pokrył Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie.

- t
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odbiorcy artykułÓw spofywczych
dostarczonych w,tamach programu
muszą spełniaÓ .Wymogi okreś|one
w Ustawie o pomocy społecznejz dnia
12 marca 20A4r. lDz. U. Nr 64 z dnia
15.04'2004r., poz. 593/ a W szczegÓ|.
ności ań' 7, który bnmi ,,Pomocy spo.
łecŻnej udzieta sĘ osobom i rodzinom
W szczegalności z powodu:, ubóstwa,
sieroctwa, bezdamności, bezrobocia,
niepełnosprawnoścł długotrwałej lub
ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie,
potrzeby ochrony macierzyństwa lub
wielodzietności, biezradnoścl w spra.
wach opiekuticzo - Wchowawczych
i prowadzenła gospodarEtwa.' dornowe-
gol zwłaszcza w rodzinach niepełnych
lub wielodzietnych, trudności w przy.
stosowanlt/ do życia po zwolnieniu
z zakładu kamego,. alkoho|izmu lub
narkomanii, zdanenia losowego
i .... sytuacji krya5owej, klęski
iywiołow ej l ub ekologiun ej,,

Formą dystrybucji ;objęte. będą
osoby indywidua|ne /w szczegÓlności
k|ienci pomocy społecznej/, ktore
winny złozyÓ do Gminnego Ośrodka
Pomoey Społecznej podanie z umoty.
wowaniem trudnej sytuacji rodzinnej
i matera|nej ldruki podań znajdują
się w ośrodku/'

Zywnośc będzie Wydawana
za pokwitowaniem odbioru, z za-
chowaniem następujĄcych norm
żywieniowych;

; ':ryf'... |;00 .'kg na miesląc dla

osobv.

. mleko,,0,40 kg na miesiąc d|a

osoby,

. makaron 0,5 kg na miesiąc dla

osoby.

Barbara Stefaniak
Kerownik Gminnego ośrodka

Pomocy Społecznej w Wiśniewie
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POSTERUNEK POLICJI W WISNIEWIE
INFORMUJE

)r( 5 lipca odnotowallo pobicic rv Stoku Wiśniewskim nlieszkańca
W i śni er'va. |> rzy czv l-lą była n aj prarł'd opod obn iej sprzcczka'
* l |ipca w Kol. Wiśnierv miał miejsce lvypadek drogor,t'y. Uczestnikami
koliz.|i był sanlochod osobowy i nieoświetlony. z|e oznakowatly ciągnik
t.t l l l l icz}. c iągnąc. i  rvt lz z s ianerlt .
x 23 lipca na clnet1tarzu w Wiśnielvie dokollano kradz"ieży z 9 ponrnikórv
pasyjeki i nn5;c|r e|emelttów z. meta|i kolorowych. Dzięki irrforrrlacji
mieszkańców i błyskawiczne.j reakcji po|icjantów, Sprawca w wyniktl
pościgu zosta-l schwytatry r,t' Wolce Wiśnicwskiej.
* 28 lipca odllotorvatro łypadck drogowy w Mościbrodach. Przyczyną
b;zła nadrnierna prędkośc.
t'4 sierpllia w Borkach Kosiorkach rnia.l nliejsce wypadek kolejowy.
x 5 sierpnia w Borkach Kosiorkach Ford Mondecl zderzyĄ się
z samochodem marki Polonezem. Pasazer Poloneza w wyniku obrazeli
zmar.l w szpitalu.
* 9 sierpnia rv okninach Starych odlrotorvano znęcanie się nrieszkalica tej
r,vsi nad rodzicami lv pode sz.lyrn u'ieku. Sprar.va rv toku.
* l3 sierpllia rv 'Kol. Wiśniew rrria-la miejsce zuchrva.la kradziez
24 e|enrentów odblaskor,vych z barierek za,znac,zających łuk drogi.
* 20 sierpnia rł. Kcrl. Łupiny. na.jprawdopodobnie.i od uderzenia pioruna.
spłonęta obora drervnialla rvraz z itrwentarzetrr.
* 24 sierprria rniał Illiejsce groŹny r,t,ypadek clrogow,v. Nietrzeźlvy
kięrowca Wolkswagena Passata na łuktt drclgi stracił panowanie nacl
kierorł'nicą, Czterec|t pasazerólv takze w stanie llietrzeźwyrn. doznało
groźlych obrazeti cia,la'
x 24 sierpnia rv Nowych okninach z nieoświet lonym' c iągnącym woz zę
słolllą ciągnikienl rolniczym zc|erzył Się Fiat Ducato. Spadające
7"prz.ycz'epy paczki s,łoltty przygniotły idącą obok kobietę i spowodowa,ły
ciężkie obrażenia ciała. Samochód zostat z'ltiszczony, kierowca nie doznał
obraż,en cia|a'
* 26 sierpllia w Wó|ce Wo,łynieckiej mia,|a mie'jsce kradziez rozbo.jnicza.
14 - letniemu ch,łopct"t ukradziollo teIefbn komórkowy' a następnie
pobito go. Dwóch sprarvców, to nr]odzi męż'czyżni (w r'vieku 20-f4lata),
.ieden z llich nlia] tatuaŻę na ręku i tlodze. Posterunek policji zwraca się
z prośbą o ill|ormacje |la lęn tema1.
* 29 sierpllia mieszkaniec Wiśnierva pcldr:zas clyskoteki clclztlał ran
kłuty',ch.
* 6 r,vrześnia kierLrjący pojazdem Nissan AIlnara w czasie wyprzedzania'
straci'ł panorvanie nad kierowllicą i trclerzy,ł w drzewo. Kierowca dozllał
lekkich obrazeń cia,la, sanlochód lladarva,ł się do kasacji.
* Na początku paździenlika w Radornyś|i odllotowano kradzieŻ
rozbójniczą leIelonLr kriltrrirkowego.
* 20 paż.dz'iernika rv rvyniku z<lerz,ęnia roiverzystów, ślrlierc polliósł l7.
letni c lr ,|opiec. Uczestnicy kol iz j i  porLrszal i  s ię nieośrviet lonymi
rowerami.

od l czerwca dcl korica października policianci z Posterunku rv
Wiśnierł'ie zatrzyna|i ok.1B nietrz"21arych rorverzystów i 8 kierorvców
samochodów pod rvpływem a|kclholu. Poza tyn] w wyniku kontroli
drogor,ve.j r|ęto 3 kierorł,ctiw' którzy nie zastosowali się do ltakaztr sądu
zabraniającego im prou.adzerlia pojazdólv meclranicznych.

POSTERUMK POLI,CJI
w WIŚNIEWIE:

64t-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

p rac ow nik do cho dze ni.owy
Adam Kordys

tel. kom. 0-505-027-999

Telefony do Urzędu
Gminy w WiŚniewie

641-73-13
641,-73-24

NUMERY WBWNĘTRZNE

101 - Sekretariat

102 _ wójt
103 - Sekretarz

104 - Budownictwo

105 - Obrona Cywilna

106 _ GOPS (księgowość)

107_USC

108 - Podatki

109 - Skarbnik

110 - GOPS II (kierownik)

111 _ Przewodniczący RG

IL2 _ Zastępca Wojta

113 _ oświata

II4 _ KASA

115 -  FAX

,,Gminne Wieści" - bezpłatny Informator Gminy |łiśniew
Adres redakcji: Urząd Gminy w Wiśniewie, ul. Siedlecka I3, 08-l I2 Wiśniew

tel. 641.73-13 wew.107 opieka redakcyjną - Dorota Królik
Druk: IWONEX, ul. Terespolska I,08-II0 Siedlce, nakł,I 000 egz'


