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Ępysztof fryszczuĘ
lllójt Qnny,I,iliśniew

WMwsze

EUROPEJSKA NIEDZIELA
Była to prawdziwie europejska niedziela! Dyrekcja i grono pedagogiczne Szko.

Ę Podstawowej im. B. Prusa w Myrsze przy wsparciu i pomocy władz samorządo.
wych zorganizowaĘ po raz pierwszy Gminny Dzień Europejski połączony z Dniem
Dziecka. Wszystkie szkoĘ podstawowe z tęrenu gminy Wiśniew przyjęĘ zaproszenie
ijużwkwietniurozpocze}yprzygotowaniadowspólnej zabary.EfekĘichpracymo.
gliśmy podziwiać | czerwca na boisku przy szkole w Myrsze. A były one imponujące!
(ciąg dakzy na str,S)

REFERENDUM
UNIJNE

W NASZEJ GMINIE

W dniach 7-8 częrwca br. odbyło się
referendum, w którym decydowaliśmy o
przestąpieniu Polski do UNII EUROPEJ-
SKIEJ.

Frekwencja wyborcza w kraju wynio-
sła -59%, natomiast w naszej gminie -61 %.
W kł aju za przystąpieniem do stuktrrr Unii
Europejskiej opowiedziało się-7 7%o $osu-
jących, w Gminie Wiśniew -35olo. ,,Nie''
integracji powiedziało -23oń P o|aków,
a w naszej gmine 45%o obywateli.

WJlniki ze wszystkich obwodów wy-
borczych podajemy na str. 3.



Uchwały Rady Gminy o Zarządzenia Wójta

od 14 marca 2003 r. Rada Gminy Wiśniew
podjęła następuj ące uchwaĘ:

* Nr V/20l03 z dn. 14. 03. 2OO3 r. w sprawie
rozpatrzenia wezwania Pani Jadwigi Latos dotyczącego
usunięcia naruszenia prawa.
x Nr V/21l03 z dn. 14. 03.2OO3 r. w sprawie zmiany
uchwaĘ Nr V/40/99 Rady Gminy z dn.|2.03.|999r.
w sprawie określenia stawek procentowego
wynagrodzenia dla soĘsów za inkaso.
* Nr Yt22l03 z dn. 14. 03. fOO3 r. w sprawie
upowaznienia Wójta Gminy do nabycia nieruchomości
rtarzęczmienia gminnego dot. wsi WiŚniew.
* Nr V/23l03 z dn. 14. 03. fOO3 r. w sprawie
upowainienia Wójta Gminy Wiśniew do nabycia
nieruchomości na rzecz mięnia gminnego dot. wsi
Śmiary.
* Nr Yl24l03 z dn. 14. 03. f003 r. w sprawie
upoważnienia Wójta Gminy do nabycia nieruchomości
narzecz mienia gminnego dot. wsi Okniny.
* Nr V/25l03 z dn. 14. 03. f003 r. w sprawie
upoważnienia Wójta Gminy do nabycia nieruchomości
narzecz mięnia gminnego dot. wsi Gostchorz.
x Nr V/26l03 z dn. 14,03' 2003 r. w sprawie uchwalęnia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiąąrwania
Problemów Alkoholowych w gminie Wiśniew na2003r.
x Nr V/27l03 z dn. 14. 03. fO03 r. w sprawie
upowamienia Przewodniczącego Rady Gminy do
wykonywania wszystkich cąmności zwięanych ze
stosunkiem pracy w stosunku do Wójta Gminy, za
wyj ątkiem ustalenia wynagrodzenia.
* Nr V/28l03 z dn. L4,03. 2003 r. w sprawie prz1jęcia
planu pracy Rady Gminy w Wiśniewie na2003 r.
* Nr VV29l03 z dn. 27 .03. f003 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na rok 2003.
* Nr VV30/03 z dn.27.03. fO03 r. w sprawie zmiany
uchwĄ NrVI/50/99 Rady Gminy w Wiśniewie z
dn.28.04.I999r. w sprawie ustalenia zasad
wynagradzania pracowników zatrudnionych w
jednostkach i za|<ładach budzetowych gminy Wiśniew.
* Nr W31l03 z dn. f7.03.2003 r. w sprawie ustalenia
wynagrodzenia dla Wójta Gmrny Wiśniew.
x Nr VV3flO3 z dn. 27.03.2003 r. w sprawie
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego wobec
Przęwodniczącego Rady Gminy.
* Nr VV33l03 z dn,27,03'2003 r. w sprawie odwołania
Sekretarza Gminy Wiśniew'
* Nr VI/34l03 z dn,27.03,2003 r. w sprawie powołania
Sekretarza Gminy Wiśniew.
*Nr VIV35/03 z dn. 30,o4.f003 r. w sprawie udzięlenia
absolutorium Wójtowi Gminy za 2002r.
*Nr VII/36/03 z dn,30.04.2003 r. w sprawie załoŻenia
Publicmego Gimnazjum w Radomyśli.
* Nr VII/37/03 z dn.30.04.2003r. w sprawie określenia
obwodu Publiczrego Gimnazjum w Wiśniewie
wchodzącego w skład Zespofu oświatowego w
Wiśnięwie i Publicznego Gimnazjum w Radomyśli.

Informacja Wójta Gminy Wiśniew
w sprawie wydanych zarządzeft

od 7 marca do 28 kwietnia 2003 r.

* Zarządzetie Nr l9l03 z dnia ,7 marca 2003 r. w
sprawie umorzenia odsetek od nieterminowej wpłaty
należności za pobór wody oraz rońaŻenia na raty
należności za zuĘcie wody.

* Zuządzenie Nr 20103 z dnia 7 marca 2003 r w
sprawie przesunięcia terminu oraz rozłofenia na raty
należności na budowę oczyszcza|ni ścieków i
kana|izacji w Wiśniewie.

* Zuządzenia Nr 2l' 22, 23, 24, 25103 z dnia
"I .03.2003 r. w sprawie nominowania Członka Komisji
Przetargowej do przeprowadzenia procedury
przetargowej na wybór wykonawcy zadulia:
,,Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Radomyśli dla
wodociągu grupowego,, ) wspótfinansowanęgo przęz
Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD.

* Zuządzenie Nr 26103 z dnia 10 marca 2003 r. w
sprawie wprowadzenia zmiany Zarządzenia Wójta
Gminy Wiśniew Nr/l5/03 w sprawie powołania
Gminnej Komisji Rozwiązywania ProblemÓw
Alkoholowych w gminie Wiśniew.

* Zarządzenie Nr 27103 z dnia l0 marca 2003 r. w
sprawie powołania Komisji Przetargowej na zakup
bonów towarowych dla pracowników placówek
oświatowych z terenu gminy.

* Zarządzenie Nr 28/03 z dnia 3| marca 2003r. w
sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
gminy zarok2002.

* Zuządzenie Nr 29103 z dnia 4 kwietnia 2003 r' w
sprawie rczpatlzenia zarzutów Pani Jadwigi Latos.

* Zuządzelie Nr 30/03 z dnia l0 kwiętnia 2003 r' w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r.'
dotyczących opieki społecznej, z powodu otrzymaniaz
budzefu państwa dotacji celowej na zasiłki i pomoc w
natnrzę oraz składki na ubezpieczenie społeczne w
kwocię 25.000 zł.

* Zarządzenie Nr 3ll03 z dnia |1 kwietnia 2003
r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na
zakup bonów towarowych dla Urzędu Gminy w
Wiśniewie.

* Zuządzenia Nr 32103 z dnia |6 kwiętnia 2003 r. w
sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003
powodowanych koniecmością przesunięć w ramach
działu 900 ze względu na konieczność wykonania
oddzielnego licznika oświetlenia drogi kajowej w
miejscowości Wiśniew.

* Zarządzenie Nr 33103 z dnia 28 kwietnia 2003r, w
sprawie powołania Komisji Przetargowej powołanej do
sprzeduŻy nieruchomoŚci Skarbu Panstwa.
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I Szkoła Podstawowa
w Mvrsze

515 260 260 50.49?o 3 257 87 t70

2. Swietlica
w Borkach Kosiorkach

286 160 160 55.94%o I 159 69 90

3. Swietlica
w Borkach Pad.

573 383 383 66.84Vo 4 379 132 247

4. Gminny ośrodek
Kultury w Wiśniewie

1322 823 823 62.25Vo l 1 812 406 406

J . Szkoła Podstawowa
w Radomvśli

795 436 436 54.84Vo L7 419 r27 292

6. Szkoła Podstawowa
w Jastrzębiach Śm'

763 528 528 69.20Vo 9 519 7I 448

ogółem 4254 2590 2590 60.88%o 45 254s 892 1653

,,TAK" 35%



Głos w dyskusji

Herb dla
Gminy Wiśniew

Zgodnie z zapowiedzią kontynu-
ujemy ternat stworzenia l-rerbu naszej
gminy' Ważnyrn głosem w dyskusji
nad jego projektem jest list Pana
Stanisława Mazura, byłego miesz-
kańca Wiśniewa, członka Towa.
rzystwa Miłośrrików Wiśniewa'
związartego emocjonalnie z naszym
terenem.

Tekst listu, który jest odpowiedzią
na prośbę Wójta Gminy o głos w
dyskusji ' publikujemy w całości.

Liczymy na cenne sugestie i
podjęcie tematu przez wszystkich
mięszkańców gminy.

Warsaawa;dnia9.05.200in.' . ' .:.
. .. '..:;;;,.':,'.... ....;:. Pał' 

,. ,, .,.,, '

.;. .,.|;...1..,:,.,:.:.. : KrryszłofKryszłzuk. .
" Wójt GĘiłly Wiśniew

Otrzymatem od Pąna pismo z dnla
3.05,20a3r' wrę" z piłntsry)m numerem
gazety ,,Cmlnne Ę.igści" za które serdecznle
dziękuję

Sądzę' i:e. tilicjafia utworzenia lvrbu
gminy t fląct jest ce|ua orua zasługuje na
poparcie'.Uiizzam:.ń ótrłądką ną taonograJii .
dziejów Wiśniewa może być wykorzysnna
przy pewnyclr ttutdyfiluicjach do stworzenia
herbu Wiśnieva. Celolrym jest, aby orze! był
v koronie, a na jednym ze skr4,deł
umieszczony został Krzyż Grltntyaldu
olcreślottej klasy, laórytn zostal |Viśniely
odznaezony, a pod napiseln lI/iśniely - na
środlru l4]9'

Taki herb clnrakleryzowałby historię
IYiśnievl a . oraz.... y alkĘ niep odle głośc ioltą.
Iłskązane jest, ciby reaktytolłać (o ile nie
istnieje), względnie ożyluić dciałalność
Towarzysnva Miłośni ków lł,i śnielu a,

Fakten bezspornym jest, że po ostatniej
wojnie tylko z samego l|'iśniev,a ukończyło
studta wyższe ponad 70 osób. osoby |e
utr,ymują kontakty z rodzinami v l|iśniewie
i znajomymi- Umiejętne vlykorzys|anie
wyksztcłcenia i dośltliadczenia tych osób
może przyczynić się do integracji
mieszkańców grniny, ożwienia ich
działałności społecznej i zaangcźo1+,ania
mieszkańcóly v ronvią4nuaniu sprtł.|ł
lokalnych, a vięc podniesienia rangi
mteJsco\)oscL

Minione lata dolvodzą, że tlaścilve
inicjatyły wtadz i umiejętne działania
zmobilizowaĄl mieszkońcótu do aktywnego
tvłączenia się do realizacji ambitnych planów
i wykorzystania pr4lznanych środkóv
finansou,yclt. Taka nobiliutja jest koniecan
zy,laszcza obecnie przed i po \vstąpienill
Polski do Unii Europejskiej. Faktent
powszechnie znanymjest, że środki olrzymują
ci co potrafiąje wykorzystać'

Z poważaniem
Stanisław Mazur

SPOTKANIE W SPRAWIE INWESTYCJI W GMINIE WIŚNIEW

BĘDĄWSPIERAC
Na zaproszenie Senatora RP . Krzysztofa Borkowskiego i Wójta Gminy

Wiśniew - Krzysztofa Kryszczuka na terenie naszej gminy przebywali
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego: Z-ca Dyr. Departamęntu Edukacji
Publicznej. i Sportu - Mariusz Młynarczyk, Z-ca Dyr, Departamentu Ro|nictwa i
ochrony Srodowiska. - Krystyna Przeżdzięk,, Wicestarosta Siedlecki - Zygmunt
Wielgórski, Wiceprezes Funduszu ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie - Tomasz Skrzyczyński, oraz Dyrektor KRUS-u - Antoni okniński.

Na spotkaniu, które odbyło Się 11 kwietnia 2003 r' w Szkole Podstawowej w
Śmiarach, obecni byli radni, sołty;i, dyrektorzy szkół, nauczyciele i mieszkańcy
naszej gminy. W czasie jego trwania omówiono sposoby wspierania inwestycji w
gminie Wiśniew przez samorząd Wojewódzki'

Fundacia nct Rz.ecz. Rozwoiu Polskiego Rolnictwa.

Zabrakło kworum
W dniach 20-21 maja 2003r. przedstawiciele FUNDACJI NA RZECZ

ROZWOJU Po LS K| EGo Ro LN ICTW A zor ganizowal i spotkan ie poświ ęcone
funkcjonowaniu wsi w obliczu węjŚcia Polski do Unii Europejskiej.

Szkolenie mia,lo poruszać m.in' problęmy Związane z formalnoprawnymi
aspektami prowadzęnia działalności gospodarczej' systemem podatkowym i
poliĘką konkurencyjności w Polsce i Unii Europejskiej. W ramach tematu
,,Socjalne standardy pracy', miaĘ być zawartę problemy związane z prawęm,
higieną i bezpieczeństwem pracy' Przewidziano także wykład na temat zasad
formułowania strategii marketingowej małych firm' sposobów ana|izy
ekonomiczno - finansowej różnego typu przedsięwzięć oraz pozyskiwania
środków pomocowych z Unii Europejskiej. organizatorzy chcieli duzo miejsca
poświęcić informacjom o polityce państwa wobec małych przedsiębiorstw oraz
Załozęniom,, P ro g ramu R o zw oj u o b s zarów Wi ej s k ic h,' .

Niestety, do spotkania nie doszło z powodu braku zainteręsowania. Okazało
się, ze w gminie liczącej prawie 6000 mięszkańcóW' tylko jedna osoba wyraziła
chęć uczestni czenia w szkoleniu.

wójt Gminy Wiśniew
ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKToRA GMINNEGo oŚRoDKA KULTURY w WIŚNIEWIE

1.Warunki przystąpienia do konkursu.
1) Wyksztatcenie wyź'sze lub średnie specjalistyczne.
2) Doświadczenię w pracy w instlucji kultury.
3) Doświadczenie w kierowaniu zespołem'

2. ofeńy kandydatów powinny zawięrać..
1) Pisemną ofertę z koncepcją i programęm funkcjonowania GoK
2) Kwęstionariusz osobowy ze zdjęciem
3) Zyciorys z opisem pracy zawodowej
4) Dokumenty potwierdzające placę w instlucji kultury.
5) Dokumenty potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie
6) Pozytywnąopinię z doĘchczasowej pracy
7) Zaświadczenie lekarskie potwierdzające warunki zdrowotne niezbędne do

zaj mowanego stanowiska.
3.oferty naleŹy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Wiśniewie w zamkniętych

kopertach, z dopiskiem ,,Konkurs na Ęrektora Gminnego ośrodka Kultury
w Wiśniewie,' w terminie do dnia 15 lipca 2003r.

4.o tęrminie i nriejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni
na 3 dni przed jego rozpoczęciem.

5.Dodatkowę informac.je w sprawie konkursu można uzyskaÓ w sekrętariacie Urzędu
Gminy w Wiśniewie, te|.64| 73 |3

(



Gminnv Dzień Europei ski
(c.d. ze str. l)

EUROPEJSKA
NIEDZTE.LA

Każda szkoła prezentowata wybrany wcześniej kraj. I tak SP w Gostchorzy
-Włochy, SP w Myrsze- Grecję, SP w Radomyśli - Hiszpanię, SP w Smiarach -
Wielką Brytanię, SP w Wiśniewie- Niemcy. Przedszkolaki z Samorządowego
Przedszkola w Wiśniewie zatafrcryły krakowiaka, a ucmiowie z klas I-III ze
Szkoły Podstawowej w Myrsze zaprezentowaĘ tasząojcrymę.

Dzień Europejski rozpoczął się Mszą św,, którą na boisku szkolnym
odprawił proboszcz parafii WiŚniew -ks. Henryk Krupa

Po uroczystym powitaniu przez Panią Dyrektor - Jadwigę Kordys i Wójta
Gminy Krzysńofa Kryszczuka gości oruz dzieci, wysfuchaniu hymnu
europejskiego ',ody do rądości,, i ustaleniu kolejności występów, rozpoczęła
się konkursowa rywalizacja i wspaniała zabawa do póztych godzin
popofudniowyoh,

Nie zawiedli równiez goście. W imprezie uczestniczyli m.in' senator -
Krzysztof Borkowski, starosta - Henryk Brodowski, szef siedlęckiej delegatury
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - Andrzej Radzikowski i
wiceprzewodnicząca Rady Pow iatu - Katar zy na S ach anowicz.

Gorącymi brawami nagrodzono !\ryStęp przedszkolaków. Uczniowie klas I-
III SP w Myrsze pokazal| ze Polska to ojczyzna Chopina, Mickiewicza, wielu
noblistów i kraj o bogatych tradycjach narodowych.

Później na Scenę wkroczyli uczniowie klas IV-VI z pięciu szkół
podstawowych, którzy kolejno zapręzęntowali państwa UE. Dzięci z
Radomyśli przyb|iĘĘ Zebranym Hiszpanię, uczniowie z Myrchy zaprosili nas
na wycieczkę po Grecji, a z Jastrzębi Śmiar po Wielkiej Brytanii. Razem z
przedstawicielami Wiśniewa gościliśmy w Niemczęch, a Gostchorz zaprosiła
wszystkich do Włoch.

Duże zainteresowanie wzbudziło pojawienie się na scenie gwiazd
muzycznych, które wystąpiły w Europejskiej Liście Przebojów.

Mieliśmy również okazję pomać tańce narodowe państw Unii
E.uropejskiej. Uczniowie z Radomyśli zaprezentowali flamenco, z Gostchorzy
- walczyka włoskiego, z Wiśniewa - polkę Weinsbergera, z Jastrzębi Smiar -
cilidh, z Myrchy - tradycyjny taniec grecki GrekaZorby.

Najsmacmiejszym konkursem była Restauracja Europejska' Mieliśmy
okazję nie tylko poszerzyć wiedzę na temat kuchni państw IJE, |ecz także
spróbować potraw przygotowanych według oryginalnych przepisów.

(ciąg dalszy na str.8)
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Gminny Dzień Europei ski
(c.d. ze str.1)

EUROPEJSKA
NIEDZTF.LA

Kazda szkoła prezentowała wybrany wcześniej klaj. I tak SP w Gostchorzy
-Włochy, SP w Myrsze- Grecję, SP w Radomyśli - Hiszpanię, SP w Smiarach -

Wielką Brytanię, SP w WiŚniewie- Niemcy. Przedszkolaki z Samorządowego
Przedszkola w Wiśniewie zataiczyĘ krakowiaka, a ucmiowie z klas I.III zę
SzkoĘ Podstawowej w Myrsze zaprezęntowaĘ nasząojcrymę'

Dzień Europejski rozpoczął się Mszą św., którą na boisku szkolnym
odprawił proboszcz parafii Wiśnięw -ks. Henryk Krupa

Po uroczystym powitaniu przezPaniąDyrektor - Jadwigę Kordys i Wójta
Gminy Krrysńofa Kryszczuka gości oraz dziect, wysłuchaniu hymnu
europejskiego ,,ody do rądości,' i ustaleniu kolejności występów, rozpoczęła
się konkursowa rywalizacja i wspaniała zabawa do póznych godzin
popofudniowyeh.

Nię zawiedli równiez goście. W imprezie uczestniczyli m.in. senator -

Y',rzysztof Borkowski, starosta - Henryk Brodowski, szef siedleckiej delegatury
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - Andrzej Radzikowski i
wiceprzewodnicząca Rady Powiatu - Katarzyna Sachanowicz.

Gorącymi brawami nagrodzono występ przedszkolaków. Uczniowie klas I-
III SP w Myrsze pokazali, ze Polska to ojczyzna Chopina, Mickiewicza, wielu
noblistów i kraj o bogatych tradycjach narodowych'

Później na Scenę wkroczyli uczniowie klas IV-VI z pięciu szkół
podstawowych' I<tórzy kolejno zaprezęrfiowali państwa UE. Dzieci z
RadomyŚli przybIiiyĘ zebranym Hiszpanię, uczniowię z Myrchy zaprosili nas
na wycieczkę po Grecji, a z lastrzębi Smiar po Wielkiej Brytanii. Razem z
przedstawicielami Wiśniewa gościliŚmy w Niemczęch, a Gostchorz zaprosiła
wszystkich do Włoch.

Duze zainteresowanie wzbudziło pojawienie się na scenie gwiazd
muzycznych, które wystąplĘ w Europejskiej Liście Przebojów.

Mieliśmy równiez okazję poznać tańce narodowe państw Unii
E.uropejskiej. Uczniowię z Radomyśli zaprezentowali flamenco, z Gostchorzy
- walczyka włoskiego, z Wiśniewa - polkę Weinsbergera, z Jastrzębi Smiar -
cilidh, z Myrchy - tradycyjny taniec grecki GrekaZorby.

Najsmacmiejszym konkursem była Restauracja Europejska, Mieliśmy
okazję nie Ęlko poszerzyć wiedzę na tęmat kuchni państw UE, |ecz takirc
spróbować potraw przygotowanych według oryginalnych przepisów.

(ciąg dalszy na str'8)
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29 kwietnia uczniowię z klas ,,0''
ze swoją panią Anią Boretą brali
udział w Gminnym Konkursie
Recytatorskim. Wygrał nasz vczett
- Mateusz Bednarczyk .Więlkie
brawa i gratulacje.
29 kwietnia odbyły się eliminacje
szkolne konkursu recytatorskięgo
im. Kornela Makuszyńskiego.
Wzięło w nim udział piętnaścioro
dziecj. Zwy cięzcy to : Domonik
Wróbel (kl.I) i Martyna Rytel (kl.
III) Ania Myrcha (kl.IV) i Ola
Kowalczyk (kl.IV). Dziewczynki
reprezentowĄ naszą szkołę w
eliminacjach gminnych w
Wiśniewie.
3 maia - to już nasza szkolna
tradycja, kolejny coroczny festyn
zor ganizow any wspó lnym
wysiłkiem nauczycieli' rodziców i
uczniów. Deszcz nie pozwolił na
nea|izow anie całego pro gramu.
Mimo tego całą imprezę uwa'Źamy
za piękną i udaną.
5 maia świętowaliśmy kolejną
rocznicę uchwalenia Konstytucji
3-go Maja. Apel - mimo duzej
liczby imprez . przygotował kolega
Maciej Mazur, nasz katechęta.
Inscenizacj ę zapr ezentow a|i
uczniowie klas V.
ó - 8 maia główny ekolog naszej
szkoĘ - kol. Hania Dziewulska,
kierowała poczynaniami uczniów i
nauczycieli w ramach konkursu
,,Porządkujemy i odnawiamy las,,
W szkole odbył się oczywiście apel
ekolo giczny przygotowany pr zez
uczniów klasy VI, wycieczka do
oczyszcza|ni ścieków i
przeprow adziliśmy konkws o
tematyce ekologicznej.
Sprzątaliśmy takŻe|as w pobliżu
naszej szkoĘ. Jakie wspaniałe
,,skarby'' tam znaIeź|iśmy ! CaĘ
kontener!.Wi erz1ć na|eĘ, Że
dzieci biorące udział w takich
akcj ach, zr ozumieja" Że ptryroda to
skarb' bez którego trudno zyć.
Pamiętajmy o Ęm wszyscy!

Dyrekcja i nauczyciele
szkoty podstawowej

w Gostchorzy

Korzystając z fa\<tu, ti działa|ność
swoją rozpoczęĘ ,,GMINNE
WIEŚCI,, chcemy poinformować
co - poza zwykĘmi codziennymi
zajęciami i lekcjami - działo się w
Szkole Podstawowej w Gostchorzy,
od marca 2003r.
Tak więc po kolei:
ó marca - odbyła się obietnica
zuchowa inauguruj ąca działalność
szkolnej druzyny. Jest w niej
trzynaścioro ucznió'w z klas I-IV.
Przygotowania do j ej załoienia,
spotkania zdzięćmi i rodzicami,
trwĄ pół roku. Duszą i motorem
tej działalności jest koleżanka
Gosia SoĘszewska. Kibicuj emy
zuchom i ich działaniom !
7 marca - panowie znaszej szkoĘ,
i duzi i mali, szanują panie przez
cały rok. Jednak miło jest złoĘć
wtaśnie w Dniu Kobięt gorące

Ęczenia, które są zawsze
przyjmowane z sympatią. Poza

Ę czeniami by Ę także up o m inki'
7 marca- uczniowie klasy V-
Marlena Szklarz i Kamil Biarda,
pod czujną opieką kolegi Włodka
Sosnowskiego uczestniczyli w
Kon kurs ie Wiedzy Pożarniczej.
Otrzymali dyplomy i nagrody
ksiązkowe. Zmaga|i się z uczniami
siedleckich szkół gimnazj alnych'
Za odwagę i wolę walki więlkie
brawa!
17 marca -36 uczniów cudownie
bawiło się w ośrodku zabaw rafaw
Siedlcach. Dziećmi opiekowĄ się
Panię: Ania Borkowska, Ania
Boreta, i Gosia SoĘszewska.
Zadowoleni byli wszyscy, wrócili z
planami na następny wyjazd.
20 marca - dwanaŚcioro uczniów
klas IV-VI uczestniczyło w
konkursie międzynarodowym
.. KAN G U R MATEM ATY CZNY' .
Czekamy z niecierpliwoŚcią na
wyniki.

2I marca zgodnie z uczniowską
tradycj ą uznawaną tak.i e przez
nauczycieli powitaliśmy w naszej
szkole wiosnę. Cnery godzny zajęć
prrygotował Samorząd Szkolny przy
pomocy kol. Moniki Sozoniuk. Lekcje,
prowadzili wybrani uczniowię' Z
braku odpowiedniej r zeki Mar zanny
zostaĘ spalone. Potem odbył się
Turniej Tenisa Stołowego oraz różme
zabaw' Było inaczej niizwyk|e, a|e
wesołojak zawsze
8 kwietnia klasy szóste pisĄ test
sprawdzający opanowanie materiała z
zakresu szkoty podstawowej.
Najwięcej punktów zdobyli: Rafał
Bednarczyk i Kamil Gawrych.
10 kwietnia uczniowię z klasy VI brali
udział w,,o gólnopolskim Turniej u
B ezp i e cz eństw a Ruchu D ro gow e go,, .
Na 23 druzyny zajęli V miejsce.
l'4 kwietnia uczniowie naszej szkoĘ
kwalifikujący się do opieki
logopedycznej mieli spotkanie z panią
Beatą Woźniak - logopedą.
15 kwietnia bibliotekarze przeprowadzili
wśród uczniów kl. IV-u ankietę dotyczącą
ulubionych lektur i pisarzy. Oto wyniki:
PISARZE-H. Sienkiewicz, J.Rowling,
C. Collodim, Jan Brzechwa
LEKTURY- ,,Harry Potter", ,,W
pustyni i w puszcq,,', ,Ąkademia Pana
Kleksa".

Z ankieĘ dowiedzieliśmy
się także' jak czas wolny spędzają
nasi uczniowie. Spytaliśmy ich ile
godzin odrabiają lekcjeo czytają
książki' ''wysiadują'' przed
telewizoremt czy komputerem.
oto średnie wyniki z jednego
tygodnia:
. czytanie książek: 41 min.
ziennie;
- odrabianie lekcji:Igodz.3 rnin.
dziennie
- TV i komputer:2 godz. 18 minut
Czy to wlaściwe proporcje? Nad
odpowiedzią powinni takżLe
zastanowić się rodzice.



Zespół oświatowv rv Wiśniewie

DZIENZIEMI
w Zespole oświatowym w Wiśnięwie podjęto inicjatywą ktllej celem było'.'

działnie.lna rzacz szkoły i najbliższego środowiska-l.:Dziatńli...te zb'stąły połoione..z1..11.

udziałem w konkursie ,?orządkujemy i odnawiamy las,, - edycja2003 oraz obchodami

Dnia Ziemi organ izowanymi pod hasl em,,Lasy naszym dziedzictwem".

Istotnym problemem naszych czasów jest nasilające się zanieczyszczenia

środowiska natufalnego. Potrzebna jest,-więc edukacja Środowiskową.która przyczyni

się do ukształtowania nowego stylu życią zmiany postaw wykształcenia nauryków

sprryjających proekologicanym zachowaniom. Aby móc realimwaó program edukacji

środowiskowej staramy się wyposazyć społeczeństwo w wiedzę ekologiczną a

następnie realizować ją we wszystkich możliwych formach, na wszystkich szczęblach

kształcęnia. Rozwój świadomości ekoIogicznej uczniów następuje poprzez

organizowanie konkursów wiedzy ekologicaej, ma]owanie plakatów; rozwią-z1"wanie

krzyiówek, opracowywanie albumów na temat piękna flory i fauny naszych !asów,
roŚlin i żwierząt chronionych ofaz dokuńentacje..fotograficznę dźikich wysypisk

śmieci.

W dniu 29.kwiętnia 2003r. ucnriowię wraz..,...Z wychowawcą.'Fanem P.awłem

Pietrasikiem uda|i się do miejscowości Lipniak, gdzie na uprzednio przygotowanym

miejscu sadzono drzewka.dębu i grabu. Po skończonej pracy pan leśniczy oprowadził

ucmiów po terenie. wyjaśnił w jaki sposób prodltkowane są sadzonki i jakie znaczenie

ma las dla Środowiska natura|nego człowięka. Dużą atrakcją było wspólne ognisko i

pieczenie kiełbasek przez uczniów biorących udział w akcji.sadzenia lasu; Finałem

obchodów Dnia Ziemi byĘ uroczystości w Gminnyłn ośrodku Kultury poprzedzone

marszem ekologrcznym.

w uroczystości brała udział seketarz Urzędu Gminy p. Ewa Wiśniewską dzięci z

przedszkolą uczniowie szkoły podstawowej oraz mieszkancy Wiśniowa' Młodzież,

naszego zespołu złoży|a na ręce pani seketarz dokumentację fotograficzną,*Dzikie

wysypiska śmieci'' z prośbą o podjęcie działań mierzających do usunięcia

zuieczyszczeń. Ponadto zapewniła o pomocy w wykonywaniu zadań zap|anowanych

prze.z|Jrząd Gminy. Po sporkaniu w GoK.u dzieci udaly się pod siedzibę władz gminy,

gdzie na przfgotowanym miejscu posadzony zosta| dąb symbolizujący silę i

w1'trwałość,zjakąwszyscypowinnidbaĆowłasnęśrodowisko.],.

Zofia Chadaj
.Paweł 

Pietrasik

Gminny Dzień Europejski (c.d. ze str'5)

ByĘ takŻe konktrrsy Spoftowe, tor przeszkód, wyścig europejski' slalomy
z piłką orazprzeciąganie lin1,'. Tu na.;lepiej rł'ypadła SP w Jastrzębiach
Smiarach. Zdobyta przewaga zdecydowała o zgromadzeniu największej liczby
punktów zavdział, rvc wszystkich l<onkursach 'TuŻztl niąuplasowała się SP w
Myrsze, SP w Radomyśli' SP w Gostchorzy i SP w Wiśnięwię'

Wszystkie szko}y otrzylnały cenne nagrody (zestaw encyklopedii i
słowników) ufundolvane przez Wojewodę Mazowieckiego. Wręczył je szef
siedleckiej delegatury Mazor'vieckiego Urzędu Wqewódzkiego - Andrzej
Radzikowski. oprocz nagród dla szkó'l l iczni sponsorzy ufirndowali nagrody
d|a I1 4 uczestnikó rv po szczctćl I n yc lr ko nkttrsćl ri,

Była to prawdziwie europejska nicdziela. Nie tylko okaz.ja do poszerzenia
wiedzy o pańStwach Unii Europe.|sl<iej. alc równicz pretekst do wspaniałej
zabawy i integracj i międzysz'ko lnej.

I KONKURS RECYTATORSKI
DLA MAŁYCH DZIECI

Brzechwa i inni..

Gminna Biblioteka Publiczna w
Wiśniewie 29.04.br' zorganizowała
KONKURS RECYTATORSKI pt.,,Polscy
autorzy dzieciom". Do konkursu
zaproszone zostały najmłodsze dzieci. rv
wieku 5-6 lat. AŻ osiemnaścioro
milusińskich (reprezentantów wszystkich
szkół Z terenu naszej gminy i z
przedszkola w Wiśniewie) r,vzięło rv nim
udział. Wszystkie pięknie i z ogromnym
przejęciem rec}.lowaly wiersze. w
większości autorstwa Jana Brzechwy'
Juliara Tuwima i Marii Konopnickiej.
Jurorzy mieli nie lada problem z
przyznaniem nagród. ostatecznie
pierwsze miejsce zają| Mateuszek
Bednarczyk (Szk. Podst. w Gostchorzy),
drugie Faustynka orzełowska (Szk.
Podst .  w Jas t rzęb iach Smiarach) .  Za
udział w konkursie rvszystkie dzięci
otrzymały dyplomy i kolorowe ksiąieczki.

XX KONKURS
RECYTATORSKI

IM.K. MAKUSZYŃSKIEGO

W Gminnym ośrodku Kultury w
Wiśniewie odbył się drugi etap XX
Konkursu Recytatorskiego im.
Kornela Makuszyńskiego. Wzięło w
nim udziat cztęrnastu uczestników ze
wszystkich szkół z naszej gminy.
Wyniki:

Pierwsza grupa wiekową: kl' I-III
I m. Agnieszka Drygiel (Smiary)
II m. Asia Gawron (Myrcha)

Druga grupa wiekowa: kl. IV-VI
I m.Irena oknińska ( Radomyśl)
II m. Monika Cabaj (Wiśniew)
Wyróżniono takŻe: Dominikę
Wróbe|' A|eksandrę Kowalczyk z
Gostchorzy oraz Andż,e|ikę Paw|ik
z Myrchy.

Wszyscy otrzymali dyplomy, a
najlepsi nagrody ufundowane przez
Gminną Bibliotekę Publiczną w
Wiśniewie. Cztery uczennicę
zakwa|ifikowaĘ Się do eliminacji
powiatowych w Domu Pracy
Twórczej,,Reymontówka,'. Wielkie
brawa dla Irenki oknińskiej, która
zajęła w Chlewiskach I miejsce i
przęszła do finatu, który odbył się w
siedlęckim CKis' Gratulujemy
dotychczasowych sukcesów i
iyczymy kolejnych laurów w
konkursach recytatorskich.



ZIEI{ RODZINY
Przedszkole Samorządowe w Wiśniewie zorganizował'o

maŁąuroczystoŚć _ Dzieh Rodziny, która łączyła w sobie az
trzy święta Dzień Matki' Dzieh ojca i Dzień Dziecka. Na
spotkanie' ktore odbyło się Gminnym ośrodku Kultury w
Wiśniewie, licznie przybyli rodzice i młodsze rodzeństwo
przedszkolaków.

Dzięci z poszczęgolnych grup wiekowych pod opieką
dyrektor przedszkola _ Elżbiety Wielgosz oraz
wychowawczyn- Anny Cabaj i Ewy Filipczuk przygotowały
program artystyczny adresowany dla swoich mam i tatusiów.
Maluchy ubrane w stroje krasnoludków recytowały wierszyki
i Śpiewały piosenki, dzieci z ,,zerówki,, zatanczyły
krakowiaka w oryginalnych strojach ludowych. Tak
wspaniałe występy musiały być oczywiŚcie nagrodzone
brawami i słodkimi ,,buziakami''.

Rodzice wzięli tei udział w licytacji prac plastycznych
wykonanych przez dzieci. Te niewątpliwe dzieła sztuki dzieła
osiągnęły zawrotną sumę 15 zł, ceną wywoŁawczą była
symboliczna złotówka.

Nie zabrakŁo słodkiego poczęstunku, rodzinnych
konkursów, muzyki i oczywiŚcie uśmiechu, tego
naipięknie.iSzego _ USMIECHU DZIECKA.

GMI I,{ N A BIB L:?.T EM PT] B LICZN A
w wtsnrewre ,'. .

zwracŁ się z uprzejma prośba
do czytelników o ZwRoT

PRZETRZYMYWANYCH KSIĄZEK

PUNKT KoNSULTACYJNY RoZwI ĄZYWANIA
PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH
Czynny jest w piątki w godz. 8.30-12.30

w domu parafialnym w Wiśniewie
(wejście od tyłu budynku)

GOK informuje
6.04.2003r. odbył się XIv otwarty
Turniej Szachowy o puchar Dyrektora
GoK. Wzięło w nim udział 16
zawodników.

Wyniki:
I miej. Andrzej Cabaj-Wiśniew
II miej. Jan ostrysz-Wiśniew
III miej. Anna Flazińska_Sokołów

1ó.04.2003r. w szkole podstawowej w
Radomyśli odbył się Gminny Tumiej
Tenisa Stołowego d|a chłopców z
gimnazjum, którego organizatorami
byli nauczyciele w-f i GOK.
Zwycięiyła druĘna z Radomyśli,
przed Wiśniewem i Smiarami.

Klasyfikaci a idywidualna:
I miej.- Rafał Boreta (Radomyśl)'
II miej' Sebastian Sochacki (Wiśniew)
IIImiej.- Kamil Grochowski (Smiary).

Zwycięska druŻyna otrzymała
puchar, a pozostali uczestnicy medale i
dyplomy.

3.05.2003 r. odbył się Festyn z okazji
rocznicy Konstytucji 3-go Maja przy
szkole w Gostchorzy. w części
artystycznej wystąpili członkowie
sekcji muzycznej gr. III z GOK w
Wiśniewię oraz zespół wokalno.
instrumentalny zę szkoły w
Gostchorzy.

1ó.05.2003 r. na boisku przy Zespo\e
oświatowym. w Wiśniewie odbył się
Pierwszy Gminny Turniej Piłki Nożnej
dla klasy I gimnazjum gm. Wiśniew.
I miejsce zajęła druĄna z Wiśniewa,
II.Smiary' III- Radomyśl'

,,Królem strzelców'' zostaI koIega
Przemysław Przęczak, strze|ił aż 3
bramki. Nagrodami były puchary'
dyplomy oraz piłka.

PIŁKARSKIE RoZGRYWKI
LIGI POWIATOWEJ LZS-

..wIosNA 2003":

Tokary / Wiśniew.. 2:1
Wiśniew / Prochenki.. 1:1

Wiśniew/Mordy .1:1
Wielgorz Ailiśniew - 3:3
Wiśniew / Korczew..3;0

Do dalszych rozgrywek
awansowaĘ - ,,Toczna'' Tokary,
,,Polonez" Mordy, i ,,Grodzisk"

GOK informuje

Wielgorz
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W bieĘcym roku GoPS rea|ianje
,,Rządowy progrąm wyrówrrywania
startu szkolnego uczniów-wyprawka
szkolna"

Program ten finansowany jest ze
środków rezr,rw celowej budżefu
państwa. Na terenie naszej gminy
pomoc w postaci wyprawki przy-
znano uczniom z rodzin, w których
dochód na osobę nie przek'raczat
Looqo, a w szczególnych przypad-
kach IIOVo kryterium dochodo-
wego, określonego w ustawie o
pomocy społecznej.

Część w;prawki obejmująca:
plecak, kostium gimnastyczny,
i przybory szko|ne o wartości 90zł,
przy Znana została decy zjĄ adminis.
tracyjną kierownika GoPS-u, jako
zasiłek celowy i prznkazana do
szkół, które do dnia 20 czerwca
dokonaĘ niezbędnych zakupów.Z
tej formy pomocy skorzystało 28
uczniów'

Część wyprawki obejmująca pod-
ręczriki, przyznawana jest przez
Szkolną Komisję do spraw pomocy
materialnej. otrzymają ją dzieci,
którym przlznano zasiłek celowy.
Zgodnie z rządowym progrąmem w
uzasadnionych przypadkach szkolna
komisja moŻe przym|ać pomoc w
postaci podręczników, tym którzy
nie otrzymali petnej wyprawki. Na
terenie naszej gminy taką pomoc
otrzymało 25 ucariów. Łączrie,
nieodpłatlre podręczniki trafĄ do
53 uczniów

r t t t
Podobnie jak w roku ubiegłym,

GoPS realizuje Rządowy program
wspieraniu gmin w dożwianiu
dzieci. Ma on na celu ograniczenie
niedoĄwienia dzieci i mtodzieĘ z
rodzin o niskich dochodach,
nlńaszcza z terenów wiejskich o
duzym poziomie bezrobocia.

Osoby zainteresowane prosimy
o osobistv kontakt z GOPS-em.

CENTRALA 641-73-13
64r-73-23
64r-73-89

oŚwu.re. 64|-70-15
GOPS 64r-70-20
BUDOWNICTWO 641-70-25

Numery wewnętrzne:

SEKRETARIAT 101
wÓrr GMINY |O2
SEKRETARZ 103
BUDOWNICTWO IO4
OBRONA CYWILNA 105
GOPR (księgowośó) 106
URZĄD STANU CYWL. 107
PODATKI 108
SKARBNIK 109
GOPS (kierownik) 110
PRZEW. RADY GM. 111
ZASTĘPCA WÓJTA 1t2
oŚwu.re. 113
KASA T14
FAX 115

W okresie od 16.03 do 31.05 br.
na terenie gminy Wiśniew stwier-
dzono następuj ące zdarzenia:

.2t i 24 marca w Śmiarach i
Gostchorzy zatrTymano nietzeź:wy ch
rowerzystów
-26 marca w Gostchorzy dokonano
rozboju na kierowcy samochodu
ciężarowego. Nieznani sprawcy
zabrali pieniądze. Kierowca nie doztał
Żadnych obraień ciała,
.26 nlp'rca w Mościbrodach doko.
nano włamania do mieszkania.
Sprawcy zostali ustaleni i tymczasowo
aresztowani.
-28 marca w Gostchorzy zatrzymano
nietr zeź;w e go rowerzystę
.14 kwietnia policja interweniowała w
Gostchorzy. Stwierdzono zrręcanie się
nad rodziną
-2f kwietnia w miejscowości Lipniak
ztiewaŻono na sfużbie policjanta.
Wobec sprawcy zastosowano dozór
policyjny
-20 kwietnia w Helenowie miat miejsc
pozar budynku gospodarczego.
Tego samego dnia w Helenowię zatfty-
mano nietrze źw e go rowerzyste.
.8 kwietnia oraz 4i 9 maja w Wiśnier
zatł zy mano niefil zeżwy ch rowerzystów
.W nocy z 7 18 nnjaw Myrsze miał
miejsce pożar dwóch budynków gospo(
czych.
|7 maja w Gostchorzy miał miejsce
wypadek drogowy.
-w nocy 22212 maja w Moscibrodach
odnotowano kladzief siłowników do
spycharki.
.26maja w Wisniewie miało miejsce
zniewaŹenie policjanta.
Nietrudno zauw aĘ ć, Żs najczęstsze
przestępstwo na terenie gminy
Wiśniew to poruszanie się po drogach p
publiczrych po spożyciu alkoholu, a
często na granicy upojenia alkoholowe-
go. Kaiżńy z kieruj ących przy 7:;trzyma.
niu posiadał w wydychanym powietrzu
ponad 0,5 promila alkoholu.

Taki stan bardzo zagruirabezpie-
czeństwu ruchu drogowego.Nietrzeźwii
kierowcy zagrażająnie tylko sobie, ale
wszystkim uĄrtkownikom dróg. Może
to doprowadzić do grozrrych wypadkóv
kalectwa a nawet śmierci.
KIERoWco BpŻTMEZWY NA
DRODN !

, , Qnime %Ąe . ci,- bezp . atny infornnto Qniny 
,l4Ąsniou
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