
-y'
BoRK] KoSIoRKI, BoRKI PADUCHY, BoRKI SoŁDY, CIoSNY, DACBoGI, GoSTCHoRZ, HELENoW KACZoRY
LIPNIAK' ŁUPINY, MOŚCIBRODY, MoŚCIBRoDY KoL.' MRoCZKI, MYRCHA, NowE oKNINY, oKNINY
PODZDRoJ, PLUTY, RADoI\,[YŚL, STARE oKNINY STOK W|SNIEWSKI, ŚIrłle'ny, TWoRK], WISNIEW WISNIEW
KoLoNIA, wÓrr'c' wIsNIEWSKA, WoLKA WoŁ\'I{IEwSKA, ZABŁICIE

Szanowrti Państwo !
od początĘu ffa1e,O urzę[ozuanin na stanoukfut lilójta Qmtny,Iiliśnieu,

przefonany 6y[em o p otrze1 ie uydawania informntora, w kąórym p isafib! ś,E
o naj w a:ż niej sz y c ń sp r aw ac ń do ty cz ąE c ń nasz ej g nĄ o r az j ej miesz Ęanń w,
Przygotowanin tnuaĘ ćość dfugo, ab utruzcie utra{o się alyfać pienuszy nu-
ffier,, E,vII ̂ aau{ Wt 4 ct', (p o stanawdiśna, ż e taĘ 6 ę dzie nnzywata sĘ
nasza rnuaBazeta) .

W rtumuze, fuóry trzymatie|Parsaao w ręĘu, piszerry o Ęrn, co ury[arzyto sę
fla nasz!ruterenie o{ momentu uforstyamaanin się rcwo 

"46,,,g fury E*i,,j,
cńda{6ym, zeby pienaszy rułmer ĘMI 9\0crc,{ WIB CI,, zostat p otraĘ-

towany, jaĘdoóry zuiasturt na[cńodzqcej wiosny, Ta p ora ro Ęu rwstrĘa opĘ -
mkmem i rado ścią. Świat w promieniacfr Ęwunuwego sfotta u,ydaje stę inny
- może trocfu [epszy, {a[rrcjszy, wueky, Mozenry go jeszcze 1ardziei u6ar-
wić w{qczajqc sĘ [o wspókega mnbwanin - fueowanin naszej bĘatntj rzeczy-
ruistoścL M*,ry tlffo mocrn uuierzyć, ze od nas zafeży uieb.

Qiszcie wĘc lParstwo o nurtĘłcycft Was sprawacń, Może przez to, że
Wasze proźbfrU ujrzq świat{o [zientrc (staną sę proź[enaninas wszystĘicń,
?oPrz% icń opu6[iĘowanie), zostan7 szy1ciej rozwlązarc.

hz e foz Ę qc p iena say numer u [z Ę rz rui 6 ę dz ieftu z a w sz e [ Ęie uu ag i i p r o -
p ozycje [otyczqce zauarto ści nastepnycń ury[ań.

- ftzysztof 7QyszczuĘ

Pog o dny c ń ś u iąt W ie ttaru crry c ft
ra[ości i szczęścin,

uie tĘicń rndz tet i wie tĘbft sp e{nień
WszystĘim MiuzĘantom

z!czą
wójt E**y frzysznf fryszczuĘ

i lPrzeuoćniczacy Kady Ernin!
Janusz MarĘiewicz
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OSRODEK II{FORMAGJI
EUROPEJSKIEJ

od 1 marca br. w budynku Urzędu
Gminy rozpocz$. działa|ność GMINNY
oŚRoDEK INFORMACJI EURoPEJ-
SKIEJ. Zadaniem GOIE jest prowadzenie
akcji informacyjnej na temat warunków
członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

W ośrodku dostępne są róznego ro-
dzaju mateńĄ informacyjne na ten tęmat
w postaci ulotęk i broszur. Pracownicy
będą organizować spotkania informacyj-
ne dla okolicznych mieszkańców oraz
utrz5.myrvać kontakĘ z or guizacjami re-
prezentującymi interesy poszczególnych
grup zawodowych i producenckich.

Do zadań GoIE nalężeć będzie
takize pr zy gotowanie informacj i o moz-
liwościach wykorzystania przez gminę
środków przedakcesyjnych i pomoco-
wych z UE.

Wszystkie pytania i opinie, jakie po-
jawią się w trakcie konsultacji będą zbie-
rane, katalogowane i przesyłane do Biur
Integracji Europejskiej przy Urzędach
Wojewódzkich.

w GOIE, zgodnie z rozporządze-
niem Rady Ministrów, zatrudnieni zostali
bezrobotni absolwęnci szkół wyzszych
o kierunku humanisĘcznym, w ramach
tzw,,,staży absolwenckich''.

Wszystkich zainteresowanych za-
praszamy do biura od poniedziałku do
piątku w godz. 8.00 - l6.00.

@@@@&c



Od 16listopada 2002r. Rada Gminy
WiŚniew podjęła następuj ące uchwały:

NrIlIl20O2 z dn. l6.l lfo0fr. w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy w Wiśniewie.
NrI/212002 z dn.l6.l l.20of r. w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Wiśniewie.
Nr|Il3l2002 z dn.f3.1|.2002r. w sprawie powoła-
nia składów osobowych staĘch komisji Rady Gmi-
ny w Wiśniewie.
Nr |I l4l2002 z dn, f3'||'200f r . w sprawie powoła-
nia Komisji Statutowej Rady Gminy w Wiśniewie.
Nr Il l5l20o2 z dn. 23.11.2002 r. w sprawie ustalenia
wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wiśniew.
Nr III /6/2002 z dn.12.|2.2002 r. w sprawie obnizę-
nia Średniej ceny skupu i,rta za trzy kwartaĘ 2002r.
Nr III 1712002 z dn, |2.|2,2002 r. w sprawie okeŚle-
nia rłysokości podatku od nieruchomości na 2003 r.
Nr III /8/2002 z dn.12.12.2002 r. w sprawie ustale-
nia podatków od posiadania psów.
Nr III1912002 z dn.IŻ.If .200f r. w sprawie podatku
od środków transportowych na 2003 r.
Nr III/10/2002 z dn.If.I2.fO02r. w sprawie wzoru
deklaracj i na podatek rolny oraz wzoru informacji
o gruntach.
Nr III /l I/200f z dn.12.122002 r. w sprawie wzoru
deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji
o lasach.

Nr III /1212002 z dn.12.I220O2 r. w sprawie wzoru dek-
laracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru in-
formacji o nięruchomościach.
Nr III /l312002 z dn,|2,12,200fr, w sprawie środków
specjalnych.
NrIII/1412002 z dn.If.I2.20O2 r. w sprawie zmian
w budzecie gminy na 2002r.
Nr IV /15/2002 z dn.27.I2.2OO2 r. w sprawie zmran
w budżecie gminy na2002r.
Nr IV /16/2002 z dn.f1.1f.f00f r. w sprawie zarządze-
nia wyborów do organów sołectw w gminie WiŚniew.
Nr IV /1712002 z dn.27.lf .2002r. w sprawie przystąpie-
nia do opracowania miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Wiśnięw dot' miejscowości;
Borki Kosiorki, Borki Paduchy, Borki Sotdy' Helenów,
Lipniak, Mościbrody, Myrcha, Stok Wiśnięwski, Wól-
ka Wiśniewska, Wólka WoĘniecka.
Nr IV /18/2002 z dn,27 ' |f ,2002 r' w sprawie przystą-
pienia do opracowania miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gm.Wiśniew dot. miejscowośc i :
Ciosny' Daćbogi, Gostchorz, Kaczory, Łupiny, Mroczki,
Nowe okniny, okniny Podzdrój, PluĘ, Radomyśl'
Stare okniny' Śmiary, Tworki, Zabłocie,
Nr IV /19/2002 z dn.27 .1f .f002 r, w sprawie przystą-
pienia do opracowania miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennęgo Gminy Wiśniew dot. miej-
scowoŚci: Wiśniew, Wiśnięw Kolonia'

Informacja Wójta Gminy Wiśniew w sprawie
wydanychzarządzeń od dnia 19 listopada2002 r. do 21 lutego 2003r.

o Zarządzenie Nr l/02 z dnia 19 listopada 2002 r, w sprawie projektu uchwaĘ budżetowej na rok 2003.
C ZarządzęnięNr2/02zdnia 25 listopada2002r. wsprawiepowotaniaZastępcy WójtaGminyWiśniew.
. Zarządzęnię Nr 3/02 z dnia29 |istopada 2002 r. w sprawie zmian w budzęcie gminy na rok200f .
o Zarządzenie Nr 4/02 z dnia28 listopada 2002 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę linii kablowej oświetle-

nia u|icmego w miejscowości Wiśniew Ko|onia.
o Zarządzenie Nr 5/02 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie sprzedaĘ nieruchomości mienia gminnego w drodze rokowań.
o Zarządzenie Nr 6/02 z dnia l0 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dostawę lekkiego oleju opałowe-

go EKOTERM PLUS do SzkoĘ Podstawowej w Jastrzębiach Smiarach, w okręsie od styczria do marca 2003 r.
C Zarządzenie Nr 7/02 z dnia 20 grudnia 2002 r, w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2002,
o Zarządzenie Nr 8/02 zdnia2,/ grudnia 2002r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej nasprzędaŻ nieruchomości Agencji

Własności Skarbu Państwa.
. Zarządzenie Nr 9/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej rzeczowych składników

majątku wg stanu na dzień 3l grudnia 2002 r'
.  ZarządzenieNr10/02zdnia3lgrudnia2002r.wsprawiezmiany wbudżeciegminynarok2002.
o Zarządzęnię Nr 11/02 z dnia31 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na konsęrwację oświetlenia u|icz-

nego na tęręnie Gminy WiŚnięw.
. Zarządzenie Nr l2102 z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie zakładowego planu kont prowadzonych w Gminie Wiśnięw.
. Zarządzęnię Nr l5103 zdnia24 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problęmów Alkoholo-

wych w Gminie Wiśniew.
C Zarządzęnię Nr 1 6/03 z dnia 27 stycznia 2003 r, w sprawie lokaty terminowej.
C Zarządzenie Nr l7l03 z dniaZl lutego 2003 r' w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaŻ nieruchomości Włas-

ności Rolnej Skarbu Państwa.
o Zarządzenie Nr l8/03 zdnia?l lutego 2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Ębie zap7Ąania o cenę na wyko-

nanie projektu przykana|ików Ściękowych w Wiśniewie w 2003r.
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KOMISJE RADY GMINY W WISNIEWIE

KOMISJA DS. GOSPODARCZYCH, FINANSÓW, BUD.
Żn'TIJ, PLANoWANIA I RoLNICTwA
Przęwodniczący- Józef Jastrzębski; członkowie- Antoni Pogo -
nowski, Piotr Pogonowski, Krzysztof Purzycki, Grzegorz
Wielgorski, Kazimierz WoŹniak

KOMISJA PRAWA' PORZĄDKU PUBL.' oCHRONY
ŚnouowISKA I oCHRoNY PRZECIwPoZARowEJ
Przewodniczący- Waldemar Jasiński; członkowie - Tadeusz
Dąbrowski, Józef orzyłowski, Antoni Pogonowski, Bogdan
Sachanowicz

KOMISJA oŚwIATY, KULTURY, SPORTU I TURYS.
TYKI, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH
Przewodniczący- Ktzysztof Purzycki; członkowie - Jan Jast-
rzębski, Jozef Jastrzębski' Ewa Karwowska' Antoni Wisz -
niewski, Kazimterz WoŹniak, Piotr Zielonka

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący- Jozef orzyłowski; członkowie- Tadeusz
Dąbrowski, Waldemar Jasiński, E,wa Karwowska

PowsTAŁA GMINNA KOMISJA
RoZWIĄZYWANIA PRoBLEMow

ALKOHOLOWYCH

24 styczniabt. zostaŁa powołana Gminna Komisja Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych. Przewodnic zącym
został proboszcz parafli Wiśniew - ks' Henryk Krupa,
zastępcą - Maria Hawryluk (UG).
W skład komisji weszli: Barbara Stefaniak (GOPS), Adam

Kordys (I(P w Wiśniewie), Elwira Murawiec (SP w Gost-
chorzy)' Marzena Nowicka (SP w Myrsze)' Maria okniń-
ska (SPw Smiarach) i Tomasz okniński (Zo w Wiśniewie)'

W sformułowanym projekcie programu, za główny cel
postawiono sobie podejmowanie dziaŁan zmterzających do
o graniczenia spozycia napoj ow alkoholowych, opóŹnienie
inicjacji alkoholowej wŚród mŁodzieży oraz usuwanie nas-
tępstw owych nadużyÓ,,.Poprzez zorganizowanie na tere-
nie gminy grupy AA , stosowanie wobec uza|eżnionych
obowiązku leczenia, szeroko rozumiane poradnictwo' rea-
lizowana będzie pomoc dla tych osob i ich rodzin. Wspie-
runie działań profilaktycznychpolegaó matakże na orga-
nizowaniu zajęc rekaacyjnych, sportowych i rozrywko-
wych z programem przeciwdziaŁajacym alkoholizmowi.

Przewidziano też zakup przyborów szkolnych dla
dzięci z rodzin zagrozonych nałogiem.

Do współpracy zobowiązała się wŁączyc takze Po-
licja, Szkoła' GoPS, GoK i księża zparafii'

ZMIANA NA
STANOWISKU

SEKRETARZA GMINY

W Urzędzie Gminy Wiśniew nastą -
piła zmiana na stanowisku sekretarza.
Dotychczasowa sekretarz Maria Haw-
ryluk po 18latach pracy wUrzędzie,
postanowiła odejść na emeryturę.
ZastrylŁa ją Ewa Wiśniewska.

Uchwatyoodwołaniu i powołaniu
sekretarza gminy, radni podjęli na
ostatniej sesji - 27 marcabr.
- Dziś w sposób szczegóLny chcieliś-
my podziękować za pracę' za sęrcę,
ktorym wszystkich ob darzaŁa _ powie-
dział Przewodniczący Rady Gminy.
- Janusz Markiewicz.
Radni podziękowali Marii Hawryluk
zapracę natzecz gminy oklaskami na
stojąco. ByŁy też, kwiaty, które w imie-
niu Rady' wręczyli dwaj najstarsi sta-
zem radni Antoni Pogonowski z Mro-
cze i Józef Jastrzębski z Kol.Wiśniew.

Na tej samej sesji powołano na sta-
nowisko sekretarza - Ewę Wiśniewską'
Panią Ewę poznałem w trakcie kam-
panii wyborczej.Kandydowała, podob-
nie jak ja, na stanowisko wójta gminy
Wiśnięw. Mimo, ze ubiegaliśmy się o
tę samą funkcję, to jednak w trakcie
kampanii wspóĘracowaliśmy ze sobą.
Uwazam , ze pani Ewa Wiśniewska
będzie równie jak pani Maria, dob-
rym sekretarzem gminy - stwierdził
wójt Krzysztof Kryszczuk.
Nowa pani sekretarz jest absolwen-

tką Technikum Geodezyjnego w Że-
lechowie oraz Wydziału Rolnictwa
WSRP w Siedlcach (obecnie Akade-
mia Podl.). w 1992 r. ukończyła stu-
dia podyplomowe z wyceny nieru-
chomości w Wyzszej Szkole Rolni-
czo . Technicznej w olsztynie (dziś
Akademia Mazursko - Warmińska).
Pracowała w Wojewodzkim Biurze
Geodezyjn)rrn'a następnie w Urzę.
dzie Wojewódzkim w Siedlcach.
od 1997 roku pomaga męzowi w pro-
wadzeniu piekami w Radomyśli'

\,



HERB DLA GMINY WISNIEW

Wiele gmin już dawno uchwaliło swoje herby i flagi. Niektó-
re z nich funkcjonują jlńbardzo dobrze w świadomości społecz-
ności i wszystkie sfuząpodstawowemu celowi _ promocji gmin.
Herb jest symbolem danej miejscowości i jej samorządu. Jest wi-
zytówką gminy.To nie tylko symbol z 800 - letnią tradycją
to także znak rozpoznawczy, a dziś równiez wazny element
w promocji. Gmina, która powaznie myśli o swoim rozwoju,
przycirynięciu inwestorów lub turystów, musi mieć elegancką
wizytówkę. Herb to niedroga' a zarazem opłacalna inwestycja'
Przedewszystkim integruje miejscowe społeczeństwo, ktore
utazsamia się ze swoim symbolem'

Stworzenie herbu naszęj gminy jest sprawą dośó trudną. Po
pierwsze dlatego, że jest to praca pionierska, nie istnieje żadna
tradycjaw tym zakresie. Po drugie, trudno znaLeżć w historii na-
szej gminyjakiś fakt, czy zdarzenie, które mogłoby wyraziście
charakteryzować naszą wspólnotę. Równie cięzko znalężć mo-
tyw związany z przeszŁością naszej zięmii, który w sposób
zadowa|ający łączyłby 27 sołectw naszej gminy.

Nie oznacza to bynajmniej, że rzecz jest nie do zrobienia.
Chcielibyśmy nałamach gazety otworzyć dyskusję na ten temat.
Do udziatu w niej zapraszamy przedewszystkim naszych czy-
telników. Prosimy o przysyłanie swoich opinii, uwag i propo-
zycji. Zapraszamy do wspóĘracy' Moze mająpaństwo interesu-
jące pomysły, znają ciekawą historię czy legendę, która mogła-
by być wykorzystana przy tworzeniu wizerunku naszej Gminy.
Mamy nadzieję, zę udasię zebrać mateńały i wspólnyrni siła-
mi stworzyrny nasz herb, herb który dobrze charakteryzował'
będzie naszą wspólnotę i zadowoli większość mieszkańców
gminy.

Nowa Pani Dyrektor
3marca2003 r. wójt gminy Krzysztof Kryszczuk powierzył

pełnienie obowią2ków dyrektora SzkoĘ Podstawowej w Gost-
chorzy Annie Borkowskiej. Dotychczasowa pani dyrektor-
- Elwira Murawiec ptzeszła do pracy w Kuratorium oświaty
w Warszawie, delegatura w Siedlcach.

NOWY PREZES OSP
2 marca 2003r. na posiedz eniu Zarządu Gminne go oSP wyb-

rano nowego prezesa. Został' nim druh Roman Myrcha.
GRATULUJEMY !

Gminne
Kalendarium

16 listopada f002t, odbyła się
pierwsza sesja nowo wybranej
Rady Gminy, w trakcie której ślu-
bowanie złoĘ|i nowi radni oraz
wybrany porazpierwszy w wybo-
rach powszechnych, Wójt Gminy
Krzysztof Kryszczuk. Wybrano
takŻePrzewodniczącego Rady
Gminy Janusza Markiewicza.
Wiceprzewodniczącym Rady Gm'
został Antoni Pogonowski.

aoa

23 listopada f002r. odbyła się
druga sesja Rady Gminy' Głów-
nym punktem porządku obrad
było powołanie składów Komisji
Rady Gminy oraz wybór ich
przewodnicrU"r"!:.

l2 grudnia 2002r. odbyła się trze-
cia sesja Rady Gminy, na któĘ
m. in. podjęto uchwaĘ o podat-
kach lokalnych.

a o a

Od 9 styczniado2I lutego 2003r.
na terenie naszej gminy odbywaĘ
się wybory soĘsów i rad sołec-
kich. Listę nowych władz w posz-
czególnych sołectwach drukuje-
mY na str' 5' 

...
f7gtudnia odbyła się czwarta ses-

ja Rady Gminy. Podjęto na niej
m.in.uchwałę w sprawie zarządze-
nia wyborów do organów so-
łectw gminie Wiśniew oraz
uchwałę o przy stąpieniu do opra-
cowywania planu zagospodarowa-
nia ptzesttz.nn.::.*' Wiśniew.

14 marca2003 r' odbyła się piąta
Sesja Rady Gm. na któĘ podjęto
uchwĄ upoważniające wójta
do nabycia nieruchomości na
rzecz mienia gminnego. Uchwalo-
no takze Gminny Program Profi-
laktyki i Rozrviązywania Proble-
mów Alkoholowych' Przyjęto
teżp|an pracy Rady na 2003 r.

*



Nowo wybrani Sołtysi i Rady Sołeckie w poszczególnych sołectwach Gminy Wiśniew

tL

SoŁECTwo SoŁTYS RADA SOŁECKA
BORKI
KOSIORKI

Jan Jastrzębski Przew. Janusz Goś
Człon. Jadwiga Jasińska, Piotr Krysiak

BORKI
PADUCHY

Bolęsław Ławecki Przew . Franciszek Protasiuk
Czł o n, S ławom ir Izdeb ski. J aro staw P r zeździak

BoRKI SoŁDY Adam
Nowosielski

Przew. Marian Borkowski
Człon. Waldemar Kowieski. Jerzv Nowosielski

CIOSNY JoIanta Łastowska Przew. Krystian Grzyw acz
Człon' Ryszard Zie|onka, Miecrysław Bulik

DACBOGI Zygmunt
Dąbrowski

Przew . Maręk Jastrzębski
Człon' Mirosław Jastrzębski, Jan Jastrzębski

GOSTCHORZ Andrzej Wróbel Przew. Henryk Prochenka
Czł.on. Zdzisław Jurzyk, Stanisław Muszyński

TMLENOW Mariola Gałach Przęw. Krystyna C4lŻew ska
Człon. Maria Jastrzębska. Robert Księzopolski

ł/.-\CZORY
\Ź

Anna Kargol Przew. Paweł Ksionek
Człon. T. Ambroziak, Z.Pierog , A. Szk|arz, J.Wróbe|

LIPNIAK Jan Mieszczyński Przew. Małgorzata Mieszczyń ska
Człon' Wiesław Myrcha, Jan Giziński

ŁUPINY Jan Bednarczyk Przew. Henryk Bartczak
Człon. Andrzei Robak" Marek Grzvb

MOSCIBRODY ZofiaEwa
Grzegrzołka

Przew. Irena Sochaj
Człon' Paweł Guzek, Tadeusz Sochaj

MOSCIBRODY
KOL.

Wiesław Bazak Przew. Edmund Księzopolski
Człon. Stanisław Danielewicz' Leszek Piwowarczyk

MROCZKI Antoni
Pogonowski

Przew. Kazimierz Radzikowski
CzŁon' Maria Za|ew ska, Kazimierz Krasuski

MYRCHA Jolanta WoŹniak Przew. Krystyna Ostolska
Człon' Urszula Myrcha' Wiesław Woźniak

NOWE OKNINY Zbigniew
Ługowski

Przew. Zbigniew Gryczka
Człon' Paweł Mościcki. Julian okniński

OKNINY
(-DZDROJ

Stanisław
Jastrzębski

Przew' Tomasz Jastrzębski
Człon. B oŻęna Jastrzębska, Roman Jastrzębski

PTJTY Jan Ługowski Przew. Jan Jastrzębskt
Czton' Andrzej Chromiński, Jan Ławecki, Antoni okniński

RADOMYSL Adam Izdebski Przew. Mirosław Borkowski
Człon' Jerzy Lipiński, Waldemar Koziestański, Henryk Chromiński

STARE OKNINY Wiesław okniński Przew' Kazimierz okniński
Czł'on. Robert lzdebski. Franciszek Mańkowski

TWORKI Zenon Jastrzębski Przew. Józef Krasuski
Człon. Marek Jastrzębski, Jarosław Krasuski

WISNIEW Beata Pasztor Przew. Henryk Woźniak
Człon. A.Cieślik, P. Cieślik, S. Jurzyk,

T. okniński, D. Sadokierski, J.
R.Kadej, M.Misiak,
Wiewióra

WISNIEW KOL. Józef Jastrzębski Przew. Janusz Wronka
Człon' E|żbieta Mirowska, Grzegorz Jurzyk

WoLKA WoŁ' Sławomir Gawron Przew. Wiesław Dmowski
Człon. Krzysztof Gawron' Adam Zieliński

ZABŁoCIE Stanisław
Paciorek

Przew . Franciszek Ostrowski
Czt'on' Ferdynand Bierkat, Marian okniński

)h



PASToRAŁKA GRUDNIOWA

2 LUTEGO br', a więc gdy ,,Mikołaj już, spat, zasnął
tez Król, a Sylwester zgaslł. świecę'', mieszkańcy naszej
gminy, mieli okazjęjeszcze na chwilę wrócić do radości
i refleksji płynących ze Swiąt Bozego Narodzenia. Sta-
ło się to się możliwe dzięki ,,Pastorałce Grudniowej'',
ktorą zaprezentowała w Wiśniewie grupa teatralna z
Sokołowa Podlaskiego. Kierują nią Artur Mydlak - aktor
Teatru ES i Waldemar Koperkiewicz- muzyk, kompozy-
tor, równiez związany z siedleckim teatrem.
MŁodziez przyjechaŁa do nas na proszenie Wojta Gminy-
- Krzysztofa Kryszczuka .
Kościoł w Wiśniewte okazaŁ się doskonałym miejscem na
tego rodzaju przedstawienie' Młodzi aktorzy Zaprezento-
wali pastorałki, kolędy i poezję w doskonał1łn wydaniu.
Przy akompaniamencie gitar rozbrzmiewały teksty staro-
polskie i współczesne' Nietrudno było zauwazyć,, żeŁączy
je wspólne przesłanie: ,,Pan Jezus przyszedł do wszyst.
kich ludzi, Ęch co zabłądzi| w śmieciach życia, do
wyklętych i ściganych, tonących w długach i bez.
robotnych...tt
oprawę przedstawienia uzupełnieły stroje, profesjonalne
oświetlenie i scenografia, którą stanowił pięknie nakryty
stoł wigilijny. Stół - symbol jedności, gościnności i ro-
dziny skłaniał doskonale do refleksji tych, ktorzy ,,nadal
w sercach mają tylko plastikowe choinki'', a ,,opłatka
wciĘjeszcze nie przeŁamaIt.,,
Pełen profesjonalizm i zywiołowość arlystów zostały na -
grodzone gromkimi brawami.

Mamy nadzieję, żeteatr z Sokołowa jeszczewielera-
zybędziemy mieliprzyjemność u nas oglądać'

WARSZTATY LITERACKIE

W dniach 7-8 kwietnia br ' w Domu Pracy Twórczej ,,Rey-
montówka'' w Chlewiskach odbyty się III Powiatowe Warsz-
taty Literackie. Publiczne Girnnazjum w Wiśniewie repre.
zentowały uczennice kl.II B - Magda Purzycka i Katarzyna
Krasuska. Dziewczęta miĄ niepowtarza|ną okazję porów-
nania własnej twórczości z utworami koleianek z powiatu
siedleckiego. UczestniczyĘ w zajęciac|"l grupowych oraz
korzystały z konsu|tacji specjalistycznych. Animatorami byli
p.Justyna Kopeć i p.Krzysztof Tomaszewski.

Bardzo szybko nastąpiła integracja młodzieiry, co nie dziwi,
gdyż wspólne zainteresowania bardzo zbliżają. Spiewy, czy-
tanie wierszy' rozmowy trwaĘ niemal do rana.

Wiele emocji wzbudztł Turniej Jednego Wiersza. Zdaniem
jurorów najlepszy wiersz napisała Magda Purzycka. Cieszy-
my się Ztego, życzymy mtodej poetce dalszych sukcesów.
Warto wspomnieó, Ze Sponsorem wyjazdu do Ch|ewisk
był Wójt Gminy Wiśniew - Krzysztof Kryszczuk.

Dziękujemy.

KoNKURS NA,,PIĘKNĄ
ZAGRODĘ WIEJSKĄ GMINY

WIŚNIE,W''

Wiosna to okres wzmoionych prac ogrodni-
czych. Zastanawiamy się jakie rośliny posadzi-
my w tym roku, gdzie posiejemy trawnik i wy-
kopiemy oczko wodne. Dobieramy kwiaty tak,
aby stworzyły piękne, barwne kompozycje,cie-
szące nasze oczy przez długie miesiące.
Dlatego Wojt Gminy Wiśniew, GoK i Po-
wiatowy ZespoŁ Doradców Rolnych w Sied-
lcach postanowili ogłosić konkurs: ,,Pi.,.na
zagroda wiejska Gminy Wiśniew''. 'J,

REGULAMIN KONKURSU:
1.Przedmiotem konkursu jest: ogródek przy-
domowy lub zagroda wiejska.
2.Uczestnikami konkursu Są prawni właści.
ciele lub uzytkownicy przedmiotu konkursu.
3. Prawo zgŁaszanta do konkursu przysługuje:
bezpośrednio zainteresowanyTn' sołtysom,
radnym, organizacjom, instytucjom i orga-
r ganizatorom konkursu.
4'W zgłoszeniu do udziału w konkursie wyma-
gana jest pisemna zgoda bezpośrednto zatnte.
resowanych.
5.Pisemne zgŁoszenia do konkursu na\ezy skła-
dać w Urzędzie Gminy w Wiśniewie pok. nr 6
lub do specjalistow Powiatowego Zespofu
Doradców Rolnych (Stanisław Ługc -.,ki
i Beata Niedziołka) do końca lipca 2003 r.
6.ocena przedmiotu konkursu następuje po
lustracji, której termin ustalony zostanie przez
or ganizatorów konkursu.
7.w zagrodzie ocenie podlegają takie ele-
menty jak: inwencja, kompozycJa, kolorysty-
ka, estetyka i oryginalność. ocena w skali
1-10 punktów wystawiana jest przez komis-

ję lustracyjną.
8.w lustracji i ocenie ogródka i zagrody
udział wezmą przedstawiciele UG WiŚniew,
GoK-u, oraz specjaliści z Powiatowego Zes-
pofu Doradców Rolnych'
9.W konkursie przyznawana jest I,II i ilI
nagroda, a laureat I nagrody przechodzi do
etapu powiatowego w Siedlcach.
lO.Komisja konkursowa dokona oceny i na
uroczystym podsumowaniu podczas Festy-
nu Gminnego w WiŚniewie przedstawi wy-
niki konkursu. Życzymy powodzenia!



GRUPA
KoLĘDNICZA

Nie wszyscy mieszkańcy naszej gminy wre-
dz% Że pr7ry Gminnym ośrodku Kultury
w Wiśniewie działa grupa kolędniczańożzona
z uczniów tutejszej szkoĘ: Alberta i Huberta
IagĘ, Adama Kowieskiego i Jakuba Kadeja.
Chłopcy zaproszeni zostali do udziafu

w XVIII PREZENTACJACH KOLĘDOWA-
NIA I WIDOWISK BOZONARODZENIO-
WYCH, które odbyĘ się 19 stycznia 200f r.
w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach.
Młodzi aĘści zaprezentowa|i program
Kolędnicy z gwiazdĘ,, który został przygoto-

Vany pod kierunkiem dyrektora GOK-u
Stanisława Wróblewskiego. Przedstawienie
podobało się zarówno publiczności' jak i juro-
rom. Na zakończęnię prezentacji kolędnicy
otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody pie-
niężne.
Nikt nie wątpi w potrzebę organizowania tego

typu spotkań. Dostarczają one nie tylko miĘch
przeĘó i wzruszen, ale są przede wszystkim
nicią łączącą terażniej szość z polską kulturą
lat minionych _ tak piękną i wartościową'

FERIE zII\łoI^lE

W czasie trwania ferii zimowych pracownicy
GoK-u organizowali dla dzieci i mŁodzieŻry
znaszej gminy dyskoteki, zajęcia świetlicowe

- 'i sportowe. odbyty się takze:
:I.pt b. TI]RNIĘI TENISA SToł,o\MEc'o

(dla uczniów szkół podstawowych)
WYNIKI: I Maciej Gontarz (Wiśniew)

II Hubert Sosnowski (Wiśniew)
III Konrad Dąbrowski (Wiśniew)

5. 02' br' TIJRI\IEI Tm{IsA sIOłJo\vEGo
(dla gimnazjalistów i starszej młodzieĘ)

WYNIKI:I TomaszZaiac (Wiśniew)
II Sebastian Kiszko (Wiśniew)

III Tomasz Czwarnog (Wiśniew)
6.02 br. TI]RNIEI BII.ĄRDOWY
(dla gimnazjalistów i starszej młodzteĘ)
WYNIKI: ITomaszZając (Wiśniew)

II Tomasz Czwarnog (Wiśniew)
III Karol Bożek (Wiśniew)

7II br. TI]RNIEI BII-ĄRDOIVY
(dla uczniów szkoty podstawowej)

WYNIKI:IGrzegorzPasztor (Wiśniew)
II Konrad Dąbrowski (Wiśniew)
III Konrad Gałach (Wiśniew)

Wszyscy zwycięzcy otrzyma| i pamiątko-
we dyplomy.

zGoDNlE z TRADYą,Ą
Na początku roku, zgodnie ztradycją organizowane byty

,'choinki'' i bale karnawałowe dla dzieci, mŁodzieĘ i
dorosĘch.

Uczniowie zeSzkoĘ Podstawoweji Gimnazjum bawili się
IIitZ stycznia. Dzieci z Przedszkola Samorządowego mia-
ły swoją,,choinkę'' 25 stycznia.

odbyła się także dyskoteka walentynkowa dla młodzieĘ.

TURNIEJ SZAGHOVUY
Już po raz ósmy w Gminnym ośrodku Kultury odbył się

Noworoczny Tumiej Szachowy- Otwarte Mistrzostwa Gminy
Wiśniew .o puchar Wójta Gminy wa|czy|i juniorzy i seniorzy.
Pierwsze i drugie i miejsca zajęli odpowiednio: Andrzej Cabaj
i Wtodzimierz Gryczka- repzentanci KS ,,Roszada,, z Wiśnie-
wa (współorganizatora turnieju). Trzecie miejsce wywalczył
Jozef F|aziński z Sokołowa Podlaskiego. Najlepszą juniorką
okazała się Anna Flazińska, ktora zajęŁa miejsce piąte.

Na wyrózn ienie zasłuĘł takzę Kamil Plichta .KS,,Skoczek''
z Siedlec- najmłodszy uczestnik turnieju. Nagrodę główną_
puchar, wręczył rvtycięzcy Wójt Gminy Wiśniew _ Krzysztof
Kryszczuk.

SzczegóIne podziękow anlra naleząsię Panu Stanisławowi
Góreckiemu z Sokołowa zapeŁntenie funkcji sędziego.

GoŚc z sEJMu
9 marca br. w Gminnym ośrodku Kultury w Wiśniewie

odbyło się spotkanie mieszkańców gminy Wiśniew
z Panem Posłem Marianem Piłką.

W spotkaniu wzięli takŻe udział Wójt Gminy Wiśniew-
- Krzysztof Kryszczuk i proboszcz tutejszej parafii
ks. Henryk Krupa.

DzlEŃ KoBlET
W tym samym dniu obchodziliśmy Dzień Kobiet. organizato-

rem uroczystości był GoK i Przedszkole Samorządowe
w Wiśniewie. W części arĘsĘcznej wzięli udział uczniowie z
sekcji muzycznej działającej przy GoK-u ora z przedszkolaki'
Wszystkich obecnych zabawiał takŻe kabaret ,,Łzy SoĘsa'''

ktory przyjechał do nas aŻ z Sarnak.

SPOTKANIE Z ALBAŃSKIM POETĄ

2I marca 2003r. w Zespole oświatowym w Wiśniewie
odbyło się spotkanie autorskie z albańskim poetą i tłuma-
czem Mazlumm Saneją. organtzatorem spotkania, które
odbyło sięz okazjt Swiatowego Dnia Poezji, był Gminny
ośrodek Kultury.



WYPRAWKA
SZKOLNA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy
i Polityki Socjalnej uruchomiło ,,Rzą-
dowy program wyrównywania warun-
ków startu szkolnego uczniów w
2003r. - wyprawka szkolna". Celem
inicjatywy jest wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów, podejmują-
cych naukę w 2003r., w pierwszej
klasie szkoły podstawowej. Adresa-
tem programu są rodziny znajdujące
się w trudnej sytuacji materialnej,
potrzebuj ące pomocy fi nansowej przy
zakupie podręczników i przyborów
szkolnych.

Dochód na osobę nie powinien
ptzekraczać kryterium dochodowego,
określonego art. 4 ustawy z dnia f9
listopada o pomocy społecznej.

Osoby zainteresowane otrzy-
maniem wyprawki szkolnej dla swo-
jego dziecka proszone są o zgłosze-
nie się do GoPS-u, pok. nr 10.

ODZTEZDLA
PoTRZEBUJĄCYCH

W Gminnym ośrodku Pomocy
Społecznej Wiśniewie wydawana
jest odzież uzywana pochodzenia
zagr anicznego. osoby chcące skorzy-
stać z pomocy, powinny zgłosić się
do pokoju nr 10 lub zatelefonować
641-',|0-20.

ZBIORKA 0DZIEŻY

Prowadzona jest takze zbiórka
odziezy dla najmłodszych dztect - do
pierwszego roku życia.

a dzież' przyj mowana j est
w GOPS-ie, pok. nr 10, (bud. UG).

@&@@&@

CENTRALA

oŚwnrł
GOPS
BUDOWNICTWO

Numery wewnętrzne UG:

SEKRETARIAT
WOJT GMINY
SEKRETARZ
BUDOWNICTWO
OBRONA CYWILNA
GoPS (księgowość)
URZĄD STANU CYW.
oŚWIATA
SKARBNIK
GOPS (kierownik)
PRZEW. RADY GMINY
ZASTĘPCA WoJTA
oŚwnrł
KASA
FAX

641-73-r3
641-73-23
64r-73-89
641-70-t5
64r-70-20
641-70-25

101
10f
103
104
105
106
107
108
109
110
l l l
112
113
114
115

,E MI,\[^(E W B c t, - 6 ezp {atny nies Ę cz niĘ E ftlin! W iśniew
Adru redaĘcji: ,Urząd Qminy w Wiśnieuie, ut, sie{tecĘa 13, 08-112 Wiśrułew

,Ihuk IwoNEX, u[. Terupokfut 1, 08-11.0siećkŁ

W okres ie od 01.01.2003 r .  do1 5.03
br. na tęrenie Gminy Wiśnie w stwier.
dzono następujące zdarzenia:

- 1stycznia w Łupinach nastąpił
nagły zgotmęż'czyzny, który wypił al-
kohol nięwiadomego pochodzenia.

-W nocy z 10111 stycznta w rejo-
nie miejscowości oknin)' Podzdrój nie-
znani sprawcy dokonali ktadziezy linii
energetycznej.

- W nocy z 16117 slypznia w Rado-
myśli mial miejsce pożar budynku go-
spodarczego wraz z inwentarzem.

- 18 stycznia w rejonie miejsco -
wości Kolonia Mroczki ujawniono kra-
dzież. |inii ene rgeryczn ej.

- W nocy 223124 stycznia nieznani
sprawcy uszkodzili transformator na
poligonie ,,Ruda'' w WiŚniewie.

- 30 stycznia w Mościbrodach nie-
znani sprawcy włamali się do zakładu
mięsnego i dokonali kradzieży wędlin.

-  W nocy z l2 l13 srycznia w miej-
scowoŚc i  Ko1onia Mroczk i  n ieznani
Sprawcy skradli osprzęt elektryczny i
przewody z niezamieszkałego domu.

Powyzsze informacje świadczą o
nasileniu się kradziezy linii ęnerge-
getycznych' Problem ten dotyczy całe.
gopowiatu siedleckiego. Sprawcy, dzia-
łając pod osłoną nocy, dokonują kra-
dziezy w miejscach niezamieszkałych i
w rejonach opuszczonych posesji.

osoby mogące przyczynić się do
ustalęnia i zatrzymania ZŁODZIEI oraz
odzyskania skradz ionego mienia pro-
Szonę Są o skontaktowanie się z Kom.
Policji w Wiśnięwie, ul' Siedlecka 13'
te]r 641-73-77.

Za potwierdzone informacje istnie-
ię mozliwość otrzvmania NAGRODY.


