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SPOTKANIE Z POETM

Gminna Biblioteka PubIiczna 3 października
zorganizowała spotkanie z autorką wierszy dla dzieci

i dorosłych . Panią Stanisławą Gujską.

Zaproszeni na nie zosta|i nauczycie|e i uczniowie k|as l-||| szkół
podstawowych z Wiśniewa, Radomyś|i i Myrchy. Ze wzg|ędu na dużą
i|ość zaproszonych, organizatorzy ustaIiIi, ze odbędzie się ono w dwóch
|oka|ach-Cminnym ośrodku Ku|tury w Wiśniewie i w Szko|e Podsta-
wowej w Myrsze. Oba spotkania były bardzo interesujące i upłynęły
w ciepłej atmosferze. Wydawałoby się, ze w epoce gdzie króluje wirtu-
a|na rzeczywistość gier komputerowych, wizyta poetki nie zainteresuje
uczniów. otóz nic bardziej mylnego.

Dzieci bardzo żywo i nteresowa-
ły się tym, co mówiła Pani cujska.
Mali uczniowie zadawali duzo py-
tań. okazało się, że niektóre z na-
szych pociech znajq wierszyki pisa-
ne jej rękq - melodyjne, rytmiczne,
łatwo wpadaj4ce w ucho.

Poetka recytowała swoje utwory
a także opowiadała co zainspirowa-
ło ją do napisania danego wiersza.

Warto nadmienić, że twórczy-
ni pochodzi z terenu naszej gminy,
ze wsi Lipniak. Okolice nasze da-
rzy ogromnym sentymentem, wspo-
mnienia z dziecinnych i młodzień-
czych |at, nie pozostały bez echa
w jej twórczości.

ostatnimi czasy zaczęła pisać
wiersze takze d|a dorosłych przesy-
cone nastrojowości4 i chyba trochę
nosta|gią za swoim dzieciństwem.

Miłym akcentem wizlrty wszko-
|e w Myrsze, było zorganizowanie
Spotkan i a przyjaciół z dz iecięcych
lat poetki. Do tego Brona zalicza
się takze obecna Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Myrsze - Jadwiga
Kordys.

Mamy nadzieję, ze nie była to
jedyna wizyta Pani Stanisławy cuj-
skiej w naszych okolicach.

Notatkę przygotowała Kierown ik
Gminnej Bib|ioteki w Wiśniewie

Barbara Chojecka

wrzsień-październik 1731-2647



od 11września do 2003 r.
Rada Gminy w \iliśniewie

podjęła następujące uchwaĘ:

* Nr DV5l/03 z dn. l1'09.2003r. w sprawie powołania
Zespołu do opracowania opinii o kandydatach na
ławników do Sądu Rejonowego w Siedlcach i Sądu
okręgowego w Siedlcach.

* Nr DV52l03 z dn. 11. 09. 2OO3r. w sprawie
upowaŹnienia Wójta Gminy do nabycia nieruchomości
na rze'cz mięnia gminnego.

* Nr DV53/03 z dn.ll. 09. 2003r. w sprawie przyjęcia
darowizny gruntów rolnych na mienie gminne.

* Nr DV54l03 z dr. 11. 09. 2003r. w sprawie zmian
w bu&Źecie gminy na 2003r.

* Nr DV55/03 z dn. 11. 09. 2003r. w sprawie
zabezpieczenia umowy na dofinansowanie budowy sali
gimnastycznej z zapleczem socjalnym i pomiesz-
czeniami towarzyszącymi dla potrzeb Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w miejscowości Wiśniew'

* Nr DV56l03 z dn. 11. 09. 2OO3r. w sprawie zmiany
uchwĄ Nr X/73l99 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia
27 grudnia |999 w sprawie ustalenia opłat za wodę
pobieraną z wodociągów na terenie Gminy Wiśniew.

Nr DV57l03 z dn. LI. 09 . 2OO3r. w sprawie budowy sieci
kanalizacji sanitarnej z prryłączami na terenie gminy
Wiśniew.

* Nr DV58/03 z dn. 11. 09. 2003r. w sprawie zaliczenia
dróg wewnętrznych przez wieś Wólka Wotyniecka
iprzez wieś Helenów do kategorii dróg gminnych.

Informacja Wójta Gminy \iliśniew
w sprawie wydanych zarządzeń

od 30 czerwca do t2 września 2003r.
* Zarządzenie Nr 49103 z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie
zmian w budżęcie gminy na 2003 rok-zrrriany dotyczą opieki
społecznej i zmian w paragrafach działu gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska.

* Zarządzenie Nr 50/03 z dnia 0l lipca 2003r. w sprawie
powołarria Komisji do przeprowadzenia przetargu na obstugę
bankowąbudzefu gminy.

Zuządzenia Nr 51/03 z dnia 0l lipca 2003r' w sprawie
Regulaminu KoŃursu na stanowisko dyrektora szkoĘ,
zespołu, placówki oświatowej prowadzonej przez gminą
Wiśniew.

+ Zarządzerie Nr 52103 z dnia l lipca 2003r. w sprawie
powołania Komisji Konkursowej celem wyłonienia kandydata na
stanowisko dyrektora Gminnego ośrodka Kultury w Wiśniewie'

* Zarządzenie Nr 53/03 z dnia 08 lipca 2003w sprawie
powołania Komisji Konkursowej celem wyłonienia kandydata
na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Gostchorzy
i dyrektora Zespołu oświatowego w Radomyśli.

tZarządzenie Nr.54l03 z dnia 25 lipca 2003 roku w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2003 r.

ł Zuzszenie Nr 55/03 z dnia 25 lipca 2003r. w sprawie
powołania dyrektora Gminnego ośrodka Kulfury w Wiśniewie.

*ZarzSznnie Nr 56/03 z dnia 25 lipca 2003r.w sprawie
powołania Komisji Przetargowej na budowe kanalizacji.

* Zarządzenie Nr 57103 z dnia |l sierpnia 2003r. w sprawie
powołania Komisji Przetargowej na dostawę lekkiego oleju
opałowego.

ł Zarządzenia Nr 58/03z dnia 18 sierpnia 2003r. w sprawie
przyjęcia informacji z wykonania budzetu gminy za I półrocze
2003r.

+ Zarządzenie Nr 59i03 z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie
powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej
w Gostchorzy.

* Zarządzenie Nr ó0103 z dnia 28 sierpnia w sprawie
powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu oświatowego
w Radomyśli.

* Zarządzenie Nr 61/03 z dnia02 września 2003r. w sprawie
powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetnga
na wykonanie robÓt wykończeniowych w sali gimnastycznej
w Wiśniewie.

ł Zarządzenie Nr 62103 z dnia l l września 2003r. w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji'zdawczo - odbiorczej
składników majątkowych wedfug stanu na dzień 3| sierpnia
2003r.

* Zarządzenie Nr 63/03 z dnia 11 września 2003r. w sprawie
zakładowego planu kont prowadzonych w Gminię Wiśniew.

* Zarządzenie Nr 64103 z dnia ll września 2003r. w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2003r.

* Zuządzenie Nr 65/03 z dnia l l września 2003r. w sprawie
ustalenia wartości nieruchomości we wsi Mościbrody.

* Zuządzenie Nr 66103 z dnia l l września 2003r. w sprawie
powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu
na dostawę węgla.

* Zuządzenie Nr 67103 z dnia ll września 2003r. w sprawie
powołania Komisji odbiorowej do rozbudowy stacji
uzdatniania wody dla wodociągu grupowego w miejscowości
RadomyśI.

* Zuządzenie Nr 68/03 z dnia 1l września 2003r. w sprawie
powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na
dostawę matęriałÓw (pieca gazowego i rury kwasoodpomej)
niezbędnych do wykonania ręmontu lokalu mieszkania
komunalnego w budynku Urzędu Gminy.

* Zarządzenie Nr 69/03 z dnia 1,2 września 2003r. w sprawie
powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru ofeĘ na
dostawę materiałów niezbędnych do wykonania remontu
podłogi w Urzędzie Gminy w Wiśniewie.

Gminne Wieści



wójt GminyWiśniew
podaje do publicznej wiadomości,

; że w dniu 5 listopada 2003r. o godz.l0.00 w Urzędzie Gminy w Wiśniewie
odbędzie się

I Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony Qicytacja),
na sprzedaż nierachomoŚci

mienia gminnego z terenu Gminy Wiśniew
_i

Wieś Nr działki Pow. w
ha

Cena
wvwoławcza

OKNINY 522,52311 0,4r |.480 zł
CIOSNY 505, 506, 528,529,547 0,97 6.8|0 zł
RADOMYSL r104/2

1106
r022

2,6r
2,08
0,81

3.|60 zł
2.400 zŁ
890 zł

STOK
WISNIEWSKI

l l ) '  I Io '  l L I , I I ó l4
rf0lr, 12012, L2013, rfr,

U,' l4 L3I0 zł

r23 I t, L24l I, L25 lI, Ifg I t
168. 169 0,26 620 zł

228,229

233,234

0,16

0,16

280 zł

390 zł

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu i nieruchomościach

wyrwieszone są w podanych miejscowościach oraz w Urzędzie Gminy.

Ponadto można je uzyskać pod numerem telefonu 641.73./|3 wew.{.|4'

w Urzędzie Gminy w Wiśniewie.
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IX SESJA
Rady Gminy

Poruszany został' takŻe problem
opracowania nowego planu
zagospodarow ania przestrzennego
Gminy Wiśniew. Przewodniczący
Rady poinformował, ze wszystkie
uchwaĘ w tej sprawie zostały
wstrzymane ze względu na zmianę
ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym.
W tej kwestii, wyjaśnień udzieliła
także kierownik Referatu Rozrvoju
i Gospodarki Gminy. Zgodnie
Z nową ustawą o zagospoda-
rowaniu przestrzennym, w dniu
3l grudnia 200Er. obowiązujący
plan straci wazność. Wszystkie
złożzone po l styczrria f004r'
wnioski o wydanie decyzji o
warunkach zabudowy będą
rozpatrywane indywidualnię przez
architekta lub urbanistę.
MożliwoŚć lokalizacji nowej
zabudowy uza|einiona będzie od
uchwalonego przez poprzednią
Radę ,,Studium uwarunkowąń
i kierunków rozwoju Gminy Wi-
śniew,, oraz zabldowy istniejącej
w sąsiedztwie Nie powinno to
jednak utrudniać mieszkań-
com realizacji przewidzianych
w najbliższym czasie inwestycji.
Na ten temat wypowiedział się
także Wójt Gminy. Poinformował
zebranych Że sprawa związana z
opracowaniem planu zagospoda-
rowania będzie jeszcze konsulto-
wana ze specjalistami w tej dzie-
dzinie. Nalezy się bowiem
zastanowić nad celowością
wydania sumy ponad l00 Ęs' zł,
jakim jest koszt opracowania pla-
nu. obowiązujący od l99lr. plan
miejscowy został wykorzystany
bowiem w niewielkim stooniu
(ok.3O%o).

Rada Gminy więcej spraw nie
omawiała. o godz 13.30
Przewodniczący Rady Gminy -
Janusz Markiewicz dokonał
zamknięcia IX sesji Rady Gminy
w Wiśniewie.

4

od 1 wześnia na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Gostchorzy została powołana Pani mgr Anna Borkowska,
pełniąca dotychczas obowiązki dyrektora w tej szko|e.

Nowa Pani Dyrektor ukończyła Studium Nauczycie|skie na
kierunku Nauczanie Początkowe oraz Pedagogiczne Studia
Magisterskie w zakresie nauczania początkowego. W 1999r.,
uzyskawszy pierwszy stopień specjalizacji zawodowej,
rozpoczęła studia podyp|omowe - Kształcenie B|okowe. Ku|tura
i Język Po|ski na Akademii Pod|askiej'

Dyrektor Anna Borkowska z zawodem nauczycie|a związana
jest od 1987r' Pracowała W szko|e W Parysowie, potem w
Wiśniewie, a od 1989r. W Gostchorzy. W czasie pracy
zawodowej podnosiła swoje kwa|ifikacje, biorąc udział W
szko|eniach i róinego rodzaju kursach na pewno pomocnych
nie ty|ko W Wykonywaniu zawodu nauczycie|a, ale takŻe przy
pełnieniu funkcj i dyrektora.

Pani mgr Małgorzata Szerszeń to nowa twarz
W Zespo|e oświatowym W RadomyŚli. Pochodzi z Hajnówki,
w Sied|cach zaś, ukończyła studia na Wydziale Ro|niczym
WyŹszej Szkoły Ro|niczo - Pedagogicznej, uzyskawszy stopień
magistra biologii.
' od 1994r. pracowała W Szko|e Podstawowej w Jastzębiach
Smiarach. W 2000r. z Wynikiem bardzo dobrym ukończyła
Studia Podyplomowe Kształcenia Blokowego W zakresie
Przyrody' Posiada świadectwa ukończenia wie|u kursów,
m. in.,,Kursu komputerowego ll stopnid' i ,,Kursu kwali-
fikacyjnego w zakresie zarzqdzania oświatq dla oświatowej
kadry kierowniczej,i W ubiegłym roku uzyskała stopień
nauczyciela dyplomowanego.

l|zięltuiomy Pani l|aniu !
Pani Hanna orzyb Po 30 latach pracy, począfkowo

w Urzędzie 6mny, a Pofem na stanowisku Z-cy Kierow-
nika Urzędu Stanu Cywilnego Przeszła na eme|yturę.

dtugiego każdy
z nieszkańców niał nożliwość sPofkać się z łej
źyczliwością nie Ęlko jako urzędnikd, ale Przede
Wszysfkin jako człowieka chętnie sfuzącego rad& nie
odmawiaj4cego pomocy.
|Ą/ imieniu }ilójta oniny |łiśniew, a także Pracownikó,4l
Urzędu 6niny dziękujeny zd miłą wspilPracę, łczyny
zdrowia i wielu radosnych dni.

Gminne Wieści



Lp. Doto Miejsce szkolenio Mieszkońcy wsi
1. 28. X.2OO3r. So|o Urzędu 6miny Wiśniew
2. ó. xI.2oo3r. 5olo Urzędu 6miny Wiśniew
3. tT ..XT.2003r. 5olo Urzędu 6miny Wiśniew Kolonio
4. 25.XT.2003r. 5olo Urzędu 6miny Ciosny
5. 3.XII.2OO3r. 5olo Urzędu ominy Poduchy
6. 1O.XII.20O3r.5o|o Urzędu 6miny He|enów
7. t7.XTI.20O3r. 5o|o Urzędu 6miny Kosiorki
8. 7. I. 2OO4r. Szkoło Podstowowo

Myrcho
Myrcho, Wólko
Wotyniecko

9. t4. I. ?OO4r. Szkoło Podstowowo
Myrcho

Stok Wiśniewski,
Lipniok

10. 2t. I. ?OO4r. Szkoło Pod. Myrcho Wólko Wiśniewsko
tt. 28. I. 2OO4r. Szkoło Pod.Gostchorz 6ostchorz
12. 4. TT. ?OO4r. Szkoło Pod.Gostchorz Tworki
13. 11. II .  ?OO4r. Szkoło Pod. Smiory Smiory
t4. 13. II. 2OO4r. Szkoło Pod. Smiory Łupiny
15. 18. II.  2OO4r. Szkoło Pod. Smiory Mroczki
16. 20. II . 2OO4r. Szkoto Pod. Smiory Pluty, Doćboqi
t7. ?5. IT. 2OO4r. Szkoło Pod. Rodomyś|Rodomyśl
18. 27. TT. 2OO4r. Szkoło Pod. Rodomyś|Rodomyśl
t9. 3.III . 2OO4r. Szkoło Pod. Rodomyś|Okniny Store
?o. 5.ilI . 2OO4r. Szkoło Pod. Rodomyś|Okniny Nowe,

okniny- Podzdró.i
?t. 10 III. 2OO4r. Szkoło Pod. Rodomyś|Zabłocie
2?. I?.TTI. 2OO4r. Solo Urzędu 6miny

w Wiśniewie
Mościbrody

?3. t7 .ITT. 2OO4r. 5o!o Urzędu ominy
w Wiśniewie

5ołdy

?4. 18.IfI . ?OO4r. 5olo Urzędu 6miny
w Wiśniewie

Kaczory
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Gzwańe mieisce dla osP z Wiśniewa
Tym razem zawodnicy z oSP Wiśniew zajęli miejsce czwarte. Walczyli dzielnie, prz1rwieźli
zzawodów wartościowe nagrody. Nie oddali łatwo zwycięstwa.

31 sierpnia br. drużyna oSP
z Wiśniewa, reprezenfująca
Powiat Siedlecki, wzięła udziń
w Zawodach Sportowo
PoŻamiczych Wojewódńva
Mazowieckiego w Gostyninie.
Stańowali tam strazacy z f0
druĘn- 11 męskich i 9 kobie-
cych, wyłonionych w kolejnych
etapach zawodów sprawnościo-
wych z całego Województwa
Mazowieckiego.
Prrypomnijmy, Że przepustką
do wzięcia udziału w tych
zawodach było wywalczenie
m miejsca w Strefowych
Zawodach Sportowo-
PożLamicrych Województwa.
Mazowiecki ego, rozgrywanych
w Węgrowie.

Nagrodą dla avycięskiej
druĘny w Gostyninie miał byó
wóz sttażacki.
W biegach sztafetowych nasi
straiacy wywalczyli pierwsze
miejsce, i juŻ zacierali ręce na
wspaniałą nagrodę, a|e nadzieja
okazała się płonną. ,,Bojówka''
nie wypadła tak dobrze, w tej
konkurencj i zajęli piątą lokatę.
W ogólnej klasyfikacji uplaso-
wali się nacz;vlaĘm miejscu.
P r ryw ieź|i j ednak wartościowe
nagrody: piłę marki STIHL,
siekierę, bezrękawniki, rękawi-
ce bojowe.

Zawody uważają za udane,
potraktują je jako nowe doś-
wiadczenie, które za rok na
pewno zaowocuje pełnym
sukcesem.

lłręczenie piervszej nagrody za zwycięstwo
w sztafecie Fot.R. Myrcha

Skład Drużyny oSP Wiśniew
biorących udział w Zawo-
dach w Gostyninie:

a

a

a

a

a

a

a

a

Wojciech Jurzyk

Wojciech Kacprzak

Leszek Lipiński

Krzysztof Młynarczyk

Jarosław Młynarczyk

Tomasz okniński

Jacek Pasztor

Michał Pasztor

ośmiu wspaniałych z nagrodami

Gminne Wieści J
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obecnością nieco większe sceny'
niiz ta na,,Rudzie". Pierwszy krok
do kariery estradowej mają juz
bowiem za sobą- a to ważne.

Dzieci mogĘ się ta|<ż-e wykazać
uzdolnieniami w konkursach plas-
tyczflym, wokalnym i wiedzy o
zdrowiu.

Rozegrano także typowe dla
kobiet i mężczyzll' konkurencje
polegające na rzucie wałkiem do
celu i beretem na odległość. W
tych zawodach zwyciężry|i:
Małgorzata Czap|a i Hubert
Sosnowski. Nieoficjalne rekor-
dy wynoszą odpowiednio |2
i 11,60m.

Wszyscy uczestnicy otrzymali
nagrody - ptyty kompaktowe,
kasety, maskotki, sponsorami
których byli GoPs' Marcin
Ku|icki . Dyrektor sieci sklepów
,rHala Targowa" w Siedlcach
ipizzeria rrRoma".

Nie lada atrakcją dla dzieci był
pompowany zamek oraz Bungy
Tramp, basen z piłkami i tor do
jazdy YJadami. Zaplecze kulinarne
tworzył. dobrze zaopatrzony bufet

oraz lody i wata cukrowa.

.Rozstrzygniecie konkursu

Na festynie rozstzygnięto tzkże
konkurs na ,J,Iajpiękniejszą
zagrodę wiejsĘ,. Przyznano
cttery równorzędne nagrody w
postaci narzędzi ogrodniczych
przydatnych każdemu ogrod-
nikowi. otrzymali je Państwo:
Jadwiga i Krzysztof Wiewiórka,
Elżbieta i Krzysztof Mazurkowie,
Pani Katarąma Jastrzębska oraz
Panowie - Edward Dąbrowski
i Leszek Gruszka.

Nagrody wręczyli Wójt Gminy
Krzysztof Kryszczuk oraz

pracownicy WODR Siedlce: Beata
Niedziółka i Stanisław Ługowski.
Zwycięzcom gratuĘemy i zyczy-
my czerpania dużo radości ze
swojej pasji.

Należy mieć nadzieję, f"e tego
typu impreza stanie się tradycją
w gminie Wiśniewie i na stałe
wpisze się w kalendarz spotkań
społeczności lokalnych'

Gminnv Festvn z okazii zakończenia lata

No sportowo i Iudowo czyli poiegnanae Ioto
w plene?ze

28 września odbył się w Viśniewie Festyn Gminny z okazii ,,Zakonczenia Iata,,,
zotgaflizowafly pflez nowego Dyrektora Gminnego ośrodka Kultury. Na
poligonie ,,Ruda'', ptzy pięknei Pogodzie bawili się mali i duzi mieszkańcy
gminy Wiśniew.

Festyn rozpocĄ się meczem
piłkarskim drużyn UI(.S,,Amapnlu,,
Wiśniew i oSP Radonyśl. Zawoónilcy
obydwu druzryn dołozyli wszelkich
starń, aby utrzymać rozgrywki na
wysokim poziomie. Spotkanie
zakoflczy|o się wynikiem 1:0 dla
gospodarzy. Goście nie łatwo oddali
zwycięstwo. UKs ,,Amazonce''
dopomógł zapewrre atut własnego
boiska i doping kibiców.

Zaprezentowały się także panie
z zespotu ludowego KGW
,,Przestnyczanki". Ubrane w
niezwykle kolorowe stroje śpiewaty
pieśni i recytowĄ wiersze. Swój
bogaty program artystyczny oparĘ na
tradycji regionu Podlasia i Mazowsza.
Trudno było nie zauwłiryć młodego
pokolenia dziewcząt, które z dufym
wdziękiem prezentowĄ bardziej
Ęwolne przyśpiewki ludowe.

Od strony artystycznej zaqezen-
towały się takze szkoty podstawowe z
terenu Gminy Wiśnięw. Recy{acje a
także koncert - parodie najpopular-
niejszych polskich gwiazd estrady-
wzbudził. duże zainteresowanie
publiczności. I tak na poligonie
,,Ruda" oglądać można było występy
zespołu ,,Ich TĘe", ,,Kayah" itp.
Dzieci w sposób profesjonalny przy-
gotawaĘ się pod względem wokal-
nym' artystycmym a takŻe choreog-
rafii' Pokary tanecz1e, zespołu
,,BĘs-kotki" ze Szkoły.Podstawo-
wej w Jastrzębiach Śmiarach i
,,Magic Dance', zZespołu oświa-
towego w Wiśniewie podobały się
wszystkim. Kto wie, może mali
wokaliśc i zaszczy cąkiedyś swoj ą
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PORADNIA POMOCY,
NIEPEŁNoSPRAWNYM

Uprzejmie informujemy, ze Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym,,ETIS'
w Siedlcach (ul. Starowiejska 6), we wspóĘracy z Gminnym ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Wiśniewie orgarrizuje Poradnię pomocy Niepełnosprawnym.
Realizacja programu pomocowego możliwa jest dzięki środkom uzyskanym od
Wojewody Mazowieckiego.
Celem funkcjonowania Poradni jest niesienie pomocy niepełnosprawnym dzieciom
i dorosĘm. w trakcie spotkań indywidualnych i rodzinnych istnieje możliwość
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących rozwoju psychicznego i umysłowego, a takżzę
podjęcia działarr wspomagających funkcjonowanie.
SPoTKANIA oDBYwAĆ sIĘ BĘDĄ w URZĘDZIE GMINY wIŚNIEw
w GoDz.8.30. 15.30 w następujących terminach:

27 ,28 i 3| października
5,7 ,19,26listopada

Istotne jest, że korzystanie z pomocy nie będzie zwięane z koniecmoŚcią dojazdu do
Siedlec, ponieważ spotkania odbywać się będą w Wiśniewie, bądż, teŻ w przypadku
zaistnienia potrzeby w domach rodzinnych.
osoBY ZAINTERESoWANE PoRADNICTWEM MoGĄ KoNTAKToWAC SIĘ
z Panią Barbarą Stefaniak - Kierownikiem Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej
(te1.641-73-13) lub pod nr tel.o 502 501 996.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach

Informuje, ze w roku biezącym konĘnuuje rea|izację programu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej dla mięszkańców powiatu siedleckiego.
Program obejmuje specjalistyczne poradnictwo w zakresie terapii rodzin
dysfunkcyjnych w ramach spotkan indywidualnych oraz grupowych. Na
poradnictwo mogą zg]aszać się rodziny bądź osoby indywidualne
z problemami : - wychowaw cryni z dziećmi i mło dzieżau

-konfl iktu małieńskiego,
-kryzysu rodzin wielopokoleniowych,
-natury emocjonalnej,
-uzależnięn i wsp ófu zalezr ień,
-pomocy fizycznej i psychicznej w rodzinie

Celem programu jest:
-pomoc rodzicom w przygotowaniu się na trudne sytuacje wychowawcze
oraz destrukcyjne i autodestrukcyjne Zachowania dzieci i młodzieĘ,
-pomoc rodzicom w motywowaniu dzieci do kontynuowania edukacji,
uczestniczenia systematycznego w zajęciach szkolnych,
-profilaktyka uzaleźrien, ucieczek do domu, ulegania wptywom sekt i grup,
-pomoc dzieciom imłodzieĘ w radzeniu sobie z stresem' naciskiem grup.

Zg|oszenia osób zainteresowanych przyjmowane są w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach przy u|. Piłsudskiego 40, pokój
nr 2 bądź te|efonicznie pod nr 644 8| 72 |ub 632 20 81 wew. 2|7, 337.
Porady są udzielane bezplatnie.

Wójt Gminy Wiśniew

informuje, że dysponuje lokalem użytkowym do wynajęcia
o powierzchni 472,56 rt:2 z przeznaczeniem na biura lub
mieszkania prywatne. Lokal położony jest na II piętrze Urzędu
Gminy w Wiśniewie, w jego skład wchodząZ} pomieszczenia
w stanię surowym zamkniętym. Istnieje możliwość wykończenia
ich przez najemcę'

Wszelkich informacji udziela kierownik referatu Rozwoju i Gospodarki
Gminy Agnieszka Zalewska -Wróbel, te|.64l-73-13 od poniedziałku do
piątku w godz.8.00- 16.00.

Gminne Wieści



Rozgr.vwki LZS Wiśniew

AMAZONKA GOM
MISTRZEM POWIATU JEST.... takie i inne okzyki wznosili zawodnicy r

kibice piłkarscy' po tym jak I.]KS ''AMAZONKA" Wiśniew zdobył tytuł Mistrza
Powiatu Siedleckiego i awansował do rozgrywek regionalnych ligi LZS w piłce
noznej.
Klub o nazwie ,,Amazonta', skupia zawodników z naszego terenu i jest jedyną
druryną reprezenfującą gminę Wiśniew w rozgrywkach piłkarskich seniorÓw. W
tym sezonie okazał się naj|epszą wśród wszystkichjedenastu zgłoszonych drużyn
z powiatu siedleckiego. W rozgrywkach regionalnych, do których ,,Arrnzonlca,,
awansowała z tzw. pierwszego miejscą zmierzy się ze zwycięzcami z powiatów
garwolińskiego, łosickiego i węgrowskiego. W drodze na szcz-yt druĘna
rozegrała następujące spotkania (gospodarz na pierwszej pozycji) :

UKS ,,Amazonką,, - o,Toczna'' Tokary 2: I
UKS ,,Amazonl:a" - LZS Rakowiec 4:2
,,Iskra,, Kotuń - UKS ,,Amazonka'' 2:0
LZS Koszewnica - UKS ,,Amazonka" | :2

PoŁF!NAŁ:
,,GrodzisV, Wielgorz - UKs ,,Amązonka,,O:f

F!NAŁ:
IJKS ,,Amazonka" - ,Polonez" Mordy I : 0

UKS ,,Amazonka,, Wiśniew występował również w rozgrywkach
Pucharu Polski ulegając ,,Burzy,,Pilawa l : 4.

DuŻa część zawodników klubu ,,Amazonka'' to wychowankowie UKS
Gostchorz' Również stroje, dzięki uprzejmości Prezesa Pana 7pnona
Jastrzębskiego UKS Gostchorz, zostĘ przekazane do Wiśniewa.
W sezonie jesień 2003 ,,Amazonka'' występowała w składzie ( w kolej-
ności alfabetyczrrej)
Karol Bożek Wiśniew ' -
Jerry.B.urdziłowski 9*iry --'ł"JtPawełCabaj 

Y]::]:: Kl\....- /\Andrzej Czapla V
romaszHarasim tidffi Vf / V>L\
SzczepanJastrzębski okniny 

t, \ ^^ )Adam Kargol Kaczory / r,- \.,rr
PawełKsionek Kaczorv ( , 4 \\

il'ł;rifi*,-'y:*':ł: W 
\N

RobertPierog K,?:rgrl bUArkadiusz Polak \łrsnręw / -'- i\ Klub finansowany
Krzysztof Pucyk Wiśniew f 

' 
. i) , jest ze środków

Dawid Skolimowski o}1i1v Y/ Urzędu Gminy
Adam Soszynski Wiśniew }J,

r*h;l,*x* wft** U splKl8iirrr
Andrzej Zając Wiśniew
Z powodu kontuzji pauzują: Leszek Gruszka i Marcin Zieliński

Trenerzy : Michał Pasztor \ Tomasz okniński
Prezes\opieka : Tomasz okniński

UKS ,,Amazonka'' ma już swoich wiernych kibiców, którzy wspierają
zespół i dopingują go do walki. Są to głównie uczniowie szkoty
z Wiśniewa orazżony i sympatie zawodników.

,,Gminne Weści"- bezpłatny informator Gminy Wiśniew
Adres redalecji: Urząd Gminy w Wiśniewie, ul. Siedleclła ] 3' 08-1 ] 2 Wiśniew,

Tel.64 l -73 - I j, Redaguje zespoł
Druk IWONEX, ul. Terespolsla I, 08-l I0 Siedlce, naWad 1000 agz.

30 sierpnia w Wiśniewie, za
cmentarzem, miał miejsce bardzo
groźny w1padek. Samochód BMw
zderzył. się z cięzarówka,
w wyniku czego śmierć poniosło
dwie osoby. Przyczyną wypadku
było niedostosowanie prędkości
i techniki jazdy do panujących
warunków na drodze.

***

We wrześniu odnotowano dwa
nagłe zgony.
w Wólce Wiśniewskiej przy
drodze wiejskiej zna|eziong zwłoki
młodego me&czyzny. Sekcja zwłok
wykazała, że śmieró nie była
spowodowana udziałem osób
trzecich.

* : f *

Na początku pużdziernLka w
miejscowości Pluty nastą)ił nagty
zgon mieszkańca Wiśniewa. Jak
ustalono do jego śmierci nie
przyczynlły się inne osoby.

* ' € *

W Kosiorkach mieszkańcy tej wsi
pobili się, w wyniku czego dwie
osoby gdniosĘ obrażenia ciała.
okoliczności zdarzęnia bada
policja.

* { < : | <

Na początku pażdziemlka
ujawniono w Wiśniewie
posiadanie środków odurzają.
cych. Miejscowa policja prowadzi
czynności wyj aśniaj ące.


