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ZARZĄDZENIA UCHWAŁY RADY GMINY

Informacja Wójta Gminy Wiśniew
w sprawie wydanych zarządzeń

od l października do 18 listopad 2005 r.
Zarządzenie Nr 237/05 w sprawie zmiany Zarządzenia
Nr 165/04 z dnia 24 września 2004 r. w sprawie
przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę
finansową gminy Wiśniew.
Zarządzenie Nr 238/05 z dnia 3 października 2005 r.
w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji docho-
dów i wydatków budżetu gminy na IV kw. 2005 rok.
Zarządzenie Nr 239/05 z dnia 5 października 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Zarządzenie Nr 240/05 z dnia 6 października 2005 r.
w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Wiśniew
komisji przetargowej do przygotowania i prze-
prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na „Dostawę oleju opałowego dla szkoły
w Śmiarach".
Zarządzenie Nr 241/05 z dnia 12 października 2005 r.
w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Wiśniew
komisji przetargowej do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na „Dostawę paliw do
pojazdów samochodowych gminy Wiśniew oraz
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy
Wiśniew."
Zarządzenie Nr 242/05 z dnia 20 października 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Zarządzenie Nr 243/05 z dnia 28 października 2005 r.
w sprawie rozłożenia na raty zaległości za zużycie
wody.
Zarządzenie Nr 244/05 r. z dnia 2 listopada 2005 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
do przeprowadzenia przetargów.
Zarządzenie Nr 245/05 z dnia 3 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia cen nieruchomości mienia
gminnego przeznaczonych do sprzedaży.
Zarządzenie Nr 246/05 z dnia 3 listopada 2005 r.
w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Wiśniew
komisji przetargowej do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na „Wykonanie warstwy
ścieralnej z masy mineralno - bitumicznej na drodze
Mościbrody".
Zarządzenie Nr 247/05 z dnia 3 listopada 2005 r.
w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Wiśniew
Komisji Przetargowej do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na „Budowę chodników przy
drodze krajowej nr 63 w miejscowości Wiśniew
(ul. Siedlecka) - Etap I".
Zarządzenie Nr 248/05 z dnia 14 listopada 2005 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2006.
Zarządzenie Nr 249/05 z dnia 18 listopada 2005 r.
w sprawie umorzenia odsetek od zaległości za zużycie
wody i zrzut ścieków.
Zarządzenie Nr 250/05 z dnia 18 listopada 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

PODCZAS XXVIII SESJI 21 września 2005 r.
RADA GMINY WIŚNIEW

PODJĘŁA NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY
* Nr XXVIII/188/05 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie

porozumienia w sprawie przejęcia prowadzenia zadań
z zakresu oświaty polegających na zapewnieniu transportu
i opieki dzieciom niepełnosprawnym.

* Nr XXVIII/189/05 w sprawie upoważnienia wójta gminy
do sprzedaży nieruchomości mienia gminnego.

* Nr XXVIII/190/05 w sprawie upoważnienia wójta gminy
do sprzedaży nieruchomości mienia gminnego.

* Nr XXVIII/191/05 w sprawie upoważnienia wójta gminy
do sprzedaży nieruchomości mienia gminnego.

* Nr XXVIII/192/05 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/147/05
Rady Gminy Wiśniew z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie
sfinansowania z Powiatem Siedleckim inwestycji drogowej.

* Nr XXVIII/193/05 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/148/05
Rady Gminy Wiśniew z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie
przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Radomyśl i Zabłocie.

* Nr XXVIII/194/05 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju
Miejscowości Zabłocie.

* Nr XXVIII/195/05 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju
Miejscowości Radomyśl.

* Nr XXVIII/196/05 w sprawie uchylenia Uchwały
Nr XXIV/159/05 Rady Gminy Wiśniew z dnia 21 kwietnia
2005 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości
Pluty i Daćbogi.

* Nr XXVIII/197/05 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju
Miejscowości Daćbogi.

* Nr XXVIII/198/05 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju
Miejscowości Pluty.

* Nr XXVIII/199/05 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2005 rok.

PODCZAS XIX SESJI 28 października 2005 r.
RADA GMINY WIŚNIEW

PODJĘŁA NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY
+ Nr XIX/200/05 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/165/05

w sprawie propozycji zabezpieczenia prawidłowej realizacji
umowy o dofinansowane Projektu: „Budowa sieci
wodociągowej z przyłączami w miejscowości Pluty, Daćbogi,
Mroczki, Śmiary, Łupiny i Kaczory".

* Nr XIX/201/05 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali
mieszkalnych i udzielenia bonifikaty z tego tytułu.

* Nr XIX/202/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

PODCZAS XXX SESJI 30 listopada 2005 r.
RADA GMINY WIŚNIEW

PODJĘŁA NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY
* Nr XXX/203/05 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniają-

cych sołtysa sołectwa Mościbrody.
* Nr XXX/204/05 w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta

stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego m
obszarze gminy Wiśniew.

* Nr XXX/205/05 w sprawie określenia wysokości stawek podatki
od nieruchomości na 2006 r. i zwolnień w tym podatki
obowiązujących na obszarze gminy Wiśniew.

* Nr XXX/206/05 w sprawie określenia wysokości stawek podatki
od środków transportowych na rok 2006, obowiązujących m
terenie gminy Wiśniew oraz zwolnień w tym podatku.

* Nr XXX/207/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Gminne Wieści



XXVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Wiśniew odbyła się w dniu 21 września 2005 r. Po przyjęciu
porządku obrad, informację z bieżącej pracy i podjętych zarządzeń, przedstawił wójt gminy Wiśniew -
Krzysztof Kryszczuk. Następnie głos zabrali przewodniczący stałych komisji Rady Gminy Wiśniew.

W dalszej kolejności przystąpiono do podjęcia uchwał. Pierwsza dotyczyła wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia w sprawie przyjęcia prowadzenia zadań z zakresu oświaty, polegających na
zapewnieniu transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym. Radni przyjęli jąjednogłośnie.

Kolejne trzy głosowania dotyczyły przyjęcia uchwał w sprawie upoważnienie wójta gminy do
sprzedaży nieruchomości mienia gminnego (5 lokali w „Agronomówce" z przyległymi działkami, oraz
działek w Okninach i Wiśniewie).
Wójt gminy - Krzysztof Kryszczuk przedstawił na mapie proponowany podział działki przy
„Agronomówce". Dodał, że sprzedaż będzie się odbywała w drodze przetargu. Mieszkańcy
„Agronomówki" będą mieli prawo pierwokupu mieszkań. Poinformował także, że po wcześniejszej
wycenie, ogłoszony zostanie przetarg na sprzedaż lecznicy weterynaryjnej.
Rada Gminy pytań i uwag nie zgłosiła. Uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

Następnie głos zabrał senator RP - Krzysztof Borkowski. W krótkim wystąpieniu podziękował za
współpracę, „dzięki czemu dużo zostało zrobione na terenie gminy Wiśniew w ostatniej kadencji".
Przedstawił informację o dopłatach dla rolników z Unii Europejskiej i o pracy w Senacie przy
podejmowanych decyzjach o dopłaty dla rolników. Kończąc, zapewnił, że nadal wspierał będzie działania
gminy Wiśniew.

Omawiana była także sprawa kontroli gospodarstw przez pracowników Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.

Po wystąpieniu senatora, głos zabrał Inspektor Ochrony Roślin - Krystian Gromada. Przedstawił
informację o dotacjach na modernizację opryskiwaczy. Zwrócił się z prośbą do Rady Gminy
0 przydzielenie funduszy z budżetu gminy na ten cel. Dodał, że dopłata z Agencji Restrukturyzacji
1 Modernizacji Rolnictwa będzie wynosiła ok. 800 zł.

W dalszej kolejności głosowano nad uchwałą w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/147/05 z dnia
16 lutego 2005 r. w sprawie sfinansowania z Powiatem Siedleckim inwestycji drogowej.

Kolejne podjęte uchwały dotyczyły przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Radomyśl i Zabłocie, Pluty
i Daćbogi. Wójt gminy wyjaśnił, że zaistniała potrzeba uchylenia uchwał podjętych w kwietniu, z uwagi na
nowe przepisy, które zabraniająłączenia w jednym planie rozwoju inwestycji dotyczących dwóch wsi.

Ostatnia poddana pod głosowanie uchwała dotyczyła zmian w budżecie gminy. Wójt gminy wyjaśnił
wprowadzane zmiany, zwracając uwagę, że do omawianych na posiedzeniach stałych komisji zmian,
wprowadzono wydatek dla OSP Wiśniew na zakup masztu do samochodu pożarniczego FORD. Zakup
masztu jest niezbędny w celu oświetlenia prowadzonych akcji ratowniczych w porze nocnej. Jednostka
OSP Wiśniew posiada na ten cel kwotę około 7 tyś. zł. Radni ripostowali, że w gminie są także inne
pilniejsze potrzeby, np. zgłaszany wcześniej zakup pługa dla OSP Śmiary i Gostchorz oraz pił
spalinowych.
Poinformował także, że samochód, aby spełniał wymogi prowadzenia akcji ratowniczej, oprócz masztu,
wymaga jeszcze dodatkowego doposażenia m. in. w nożyce rozporowe i inne sprzęty za kwotę
ok. 80 tyś. zł.

Przewodniczący Rady Gminy - Janusz Markiewicz
powiedział, że tego typu zakupy powinny być omówione na
komisji prawa i porządku publicznego, ochrony środowiska
i ochrony przeciwpożarowej. Jednocześnie dodał, że nie
ulega wątpliwości, że jednostka OSP Wiśniew jest
jednostką prężną znajdującą się w Krajowym Systemie
Ratowniczym i jako jedyna z terenu gminy wzywana jest do
wypadków nie tylko w dzień, ale i w nocy i dlatego
oświetlenie na samochodzie jest konieczne. Wójt gminy -
Krzysztof Kryszczuk zwrócił uwagę, że czasami zmiany
w uchwale wprowadza się z konieczności i tylko dla dobra
gminy.
Skarbnik gminy - Teresa Jastrzębska, powiedziała, że
wprowadzanie zmian budżetowych w ostatniej chwili jest od
Urzędu Gminy niezależne. Podała przykład dotacji na
przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP.
Ostatecznie 14 głosami „za" Uchwała Nr XXVIII/199/05
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok została
podjęta.

W punkcie obrad - interpelacje i zapytania radnych,
sprawy różne, wójt gminy - Krzysztof Kryszczuk poprosił
0 opinię na temat projektu herbu gminy Wiśniew.

Następnie przewodniczący Rady Gminy - Janusz
Markiewicz przedstawił pismo Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie - Biuro do Spraw Ochrony
Informacji Niejawnych w Warszawie, w sprawie analizy
oświadczeń majątkowych złożonych przez wójta gminy
1 przewodniczącego Rady Gminy oraz uchwałę Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie Zespół w Siedlcach w sprawie pozytywnej
opinii o przebiegu wykonania budżetu gminy za l półrocze
2005 roku. Odczytał także pismo z Nadleśnictwa Siedlce
dotyczące zaopiniowania przez Radę Gminy
skorygowanych granic i powierzchni lasów ochronnych.
Rada Gminy uwag do przedstawionego planu lasów
ochronnych nie zgłosiła.
Następnie głos zabierali radni. Zgłaszali potrzebę usunięcia
drzew, pytali o inwestycje drogowe i oświatowe. Na pytania
te odpowiadał wójt gminy - Krzysztof Kryszczuk.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący
Rady Gminy - Janusz Markiewicz dokonał zamknięcia
XXVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Wiśniew.

W porządku obrad XXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Wiśniew znalazły się następujące uchwały:
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/165/05 Rady Gminy Wiśniew z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie
propozycji zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu: „Budowa sieci
wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Pluty, Daćbogi, Mroczki, Śmiary, Łupiny i Kaczory",
- w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych i udzielenia bonifikaty z tego tytułu,
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Po otwarciu sesji przez przewodniczącego Rady Gminy, wójt gminy Wiśniew - Krzysztof Kryszczuk
przedstawił informację w sprawie podjętych zarządzeń w okresie między sesjami tj. od 21 września br. do
27 października br. Szerzej omówił zarządzenie dotyczące dostawy paliw do pojazdów samochodowych
gminy Wiśniew oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Wyjaśnił, że ze względu na sumę zamówienia
przekraczającą 6 tyś. EURO, na dostawę paliw zostały ogłoszone przetargi. Z powodu braku oferentów
pierwszy przetarg nie odbył się. Dlatego w najbliższych dniach ogłoszony zostanie kolejny.

Następnie informacje z bieżącej pracy stałych komisji Rady Gminy Wiśniew przedstawili ich
przewodniczący. Radni pytań i uwag do przedstawionych informacji nie zgłosili.

W dalszej kolejności odczytane zostały pisma naczelnika Urzędu Skarbowego w Siedlcach
w sprawie przeprowadzonej analizy złożonych oświadczeń majątkowych przez radnych, pracowników
samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych.

Po wysłuchaniu pism radni przystąpili do głosowania nad uchwałami. Pierwsze dotyczyło uchwały
w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie budowy sieci wodociągowej
z przyłączami w miejscowościach Pluty, Daćbogi, Mroczki, Śmiary, Łupiny i Kaczory. 13 głosami „za"
i 1 głosem „wstrzymującym" uchwała została przyjęta.
Przed głosowaniem nad uchwałą dotyczącą przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych i udzielenia
bonifikaty z tego tytułu, przewodniczący Rady Gminy - Janusz Markiewicz poinformował, że wpłynęły
podania od wszystkich mieszkańców budynku „Agronomówka", w sprawie chęci nabycia zajmowanego
mieszkania. Następnie wójt gminy ustosunkował się do wniosków stałych komisji Rady Gminy, które
zgłosiły różne propozycje ceny sprzedaży mieszkań i sumy bonifikaty. Udzielenie bonifikaty uzasadniane
było tym, że większość lokatorów mieszka w tym budynku od dawna i wkładała w remonty własne środki
finansowe. Rada Gminy 8 głosami „za", 4 głosami „przeciw" i 2 głosami „wstrzymującymi" przyjęła
uchwałę.

Podczas ostatniego głosowania przyjęto zmiany w budżecie gmin na 2005 rok.

W punkcie obrad - interpelacje i zapytania radnych,
sprawy różne, wójt gminy Wiśniew - Krzysztof Kryszczuk
przedstawił sprawę dotyczącą Zakładu Utylizacji Odpadów
w Siedlcach, który wystąpił do gminy o zabezpieczenie
udziałów w związku z planowanym kredytem na budowę.
Jego zdaniem może być udzielony zastaw tylko na
wysokość udziałów gminy. Kwota zastawu będzie musiała
być uwzględniana w budżecie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy - Janusz Markiewicz
odczytał pismo mieszkańców wsi Zabłocie Kolonia
dotyczące wytyczenia drogi dojazdowej. Wójt gminy
wyjaśnił, że sprawa musi być rozwiązana przez geodetę
ponieważ konieczny jest podział działek.

Następnie omawiane było m. in. dofinansowanie
budowy strażnicy OSP w Starych Okninach, wyrzucania
śmieci do okolicznych lasów (zwłaszcza wzdłuż drogi
Ciosny - Radomyśl). Wójt gminy poinformował, że wkrótce
nie tylko komisja gminna będzie sprawdzała posiadanie
podpisanych umowę na wywóz nieczystości. Kontrolą ma
się także zająć komisja Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa oraz Sanepid.

Na zapytanie radnego dotyczące planowanej budowy
oświetlenia drogi Gostchorz - Kaczory, wójt gminy
odpowiedział, że przygotowywana jest dokumentacja
przetargowa dotycząca oświetlenia w miejscowościach
Baranek, Mościbrody, Zachojniak i w Gostchorzy - przy
drodze krajowej. Będzie także pisany wniosek do
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na
oświetlenie pulsujące w Gostchorzy.

Następnie wspólnie ustalono godziny włączania
i wyłączania oświetlenia ulicznego.

Była to ostatnia sprawa omawiana podczas
XXIX sesji Rady Gminy Wiśniew.

Gminne Wieści



Nagrody dla nauczycieli
Rokrocznie Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do

wyróżnienia nauczycieli, którzy w sposób szczególny pełnią
swoją misję nauczania i wychowania. Niezmiernie miło nam
poinformować, że w tym roku pięciu pedagogów z Zespołu
Oświatowego w Wiśniewie zostało odznaczonych medalami
i krzyżami zasługi, przyznawanymi przez władze państwowe
i oświatowe.

Medalami Komisji Edukacji Narodowej „za szczególne zasługi dla
oświaty i wychowania w szczególności w zakresie działalności
dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci
i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli" przyznawane
przez Ministra Edukacji Narodowej zostały uhonorowane: Urszula
Sosnówka - dyrektor Zespołu Oświatowego w Wiśniewie i Helena
Złoch - nauczycielka plastyki i techniki. W ubiegłym roku odznaczenia
takie otrzymało także dwóch pedagogów - Zofia Chadaj i Barbara
Piesio.

Krzyżami Zasługi za „wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie
obowiązków wynikających z pracy zawodowej, ofiarną działalność
publiczną ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną"
przyznawanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
uhonorowanych zostało trzech pedagogów. Annie Kryszczuk -
kierownikowi świetlicy szkolnej, nauczycielowi historii, został
przyznany Srebrny Krzyż Zasługi. Brązowe, wręczono Urszuli Gałach
i Ewie Ługowskiej - nauczycielkom nauczania zintegrowanego.

Na uroczystość wręczenia nagród, która odbyła się w Centrum
Kultury i Sztuki w Siedlcach licznie przybyli przedstawiciele władz
państwowych i oświatowych.

S T Y P E N D I A S Z K O L N E

Od l stycznia 2005 r. wprowadzony został nowy model pomocy materialnej
dla uczniów w postaci stypendium szkolnego. Rada Gminy Wiśniew Uchwałą
Nr XXIII/152/05 w dniu 31 marca 2005 r. przyjęła regulamin udzielania
pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych za terenie naszej gminy.
Tą forma pomocy objęci są uczniowie szkół podstawowych, średnich
i gimnazjów.

Zgodnie z Regulaminem, pomoc materialną może otrzymać uczeń znajdujący
się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie,
tj. nie przekraczających 316 zł /netto/ na osobę. Kwota wypłacanego stypen-
dium na jednego ucznia wynosi od 42,40 zł do 45,05 zł miesięcznie.

Stypendium szkolne udzielane jest w formie pomocy rzeczowej o charak-
terze edukacyjnym, w tym w szczególności na zakup podręczników,
książek, pomocy dydaktycznych i szkolnych, odzieży i obuwia sportowego.

Wnioski o stypendium szkolne, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, składa
się do dnia 15 września danego roku szkolnego.

Kompletny wniosek powinien zawierać informacje o dochodach wszystkich
członków rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc składania wniosku
/tj. za m-c sierpień/.
Ze stypendiów szkolnych w gminie Wiśniew w 2005 roku skorzystało:
• w okresie od stycznia do czerwca - 243 uczniów. Z budżetu gminy

Wiśniew przeznaczono na ten cel 50.000 zł.
• w okresie od września do października - 324 uczniów. W budżecie gminy

na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 26.000 zł.
Dzięki pomocy w formie stypendiów szkolnych, wiele rodzin mogło zakupić

swoim dzieciom kompletne wyprawki szkolne, niezbędne pomoce dydaktyczne,
odzież i obuwie na zajęcia wychowania fizycznego. Taka forma pomocy
pozwala wyrównywać szansę edukacyjne uczniów z czego zadowoleni
są zarówno rodzice jak i uczniowie.

Bliższych informacji na temat stypendiów udzielają pracownicy Referatu Oświaty
w Urzędzie Gminy Wiśniew, pok. 19, tel. 0-25-64-17-313 wew. 113 w godz. 8.00- 16.00

27 października po raz kolejny odbył
się Gminny Dzień Nauczyciela, podczas
którego wręczone zostały Nagrody Wójta
Gminy Wiśniew. Na zaproszenie wójta do
Urzędu Gminy przybyli dyrektorzy
placówek oświatowych, dyrektor
Przedszkola Samorządowego i nauczy-
ciele. W tym roku z rąk Wójta Gminy
Wiśniew - Krzysztofa Kryszczuka,
nagrody odebrali:
Anna Borkowska - dyrektor Szkoły
Podstawowej w Gostchorzy, Anna
Dziedzina dyrektor Zespołu
Oświatowego w Śmiarach, Marzena
Nowicka - dyrektor Szkoły Podstawowej
w Myrsze, Urszula Sosnówka - dyrektor
Zespołu Oświatowego w Wiśniewie,
Elżbieta Wielgosz - dyrektor Przedszkola
Samorządowego w Wiśniewie. Wśród
grona nagrodzonych nauczycieli znaleźli
się także : Romuald Czapiński, Krystyna
Kościesza, Włodzimierz Sosnowski
i Helena Złoch.

Spotkanie, było dobrą okazją do
rozmów o radościach i problemach
związanych z funkcjonowaniem placówek
oświatowych.

MOŻESZ SPEŁNIĆ
MARZENIA DZIECI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Siedlcach zachęca do wzięcia udziału w
akcji mającej na celu pozyskanie jak
największego grona niespokrewnionych
z dzieckiem rodzin zastępczych.
Rodziny zastępcze to szansa na lepszy rozwój
dzieci, które mimo, że mają rodziców
naturalnych, nie mogą liczyć na ich opiekę, a tak
jak wszyscy pragną miłości i „normalności".

Dajmy im tę szansę !
Dla nich to bardzo ważne, to nasza wspólna
przyszłość, nie zawiedźmy ich. To także od nas
zależy jak będzie wyglądało ich życie.

Kontakt telefoniczny 0-25-644-81-72 , 0-25-632-20-81
wew. 379, 337. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
mieści się w Siedlcach przy ulicy J. PHsudskiego 40

Poniżej publikujemy nadesłany do GW wiersz

Śpię i w swoim sercu coś sfyszę,
l te stowa, Morę dla was piszą, piękne Polki i Polacy.
W kraju i na cafym świecie,
Na dzień Bożego Narodzenia i Nowego Roku,
Życzę Warn dużo zdrowia i sto lat!
Aby wam stonce świeciło na niebie, abyście żyli jak anieli w niebie,
Aby niczego wam nie brakto, żebyście zdrowi byli
l w święta Bożego Narodzenia opłatkiem się podzielili.
Z Panem Jezusem i Ojcem Świętym - Janem Pawiem II,
W niebie się spotkali!
Bo niebo jak złoto, a do niego piechotą.
Pomyśl Ty! Oto do nieba wejść nie trud,
Obyś do Boga i bliźniego nie miał serca jak lód!
Możesz być w piekle, lub w niebie, ale to tylko zależy od ciebie.
Gdy dostaniesz się do nieba, to tam już nic ci nie potrzeba.
Proszę cię św. Piotrze, abyś nam otworzył
Ztote Bramy Boże! Szczęść Boże, w pokorze.

Andrzej Rodomyski z Radomyśli

Gminne Wieści



Na pewno nie nabici w butelkę
W poprzednim numerze pisaliśmy o kolejnej inicjatywie
GOK - u w Wiśniewie, projekcie nagrania płyty prezentującej
utwory grane na butelkach.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na
początku 2005 roku ogłosił konkurs mający na celu edukację
kulturalną dzieci oraz młodzieży na terenie Mazowsza. Gotowość
pracy w tym zakresie podjęło Towarzystwo Społeczno - Kulturalne
RAZEM z siedzibą w Wiśniewie. Powstał nietypowy projekt -
nagranie płyty z muzyką charakterystyczną dla Południowego
Podlasia. Towarzystwo „zleciło" realizację zadania pracownikom
Ośrodka Kultury. Za opracowanie materiału muzycznego oraz
przygotowanie członków sekcji muzycznej do nagrania w studiu
fonograficznym odpowiedzialny był p. Stanisław Wróblewski -
instruktor muzyki w GOK. Obsługą administracyjną zajęła się
p. Janina Denis, a koordynacją całości dyrektor - Artur Mydlak.
Efektem ponad siedmiogodzinnego pobytu w FON STUDIO
w Białej Podlaskiej jest płyta „nie nabici w butelkę". Na płycie
znalazły się następujące utwory: „Polka Wiśniewska", „Oda do
radości", oraz kolęda „Pójdźmy wszyscy do stajenki". Na butelkach
zagrali - Rafał Bednarczyk, Marek Szczygieł, Daniel Bancyrek,
Mateusz Mazurek, Rafał Mazurek i Kamil Radzikowski.

Dodatkowo, na płycie znalazła się nasza Polka w wersji
akordeonowej w wykonaniu Stanisława Wróblewskiego.
Z informacji napływających z różnych źródeł wiemy, że płyta
będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem. Dostępna będzie
w GOK - u.

Teatr ES w GOK - u

Podczas występu Fot. UG

20 listopada w naszym Ośrodku Kultury gościliśmy siedlecki
Teatr ES. Młodzi aktorzy zaprezentowali zebranej publiczności
spektakl "Przezroczystość", oparty na wierszach i zapiskach ks.
Jana Twardowskiego.

Ten poetycki, blisko półtoragodzinny program został bardzo ciepło przyjęty
przez przybyłych mieszkańców gminy oraz gości. Spotkanie z poezją kończyło
obchody 85 - lecia istnienia parafii oraz 50. rocznicy konsekracji kościoła
w Wiśniewie.

Na deskach gokowskich zaprezentował się również obecny dyrektor - Artur
Mydlak nawiązując tym samym do swoistej tradycji. Otóż 20 lat temu również
z Teatrem ES, również na scenie w Ośrodku Kultury swój talent aktorski
prezentował ówczesny dyrektor, a obecny wójt - Krzysztof Kryszczuk.

Czy tym samym poznaliśmy już nazwisko wójta A. D. 2025?
A. M.

Gminne Wieści

Podczas prób w studiu nagrań Fot. A. M.

Wszystkie koszty związane z przy-
gotowaniem, nagraniem oraz wydaniem płyty
sfinansował Urząd Marszałkowski woj. mazo-
wieckiego. Cieszy fakt coraz większego udziału
lokalnych organizacji pozarządowych
w zdobywaniu funduszy z zewnątrz. Duża
zasługa w tym młodzieży, która aktywnie
uczestniczy w zajęciach kulturalnych, zgłasza
własne pomysły ożywienia życia kulturalnego
i społecznego gminy.

Najnowszym pomysłem jest przygo-
towanie przedstawienia pt. „Kopciuszek"
w wersji hip - hop. Będziemy na bieżąco
informować o postępujących pracach.

Bieżące informacje kulturalne
www. gok.wisniew.pl

i *
i Serdecznie dziękujemy
l firmie komputerowej MYTHOS z Siedlec !
l z siedzibą przy ulicy Floriańskiej 21A j
! za pomoc w realizacji płyty
: „nie nabici w butelkę"

Obchody 87. rocznicy
odzyskania niepodległości

11 listopada w kościele parafialnym
p.w. Najświętszego Serca Jezusowego
w Wiśniewie, po Mszy św., odbyła się
uroczystość z okazji 87. Rocznicy Odzyskania
Niepodległości przez Polskę. Mieszkańcy
gminy Wiśniew obejrzeli montaż słowno-
muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły
Podstawowej w Wiśniewie i Zespołu
Ludowego „Wiśniewiacy", przygotowany
przez Annę Kryszczuk i Stanisława
Wróbłewskiego.

Po krótkiej części artystycznej mieszkańcy
i władze gminy złożyli wieniec pod pomnikiem
upamiętniającym poległych w walce
o niepodległość Polski.

Na zakończenie wszyscy zebrani odśpiewali
hymn państwowy.



z życia szkół * z życia szkół * z życia szkół *z życia szkół
Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia w szkole w Wiśniewie

„DZIECI LUBIĄ MISIE - MISIE LUBIĄ DZIECI"

O tym, że 25 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Pluszowego
Misia wie zapewne niewielu dorosłych. Ale o święcie z pewnością będą od
dziś pamiętały dzieci, zaproszone z tej okazji do wspólnej zabawy,
zorganizowanej przez Annę Kryszczuk - kierownika świetlicy przy Szkole
Podstawowej w Wiśniewie.
Uczniowie z klas l - III świetnie bawili się w Misiolandii krainie
przesympatycznej, pluszowo miłej, wypełnionej śmiechem, dziecięcym
gwarem i... dziesiątkami misiów.

z pokolenia na pokolenie, swoiste pamiątki rodzinne.
W Misiolandii, czyli nowej sali gimnastycznej, przez dwie godziny odbywały się konkursy - zgadywanki, konkursy

plastyczne, zabawy muzyczne i ruchowe. Dzieci wysłuchały opowiadania M. Kownackiej pt. „Stary zielony miś"
i posmakowały prawdziwego miodu na słodkim wafelku. Na koniec było pamiątkowe zdjęcie z Kubusiem Puchatkiem.

H

W drodze do „Misiolandii" Fot. UG

Święto Pluszowego Misia obchodzone jest od
2002 r. W tym właśnie roku minęła setna rocznica
powstania maskotki misia. A wszystko zaczęło się
w 1902 r., kiedy to ówczesny prezydent Stanów
Zjednoczonych - Theodore Roosevelt, będąc na
polowaniu, sprzeciwił się zabiciu młodego
niedźwiadka. Rysunek przedstawiający tę scenę,
zauważył w waszyngtońskiej gazecie właściciel
sklepu z zabawkami i wpadł na pomysł, aby
wykonać kilka zabawek przedstawiających misia.
Pluszowe zabawki sprzedawały się znakomicie
i producent zwrócił się do prezydenta z prośbą
o zezwolenie nadania misiom imienia Teddy. Od
tamtego czasu misie towarzyszą dzieciom na
całym świecie, dodając im otuchy, pocieszają,
łagodzą lęk przed samotnością.

Mamy nadzieję, że przyszłym roku także
odbędzie się Święto Misia, może we wszystkich
szkołach na terenie gminy Wiśniew.

D. K.

Zabawy plastyczne Fot. UG

Zespół Oświatowy w Śmiarach
Mikołaj l

6 grudnia do Zespołu Oświatowego w Śmiarach przybył długo
oczekiwany gość, który zawsze chętnie odwiedza grzeczne dzieci.
W tym roku nasi uczniowie również zasłużyli na spotkanie ze
Świętym Mikołajem. Zarówno ci, którzy w Niego wierzą, jak
i „niedowiarki" otrzymali upominki. Wszyscy byli zadowoleni
i szczęśliwi. Ciekawe, czy za rok znów się spotkamy ?

Agnieszka Wiśniewska

Odwiedziny dziennikarza z Kirgistanu

12 grudnia br. w Zespole Oświatowym w Śmiarach odbyło się
spotkanie z dziennikarzem z Kirgistanu goszczącym w naszym kraju.
Młodzież szkolna miała przyjemność słuchać o kulturze, zwyczajach
i życiu codziennym ludności zamieszkującej Kirgistan. Poznaliśmy
także system szkolnictwa i problemy z jakimi borykają się tamtejsze
dzieci. Zadawane pytania na temat życia rodzinnego i pracy
przybliżyły nam postać naszego gościa i wykazały różnice
gospodarcze i obyczajowe panujące pomiędzy naszymi krajami.

Wszystko odbyło się w atmosferze obopólnej życzliwości i sym-
patii. Mamy nadzieję, że szczere życzenia i drobny podarunek z naszej
strony były miłym akcentem kończącym to spotkanie i przyczynią się
do dalszej współpracy.

Agnieszka Rybak

Gminne Wieści
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SZKOŁA PODSTAWOWA w Myrsze

Pierwszy semestr roku szkolnego 2005/06 przeznaczyliśmy na pogłębienie wiedzy na temat
życia największego z Polaków - Jana Pawła II. Głównym celem naszej działalności było
uświadomienie dzieciom istoty wielkości nauki Ojca św. i jej wielkiego znaczenia w życiu każdego
człowieka.

Dzięki opracowanemu przez katechetę Macieja Mazura projektowi „Prawda silą pokoju -
wspomnienie o Janie Pawle II" udało się nam, nie tylko poznać miejsca w Siedlcach związane
z osobą Jana Pawła II oraz najważniejsze elementy jego biografii, ale także pomóc zrozumieć
dzieciom silę i znaczenie prawdy. W projekcie uczestniczyli uczniowie klas l - VI. Był on
realizowany nie tylko na lekcjach religii, języka polskiego, ale także w działalności pozalekcyjnej
poprzez samodzielną pracę uczniów.

Wymiernymi efektami naszych działań była wystawa prac plastycznych po tytułem
„Jan Paweł II w moich wspomnieniach". Istotniejsze jednak wydają się nam rezultaty uzyskane
w zakresie kształtowania wartości. Uczniowie znają i rozumieją korzyści płynące z mówienia prawdy
oraz konsekwencje kłamstwa. Mamy nadzieję, że swoim postępowaniem i zachowaniem będą
świadczyć o życiu w prawdzie.

Na bliskie już ś wiata Bożego Narodzenia i Nowy Rok składamy Redakcji
oraz wszystkim czytelnikom „Gminnych Wieści" najlepsze życzenia.

Niech te dni przyniosą jak najwięcej radości, by można było wejść
- w 2006 rok z nadzieją, że przyniesie tylko dobro

i Dyrektor i Rada Pedagogiczna SP w Myrsze

ZESPÓŁ OŚWIATOWY W RADOMYŚLI

Uczniowie Zespołu Oświatowego w Radomyśli w listopadzie i na początku grudnia
przede wszystkim skupili się na pomocy charytatywnej i ... dobrej zabawie.

^ Do listopadowego numeru gazetki szkolnej „Przerwa" dołączona została
cegiełka na rzecz fundacji „POWRÓT z U". Fundacja zajmuje się osobami
uzależnionymi od narkotyków oraz ich rodzinami. Z instytucją współpracuje
Jadwiga Niedziółka. (Dla przypomnienia: gazetka szkolna „Przerwa" pojawia
się w 2002 r. Wydawana jest co miesiąc przez członków kółka
dziennikarskiego. Uczniami opiekuje się Beata Wawrecka).

^ 24 listopada grupa uczniów gimnazjum pod opieką Grażyny Borkowskiej, Beaty
Wawreckiej i Beaty Wiszniewskiej pojechała na integracyjne Andrzejki do ZO
w Śmiarach. Młodzież szybko nawiązała świetny kontakt i zabawie nie było
końca. W dobrych nastrojach i z chęcią ponownego spotkania uczniowie wrócili
do Radomyśli.

> Na początku grudnia samorząd uczniowski zajął się rozprowadzaniem
kalendarzyków kieszonkowych. Dochód przeznaczony był na rzecz fundacji
„Serce - na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom".

^ 6 grudnia 37-osobowa grupa uczniów pod opieką nauczycieli wybrała się do
Warszawy na koncert charytatywny. Pieniądze ze sprzedanych biletów miały
być przekazane fundacji pomagającej dzieciom niepełnosprawnym.

Beato Wawrecka
Gminne Wieści

Szkoła Podstawowa
w Gostchorzy

Rok szkolny 2005/2006 rozpoczęliśmy
l września apelem, na którym obok tematyki
wakacyjnej i szkolnej było miejsce na chwilę
refleksji i zadumy nad historią naszego kraju.

Pierwsze dni nauki to - jak co roku -
realizacja obowiązkowych i bardzo ważnych
zadań wychowawczych dotyczących
bezpiecznego poruszania się po drogach.
14 września swoją wiedzą podzielił się
policjant z „drogówki" z Siedlec.

19 września uczniowie i nauczyciele
uczestniczyli w akcji „Sprzątanie świata".

Dzień Edukacji Narodowej to święto
pracowników szkoły. Tradycją w naszej
szkole jest spotkanie byłych i obecnych
pracowników oraz rodziców i uczniów. Taki
apel jest bardzo ważnym elementem
zachowania ciągłości pokoleniowej
w naszej szkole.

Zgodnie z wieloletnią już tradycją,
26 października odbyła się uroczystość -
„Pasowanie na ucznia". W tym roku
pierwszoklasistów przygotowywała do tego
wydarzenia ich wychowawczyni Anna
Boreta. Dzieci z wielką powagą powtarzały
słowa przysięgi. Były też prezenty -
przybory szkolne - od pani dyrektor i pana
Krzysztofa Kryszczuka - wójta gminy
Wiśniew.

28 października, mieliśmy bardzo udaną
wycieczkę do Siedlec. Byliśmy w redakcji
Katolickiego Radia „Podlasie", w Muzeum
Diecezjalnym podziwialiśmy obraz El Greco.
Niewielkie muzeum poświęcone Janowi
Pawłowi II w S.P.ll w Siedlcach jest także
godne odwiedzenia.

10 listopada uczciliśmy Święto
Niepodległości. Akademia stanowiła
zakończenie cyklu uroczystości
poświęconych pięknym i ważnym kartom
z historii naszego narodu. Celem czterech
uroczystych apeli było poszerzanie wiedzy
historycznej oraz ukazanie poświęcenia,
odwagi, bohaterstwa i patriotyzmu naszych
ojców na przestrzeni wieków. We wszystkich
spotkaniach uczestniczyli dziadkowie
naszych uczniów, weterani i kombatanci. Ich
wzruszenie było i dla uczniów, i dla
nauczycieli najlepszą nagrodą.

Wieczór andrzejkowy, przygotowany
23 listopada przez drużynę zuchową, to
zabawa, wróżby, radość i... szkoda, że taki
krótki ten wieczór...

6 grudnia uczniowie stali się dla siebie
Mikołajami. Każdy otrzymał niewielki, ale
sympatyczny prezent. Teraz dzieci czekają
już tylko na Wigilię ...

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
Rodzice i Uczniowie

Szkoly Podstawowej w Gostchorzy



II Międzygminny Turniej Tańca Dyskotekowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie

W Mikołajki tanecznie
6 grudnia odbył się II Międzygminny Turniej Tańca Dyskotekowego zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury
w Wiśniewie. W tym roku Wiśniew gościł tancerzy z Ośrodków Kultury w Mordach, Zbuczynie, Przesmykach, oraz
szkoły w Mokobodach. Gminę Wiśniew reprezentował zespół Art -Dance ćwiczący w GOK Wiśniew i uczniowie
z Zespołów Oświatowych w Śmiarach (Flex Dance) oraz Wiśniewie (Magie Dance).

Artyści prezentowali tańce solowe i zespołowe w stylu hip - hop
i disco dance. Komisja sędziowska miała trudny orzech do zgryzienia,
ponieważ poziom występów był wyrównany. Po burzliwych obradach
postanowiła przyznać I miejsce w kat. szkół podstawowych, mini -
formacji Art Dance z GOK Wiśniew. To już kolejne osiągnięcie
grupy tanecznej działającej przy Ośrodku. Zespół Flex Dance ze Śmiar
zdobył II miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych i III w kategorii
szkół podstawowych.

Gościem honorowym konkursu był Starosta Powiatu Siedleckiego -
dr Henryk Brodowski. Popisy młodych tancerzy obserwowali radni
gminy Wiśniew, wójt gminy Wiśniew - Krzysztof Kryszczuk, sekretarz
gminy Wiśniew - Ewa Wiśniewska, dyrektorzy ośrodków kultury,
nauczyciele, rodzice i mieszkańcy gminy.

Obrady jury Fot. U. G

Tancerki z pucharem Fot. U. G Zespół Art - Dance z GOK Wiśniew Fot. UG

VIII Targi Rękodzieła Artystycznego - Siedlce 2005

Stoisko gminy Wiśniew
Jak co roku, w pierwszą sobotę i niedzielę grudnia, w CHW „Arche"
w Siedlcach odbywają się Targi Rękodzieła Artystycznego.

W tym roku prezentowało się ponad osiemdziesięciu wystawców,
m.in. z Krakowa, Kielc, Poznania. Mysłowic, Koluszek i grupa 18 osób z okolic

Równego na Ukrainie. Wśród twórców ludowych była również przedstawicielka
gminy Wiśniew - pani Anna Montewka z Wiśniewa.

Stoisko p. Ani cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród
odwiedzających targi. Wyroby były ciekawe, wykonane przeróżnymi
technikami, od koronkowo - szydełkowych poduszeczek na igły, do
witraży zaprojektowanych przez sama autorkę. Jak dowiedzieliśmy się
od p. Ani największym powodzeniem cieszyły się kartki świąteczne
z wyszywanymi aplikacjami przedstawiającymi motywy bożonaro-
dzeniowe, kupowane najczęściej z myślą o wysyłce poza granice
naszego kraju. Stoisko z rękodziełem
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BOŻE NARODZENIE DA WNIEJ l DZIŚ
Wieczór wigilijny w tradycji polskiej jest najbardziej uroczystym i wzruszającym wieczorem

roku. Punktem kulminacyjnym przeżyć adwentowych w rodzinach chrześcijańskich jest wigilia
Bożego Narodzenia. Posiada ona bardzo bogatą liturgię domowa. Jej geneza sięga pierwszych wieków
chrześcijaństwa., wigilie znane były już w Starym Testamencie. Obchodzono je przed każdą
uroczystością, a nawet przed każdym szabatem. Było to przygotowanie do odpoczynku świątecznego.
Izraelici zwali je "wieczorem". Słowo "wigilia" pochodzi z języka łacińskiego i oznacza czuwanie.
Taki był dawniej zwyczaj w Kościele, że przed większymi uroczystościami obowiązywał post i wierni
przez całą noc czuwali, modląc się wspólnie.

W Polsce wigilia weszła na stale do tradycji dopiero w XVIII wieku. Główną jej częścią jest uroczysta wieczerza o charakterze
ściśle rodzinnym, złożona z postnych potraw. Zaprasza się czasami na nią, oprócz krewnych, osoby mieszkające samotnie.

Pierwsza Gwiazda
Dawniej wieczerzę wigilijna rozpoczynało się, gdy na niebie ukazała się pierwsza gwiazda. Czyniono tak zapewne na pamiątkę

gwiazdy betlejemskiej, która według Ewangelisty, św. Mateusza, ujrzeli Mędrcy. Zwyczaj ten był i nadal jest głęboko zakorzeniony
w polskiej kulturze. Wspomina o nim m.in. Władysław S. Reymont w "Chłopach".

Wieczerza Wigilijna
Przyjęła się w Polsce w wieku XVIII, stała się powszechną tradycja w wieku XX. Nabrała cech czegoś świętego, sakralnego. Oto

najpierw gospodynie urządzają generalne sprzątanie. Dawniej po czterech rogach głównej sali umieszczało się w chatach wiejskich i po
dworach, cztery snopy zbóż: snop pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa, aby Boże Dziecię w Nowym Roku nie skąpiło koniecznego
pokarmu. Stół był przykryty białym obrusem, przypominającym ołtarz i pieluszki Pana, a pod nim leżało siano dla przypomnienia sianka,
na którym spoczywało Boże Dziecię. Zwyczajem było również, że cały dzień obowiązywał post ścisły. Także w czasie wigilii dawano
tylko potrawy postne, w liczbie nieparzystej.

Wolne miejsce przy stole
Znany i powszechny jest zwyczaj pozostawiania wolnego miejsca przy stole wigilijnym. Trudno dokładnie ustalić jego genezę. Zapewne
jest to zwyczaj późniejszy, gdyż nie wspomina o nim żaden z historyków obyczajów polskich. Zbigniew Kossak pisze,
że "ktokolwiek zajdzie w dom polski w święty wieczór wigilijny, zajmie to miejsce i będzie przyjęty jak brat". Pozostawiając wolne
miejsce przy stole wyrażamy również pamięć o naszych bliskich, którzy nie mogą świąt spędzić z nami. Miejsce to może również
przywodzić na pamięć zmarłego członka rodziny

Łamanie się opłatkiem
Najważniejszym i kulminacyjnym momentem wieczerzy wigilijnej jest zwyczaj łamania się opłatkiem, po przeczytaniu Ewangelii

o Narodzeniu Pańskim i złożeniu życzeń. Tradycja ta pochodzi od prastarego zwyczaju tzw. eulogiów, jaki zachował się z pierwszych
wieków chrześcijaństwa. Wieczerza wigilijna nawiązuje także do uczt pierwszych chrześcijan, organizowanych na pamiątkę Ostatniej
Wieczerzy. Zwyczaj ten oznacza również wzajemne poświecenie się jednych dla drugich i uczy, że należy podzielić się nawet ostatnim
kawałkiem chleba. Składamy sobie życzenia pomyślności i wybaczamy urazy.

Parzysta ilość osób
Do tradycji wigilijnej należy, aby do stołu zasiadała parzysta liczba osób. Nieparzysta zaś ilość uczestników wieczerzy miała wróżyć

dla jednego z nich nieszczęście. Najbardziej unikano liczby 13. Feralna 13 bierze swój początek od Ostatniej Wieczerzy, kiedy to jako
13 biesiadnik przybył Judasz Iskariota. Jeżeli ilość biesiadników była nieparzysta, wówczas w bogatszych lub szlacheckich domach
zapraszano do stołu kogoś ze służby, w biedniejszych domach jakiegoś żebraka. Do stołu zasiadano według wieku lub hierarchii. Według
wieku dlatego, aby "w takiej kolejności schodzić z tego świata", a według hierarchii dlatego, gdyż osoba o najwyższej pozycji,
najczęściej był to gospodarz, rozpoczynała wieczerzę.

Ilość potraw
Według tradycji, ilość potraw wigilijnych powinna być nieparzysta. Aleksander Bruckner w słowniku etymologicznym języka

polskiego podaje, ze wieczerza chłopska składała się z pięciu lub siedmiu potraw, szlachecka z dziewięciu, a u arystokracji z jedenastu.
Wyjaśnienia tego wymogu były różne: 7 - jako siedem dni tygodnia, 9 - na cześć dziewięciu chórów anielskich itp. Dopuszczalna była
ilość 12 potraw - na cześć dwunastu apostołów. Potrawy powinny zawierać wszystkie płody rolne, aby obrodziły w następnym roku.
Wskazane tez było skosztować wszystkich potraw, żeby nie zabrakło którejś podczas następnej wieczerzy wigilijnej.
Nasi przodkowie potrafili uczynić z postnej kolacji prawdziwa ucztę dla podniebienia, tak, że polski post słynął szeroko na całym
świecie. Tak jak i dziś dominowały dania rybne, przyrządzane na rożne sposoby. Na wigilię jadano także barszcz czerwony z uszkami,
zupę grzybową lub rzadziej - migdałową. Oprócz dań rybnych podawano staropolski groch z kapustą, potrawy z grzybów suszonych,
kompoty z suszonych owoców a także łamańce z makiem lub pochodząca ze wschodnich rejonów Polski słynne kutie oraz ciasta,
najczęściej makowiec.

Po Wieczerzy
Oprócz śpiewania kolęd, w wielu częściach Polski praktykowano różne zwyczaje. I tak, na Warmii i Mazurach, kiedy jeszcze

biesiadnicy siedzieli przy stole, spod obrusa ciągnięto słomki. Jeśli wyciągnięto prostą, to osobę, która ją wyciągnęła, czekało życie
proste, bez niebezpieczeństw. Słomka pokrzywiona wróżyła życie kręte. Na Podlasiu resztki wieczerzy ustawiano koło pieca, a przed nim
ławę posypaną piaskiem lub popiołem. Pokarmy te były przeznaczone dla zmarłych przodków. Rano, po śladach na piasku, odgadywano
kogo dusza przyszła w nocy. W wielu rejonach Polski w ten wieczór wyruszali kolędnicy. Obowiązkowo musiały być minimum trzy
postacie: bocian, koza i niedźwiedź. Bocian symbolizował nowy rok i nowe życie, koza - płodność, a niedźwiedź - wrogie siły przyrody,
które należało obłaskawić.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia zdrowia, spokoju i samych dobrych dni w Nowym 2006 Roku
wszystkim mieszkańcom gminy Wiśniew

życzy ks. Henryk Krupa
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INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W WIŚNIEWIE

Ogrom szkód wywołanych przez alkohol jest powszechnie znany. Każdy stara się na
swój sposób uporać się z tym problemem, ale skutki takich działań wciąż nie są na
miarę społecznych oczekiwań. W związku z tym współpraca i współdziałanie
wszystkich instytucji pracujących na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych są niezbędne do skutecznego działania. Ustawa o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi, że prowadzenie działań
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz
integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, należy do zadań własnych
gmin. Realizacja tych zadań prowadzona jest na terenie naszej gminy w postaci
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
uchwalanego corocznie przez Radę Gminy. W celu inicjowania działań w tym
zakresie wójt gminy powołał Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, składającą się z 9 osób. Przewodniczącym Komisji jest Ks. Henryk
Krupa.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma przypisaną
ustawowo kompetencję w trzech obszarach uprawnień:
- uprawnienia inicjujące - w szczególności sterowanie lokalną polityką w zakresie

alkoholu,
- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec

osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie
lecznictwa odwykowego,
uprawnienia opiniodawcze.

POSTERUNEK POLICJI
W WIŚNIEWIE informuje

5 grudnia, późnym wieczorem miał miejsce
wypadek drogowy, w którym śmierć poniosła
mieszkanka Gostchorzy.
13 grudnia w gimnazjum w Wiśniewie został
pobity przez kolegę uczeń III klasy gimnazjum. 15
latek doznał obrażeń ciała i przewieziony został do
szpitala w Siedlcach.
Ciągle odnotowywane są kradzieże mienia ze
szlaku kolejowego przebiegającego przez teren
gminy. Łupem złodziei padają elementy sieci
elektrycznej. Policja prosi o pomoc w ustaleniu
sprawców.
W ostatnim kwartale br. w Okninach Nowych
policja zanotowała przypadki chuligańskiego
zniszczenia mienia przez nietrzeźwych
mieszkańców wsi.
Od października do grudnia na terenie gminy
Wiśnie w zatrzymanych zostało 10 nietrzeźwych
kierowców pojazdów samochodowych i rowe-
rzystów.

Ogłoszenie
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Odnowiciela w Gostchorzy

informuje
że od 1 września 2006 r. planowane jest

uruchomienie w szkole klas integracyjnych

Wszystkich zainteresowanych rodziców i opiekunów dzieci bardzo prosimy
o kontakt osobisty lub telefoniczny 0-25 641 73 27

Czy pozwalać
dorastającemu dziecku

napicie alkoholu w domu?

To trudne pytanie zadają sobie niektórzy
rodzice. W tej sprawie istnieją duże
różnice zdań wśród specjalistów
i rodziców. Polskie prawo zabrania
sprzedawania i podawania napojów
alkoholowych osobom niepełnoletnim,
więc picie alkoholu poza domem
rodzinnym oznacza nie tylko ryzyko szkód,
ale także łamanie prawa.

Jakie powody mogą przemawiać
za zgodą rodziców na picie dziecka
w domu?
- stworzenie okazji do uczenia dziecka
rozsądku i odpowiedzialności w sprawie
picia alkoholu;
- wzmacnianie procesu stopniowego
dorastania dziecka poprzez dopuszczanie
do pełnego udziału w celebrowaniu
uroczystości rodzinnych.

Jakie niebezpieczeństwa wynikają
ze zgody rodziców na picie dziecka
w domu ?
- osłabienie wartości abstynencji;
- dziecko może rozumieć zgodę rodziców
jako ich ogólne przyzwolenie
na spożywanie alkoholu;
- obniża się poczucie ryzyka związanego
z piciem alkoholu.

Decyzja w tej sprawie jest podejmowana
indywidualnie przez każdą rodzinę. Warto
ją poważnie przemyśleć i omówić w gronie
rodziny.
l najważniejsza sprawa - podstawą
ewentualnej decyzji musi być
porozumienie między rodzicami
i dzieckiem.

Zespół Oświatowy w Smiarach
zaprasza na

BAL KARNAWAŁOWY
14 stycznia 2006 r. o godz. 20.00

Zapewniamy:
- dania gorące
- kawę, herbatę, napoje zimne
- przystawki
- miłą atmosferę i szampańską zabawę

z zespołem AWERS
cena -120 zł od pary

Informacje i zapisy do 9 stycznia
- w szkole w Smiarach - tel. 025-641-73-28
- u p. Marii Oknińskiej - tel. 025-641-77-30
- u p. Anny Jastrzębskiej - tel. 025-641-78-40
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HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH
W GMINIE WIŚNIEW na 2006 r.

MIEJSCOWOŚĆ
RODZAJ NIECZYSTOŚCI

KOMUNALNE SEGREGOWANE

Wiśniew

25 styczeń, 22 luty, 22 marzec, 26 kwiecień,
24 maj, 28 czerwiec, 26 lipiec, 30 sierpień,
27 wrzesień, 25 październik, 22 listopad,
20 grudzień

2 marzec
12 maj
31 sierpień
23 listopad

Zabłocić, Radomyśl,
Okniny Nowe, Okniny
Stare, Gostchorz, Tworki,
Pluty, Daćbogi, Mroczki,
Śmiary, Łupiny, Kaczory,
Okniny - Podzdrój

18 styczeń, 15 marzec, 11 maj, 19 lipiec,
13 wrzesień, 8 listopad

I marzec
II maj
l wrzesień
24 listopad

Lipniak, Stok Wiśniewski,
Wólka Wołyniecka,
Wólka Wiśniewska,
Myrcha, Mościbrody,
Helenów, Koi. Mościbrody,
Borki - Kosiorki
Borki - Sołdy, Ciosny,
Wiśniew - Kolonia,
Borki - Paduchy,

4 styczeń, 8 marzec, 10 maj, 5 lipiec,
6 wrzesień, 8 listopad

28 luty
10 maj
29 sierpień
21 listopad

WYWOŹ ODPADÓW KOMUNALNYCH
OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

W 2001 r. nastąpiła regulacja przepisów Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. W sposób zasadniczy zmieniła ona zasady pozbywania się z terenu nieruchomości
odpadów wytwarzanych zarówno w gospodarstwach domowych, jak i przez podmioty prowadzące działalność
gospodarczą. Ustawa nakłada na właścicieli nieruchomości określone obowiązki. A mianowicie: właściciele
nieruchomości przy pozbywaniu się odpadów komunalnych są zobowiązani do udokumentowania korzystania
z usług firmy posiadającej zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów. Konieczne
jest więc posiadanie umowy i dowodów zapłaty za takie usługi. Wywożenie odpadów komunalnych we własnym
zakresie przez właścicieli nieruchomości jest niezgodne z prawem. W stosunku do właścicieli nieruchomości,
którzy sami wywożą odpady na wysypisko, może być wszczęte postępowanie egzekucyjne. Dlatego w celu
uniknięcia nieporozumień oraz niepotrzebnych kosztów, wywóz odpadów komunalnych (w tym również gruzu
budowlanego powstającego w trakcie remontów prowadzonych przez mieszkańców samodzielnie) należy zlecić
firmie, która okaże się odpowiednim zezwoleniem. Na terenie Siedlec działa kilka takich przedsiębiorstw m.in.:
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także inne nie zawierające
składników niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców, które ze względu na swój charakter lub skład są
podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Wytwarzane są zarówno przez
mieszkańców jak i podmioty prowadzące działalność gospodarczą, powstają w budynkach użyteczności
publicznej.
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ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCIACH PLUTY, DAĆBOGI, MROCZKI,
ŚMIARY, ŁUPINY l KACZORY WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
l BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH

ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO

Gmina Wiśniew w dniu 3 sierpnia 2004 roku złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
o dofinansowanie projektu pod nazwą „Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Pluty, Daćbogi, Mroczki,
Śmiary, Łupiny i Kaczory" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość
projektu wynosiła 1.327.155,90 PLN. Do dofinansowania kwalifikują się jedynie wydatki związane z budową sieci wodociągowej.
Koszt budowy przyłącz nie podlega refundacji. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosiła 740.265 PLN z czego 653.175 PLN
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 87.090 PLN ze środków budżetu państwa.

Zgodnie z uchwałą nr 52/162/05 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 stycznia 2005r. wniosek ten został
wybrany do współfinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

W trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 57 z dnia 23.03.2005r.
póz. 12865 i rozstrzygniętego w dniu 23.06.2005r. został wyłoniony wykonawca robót. Inwestycja realizowana będzie przez firmę
P.H.U. „INWOD" Roman Pacek z Lubartowa.

Umowa z wykonawcą została podpisana 1 lipca 2005 roku. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego
wartość całej inwestycji obniżyła się do wysokości 924.990,54 zł brutto. W związku z powyższym kwota dofinansowania ulegnie
obniżeniu.

Roboty budowlane zostały rozpoczęte w dniu 15 lipca 2005 roku. Dotychczas wybudowana została sieć wodociągowa
w miejscowościach Pluty, Daćbogi, Mroczki i Śmiary. Wykonanie przyłączy w miejscowościach Pluty, Daćbogi, Mroczki i Śmiary
zakończone zostanie na wiosnę przyszłego roku.

W 2006 roku wykonana zostanie sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowościach Łupiny i Kaczory. Planowany termin
zakończenia całej inwestycji to październik 2006r.

W dniu 5 października 2005r. Gmina Wiśniew podpisała umowę z Wojewodą Mazowieckim o dofinansowanie projektu.

• Artykuł stanowi część PLANU PROMOCJI PROJEKTU - „Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Pluty, Daćbogi, Mroczki, Śmiary, Łupiny i Kaczory"m

Nasze projekty dofinansowane
z Sektorowego Programu Operacyjnego

Trzy z sześciu projektów złożonych przez Gminę Wiśniew do Sektorowego Programu
Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój
obszarów wiejskich", działanie 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa
kulturowego" zostały zatwierdzone przez Zarząd Województwa Mazowieckiego do
realizacji. W ten sposób nasza gmina otrzyma ponad milion złotych dofinansowania
na niżej wymienione inwestycje.

SEKTOROWY
P R O G R A M
OPERACYJNY

Restrukturyzacja i modernizacja
sektora żywnościowego

oraz rozwój obszarów wiejskich,
2004 - 2006

„Odnowa centrum wsi wraz
z remontem Gminnego Ośrodka Kultury
w Wiśniewie" - całkowity koszt inwestycji
- 684.272 zł, dofinansowanie z SPO -
450.000 zł,
- „Utworzenie Centrum Integracyjno -
Edukacyjnego wraz z budową chodnika
w miejscowościach Radomyśl
i Zabłocie" - całkowity koszt 528.508 zł,
dofinansowanie z SPO- 340.093 zł,
- „Budowa boiska i zagospodarowanie
placu przy świetlicy wiejskiej
w Śmiarach" - całkowity koszt inwestycji
- 397.184 zł, dofinansowanie z SPO
- 260.448 zł.

Przypomnijmy, że w projektach
znalazły się inwestycje, które zgłaszali
mieszkańcy wsi i ich liderzy, podczas
spotkań z wójtem gminy Wiśniew -
Krzysztofem Kryszczukiem. Uwzględniały
one potrzeby danej miejscowości
w dziedzinie inwestycji, zmierzające
do odnowy miejscowości i polepszenia
warunków życia.

Umowy o dofinansowanie w imieniu Gminy Wiśniew
podpisali wójt - Krzysztof Kryszczuk i skarbnik - Teresa Jastrzębska
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