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Szanowni Państwo !

W lipcu i sierpniu nastqliło wiele
zmian na stąnowiskach, w insĘtucjach
działających ną terenie naszej gminy.
Mamy nowego kierownika posterunku,
dyrektora GOK-u i kierownika Refera-
tu Ronvoju i Gospodarki Gminy, Wię-
cej o tych osobach piszemy wewnątrz
Informatora.

C hc iałbym s erdeczni e p o dzięknw ać
Panu st. as. sztab. Januszowi Czapskie-
mu, który od 1996x, dbat o nasze bez-

pieczeństwo, życząc spokojnej stużby na nowym stanowisku.
P anu St ani s ł aw ow i Wr ó b l ew s ki emu dz i ękuj ę z a d o Ę c hcz aS ow ą

pracę i życzę dalszych sukcesów zwłąszcza w uwrażliwianiu dzieci
i młodzieży na dn,vięki muzyki,

Wójt Gminy Wśniew
Krzysztof Kryszczuk
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GMINNE ZAWODY SPORTOWO
_ POZARNICZE

13 lipca na poligonie,, RUDA'w Wiśniewie odbyĘ się Gminne Zawody Spor-
towo-Pożarnicze. Wzięło w nich udział siedem jednostek ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu Gminy Wiśniew.

KONKURSY
NA DYREKTORÓW szKÓŁ

21 |ipca br. odbyły się, ogłoszone
wcześniej, konkursy na dyrektorów pla-
cówek oświatowych w Gostchorzy i Ra.
domyśli.

Na stanowisko Dyrektora SzkoĘ Pod-
stawowej w Gostchorzy wp}ynęła tylko jed-
na oferta - mgr Anny Borkowskiej, peł-
niącej dotychczas obowią.zki dyrektora tej
szkĄ. Jedenastoosobowa Komisja Konkur-
sowa, ńożona z przedstawicieli Delegatury
Mazowieckiego Kuratorium oświaĘ, Urzę-
du Gminy w Wiśnięwie, Zwią,zku Nauczy-
cielstwa Polskiego, Rady Pedago gicznej
i RadyRodzicówuzmłą że kandydatka speł-
nia wymagania formalne, niezbędne do peŁ
nienia tej funkcji. Poza tym, Pani Borkow-
ska podczas peŁrienia obowipków dyrek-
tora szkĄ, dała siępoznaćjako osobakom-
petęntm, Szanowana i lubiana w środowi-
sku. Dlatego z dniem l września2003 r. zo-
stała powołana na stanowisko Dyrektora
SzkoĘ Podstawowej w Gostchorzy.

Nie zgłosił się natomiast żaden kan-
dydat, na stanowisko Dyrektora Zespofu
oświatowego w Radomyśli. Tym samym
konkurs został nie rozstrzygrięty. W zwią7-
ku z tym, zgodnie z przepisami oŚwiato-
wymi' Wójt Gminy Wiśniew, po zasięgnię-
ciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Ro-
dziców oraz Kuratorium oświaty, powie-
rzyłtę funkcję mgr Małgorzacie Szerszeń,

Pod względem regulaminowym zawody oceniała Komisja Państwowej Straży Po- która pracowała dotychczas w Szkole Pod-
zamej z Siedlęc pod przewodnictwem sędziego głównego zawodów poźzamiczych stawowej w Jastrzębiach Śmiarach.
mł. bryg. Andrzeja Lisieckiego. Zawodnicy startowali w dwóch koŃurencjach: ćwi- Gratulujemy obu Paniom i żryczy.
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Od 30 kwietnia do 25 czerwca 2003 r.
Rada Gminy Wiśniew

podjęła następujące uchwaĘ:

* Nr VIV38{O3 z dn. 30. 04. 2003r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminv Wiśniew.

* Nr VIV39|O3 z dn. 30. 04. 2003r. w sprawie
przeprowadzenia postępowania sprawdzającego wobec
Komisji Rewiryjnej Rady Gminy w WiŚniewie'

x Nr VIV40/03 z dn.30. 04. fOO3r. w sprawie
zaciągnięcia poĘczki długoterminowej na finansowanie
kana|izacji sanitarnej w Wiśniewie, etap IV-odcinek VI.
* Nr VIV41|03 z dn.30. 04. 2OO3r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2003r.

* Nr VIIV42|03 z dn. 25. 06. 2OO3r. w sprawie
rozpatrzenia zarzutów Pani Jadwigi Latos do projektu
zmiany miej scowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzęnnego Gminy Wiśniew w części dot. działek
o numerze ewidencji geodezyjnej 3711 i 3712
w miejscowoŚci Daćbogi.

x Nr VIIV43|O3 z dn. 25. 06. f0O3r. w sprawie
powołania Komisj i Inwentaryzacyjnej mienia gminnego
Gminy Wiśniew.

x Nr VIIV44lo3 z dn,25. 06' 2003r. w sprawie opłaĘ
stałej za świadczenia Przedszkola Samorządowego
w Wiśniewie, prowadzone go przez gminę Wiśniew.

* Nr VIIV45/03 z dn. 25. 06. 2003 r. w sprawie
powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu
Cywi|nego w Wiśniewie.

x Nr VIIV46|03 z dn. 25. 06. fO03r. w sprawie
odwołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego w Wiśniewie.

* Nr VIIV47/03 z dn. 25.06.2003r' w sprawie prryjęcia
projektu Statutu Związku Międzygminnego Wodo-
ciągów iKana|izacji Wiejskich w Węgrowie.
* Nr VIIV48/03 z dn. 25.06. 2003r. w sprawie
utworzenia Zespofu oświatowego w Radomyśli.

x Nr VIIV49|O3 z dn. 25.06.2003r. w sprawie zmiany
uchwały NrXIV/50/99 Rady Gminy w Wiśniewie
z dn.29.O4.fOO2r. w sprawie zasad wynagradzania
nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego
wysokość oraz szczegółowe waruŃi przyznawania
nauczycielom dodatków - motywacyjnego, funkcyjnego
i za warunki pracy oraz niektórych innych składników
wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych
zasadach przyntawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego.

* Nr VIIV50/03 z dn. 25.06.2003r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2003r.
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Informacja Wójta Gminy Wiśniew
w sprawie wydanych zarządzeit
od 12 maja do 27 czerwca 2003r.

* Zarządzenie Nr 34103 z dnia |2 maja 2003r' w
powołania Komisji Przetargowej na zakup bonów towa
dla Urzędu Gminy w Wiśniewie.

* Zarządzenie Nr 35/03 z dnia 2| maja 2003r. w s
powołania obwodowych Komisji do spraw refer
ogólnokrajowego.

* Zuządzenia Nr 36103 z dnia 2t maja 2003r. w s1
powołarria Komisji Przetargowej na sprzedłŻ nierucho
Zasobów Własności Skarbu Pństwa

* Zarządzenie Nr 37103 zdnia2| maja2003r. w sprawie:
w budżecię gminy na 2003r.

* Zarządzenie Nr 38/03 z dnia l0 marca 2003r. w sp1
powołania Komisji Przetargowej na zakup spł
przeciwpożarowego i umundurowania dla jednostek ]
z terenu gminy Wiśniew.

* Zarządzenie Nr 39103 z dnia 29 czerwca 20
w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzęnia konl
w zakresie podatku od nieruchomości.

* Zarządzenie Nr 40/03 z dnia 6 czerwca 2003r. w spra
zmian w budzecię gminy na 2003r.

* Zuządzenie Nr 4li03 z dnia 6 czenvca 2003r. w spral
wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Wójta Gminy Wiśnir
Nr 2/2002 z dnia 25 listopada 2002r. w sprawie powołat
zastępcy Wójta Gminy Wiśniew.

* Zarządzenie Nr 42lo3 z dltla 12 czerwca 2002
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej c
przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli kontraktowycl
ubiegających się o awans na stopień naucryciela mianowanegc

* Zarządzenia Nr 43/03 z dnia 20 czerwca 2003t
w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektori
Gminnego ośrodka Kultury w Wiśniewie.

* Zaruądzenie Nr 44/03 z dnia 24 czerwca 2003r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż
nieruchomości Skarbu Parrstwa.

* Zarządzenie Nr 45106 z dnia 25 czenpca 2003r,
w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu
Gminy w Wiśniewie.

* Zarządzenie Nr 46106 z dnja 27 czerwca 2003r.
w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły
Podstawowej w RadomyŚli.

* Zarządzenie Nr 47/06 z dnia 2.] czerwca 2003r,
w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Gminnego
ośrodka Kultury w Wiśniewie.

* Zarządzenie Nr 48106 z dnia 27 czerwca 2003r,
w sprawie przyjęcia harmonogramu rea|izacji dochodów
i wydatków budowlanych Gminy Wiśniew na III kw. 2003r'
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VilI SESJA RADY GMINY
,

W WISNIEWTE

25 częrwca 2003r. odbyła się VIII Sesja Rady Gminy rv WiŚniewie.
Przewodniczący Rady - Janusz Markiewicz' po przywitaniu radnych,

soĘsów i gości, przedstawił proponowany porządek obrad. Następnie
odczy/tał pismo mieszkanki wsi Daćbogi - Jadwigi Latos, doĘczące zdjęcia

Z programu sesji, uchwały w sprawid zmiany miejsctlwego planu

zagospodarowania Gminy Wiśniew, w części poświęconej działkom Nr 73l1
i 13lf w Daćbogach. W zarządzonym głosowaniu, Radni odrzucili rvniosek
Jadwigi Latos.

Zdecydowaną większością głosów zdjęto natomiast z porządku obrad,
ustalenie wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy Wiśniew,
radnych i sołtysów' Po tych ustaleniach, proponowany wczeŚniej program

sesji został przyjęty,
Następnie głos zabrał' Wójt Gminy - Iśrzysztof Kryszczuk. Poinformował

zebranych o wydanych zarządzeniach i prowadzonych pracach na terenie
gminy. Rada Gminy nie miała pytań i nie zgłosiła uwag do przedstawionej
pracy Wójta.

Kolejnym punktem posiedzenia były informacje o bieżącej pracy staĘch
komisji Rady Gminy. Głos zabrali ich Przęwodniczący: Waldęmar Jasiński,
Józef Jastrzębski, Józef orzyłowski i KrzysŹof Purzycki'

Przystąpiono do głosowani a nad zarzutami Jadwigi Latos. Przewodniczący
Rady Gminy odczyrtał pismo dotyczące tej sprawy, po czym głos w dyskusji
zabrała zainteresowana i mieszkańcy wsi. Wszyscy skarżyli Się, Że
nieprzyjemny zapach z kurników bardzo utrudnia im Życie, uniemożliwiając
normalne funkcjonowanie i wypoczynek. W odpowiedzi Przewodniczący
Rady Gminy odczytał Zarządzenie Wójta Gminy Wiśniew
Nr 2912003 z dnia 4 kwietnia 2003r.' a następnie projekt uchwały Rady Gminy
odrzucającej zarzuty Jadwigi Latos. Uchwała większością głosów został'a
podjęta. Decyzję tę oparto na opiniach Sanepidu i uprawnionych
inspektoratów, które po przęprowadzeniu niezbędnych pomiarów czystości
powietrza, nie potwierdz iĘ pr zekr oczenia dopuszczalnych norm.

Następnie poddano pod głosowanie uchwały doĘczące:
- powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Gminnego Gminy

Wiśniew,
- opłaty statej za świadczęnia Przedszkola Samorządowego, prowadzo-

nego przęz Gminę (została podwyzszona do kwoĘ 50 zł),
- odwołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego'
- powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
- przyjęcia projektu Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów

i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie,
- utworzenia Zespofu oświatowego w Radomyśli,
- zmiany zasad wynagradzania nauczycieli,
- zmian w budżecię gminy na 2003r,,

Wszystkie uchwały większością głosów zostaĘ przyjęte.

Kolejnym punktem obrad byĘ interpelacje i zapytania radnych' W swoich
wystąpieniach poruszali tematy remontów dróg' budowy mostu w Stoku
Wiśniewskim, wymiany linii energetycznych, oświetlenia ulic itp.
Zasy gnalizowano problem pr zekazania gm inie maj ątku Spółdzielni Usług
Rolniczych, w cę|u utworzenia na jego bazie Zakładu Komunalnego' Temat
ten nie został wyczerpany, poniewai waŻnę decyzje doĘczące tej kwestii
miały byc rozstrzygnięte na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Spółdzie|ni.

Następnie Radny Jozef Jastrzębski odczytał projekt pisma ro|ników'
posiadających łąki na obiekcie ,,Pasieka',, skierowany do Marszałka
Województwa Mazowięckiego, w sprawie wykonania renowacji tego terenu.

Radni zobowiązali się do tej i do innych spraw powrócić. To ustalenie
zakończył'o VIII Sesję Rady Gminy. o godzinie l4:05 Przewodniczący Rady
Gminy dokonał zamknięcia posiedzenia.
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Gminne
kalendarium

25 czerwca odbyła się YIII Sesja Rady
Gminy.
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Oddano do użytku most w Stoku
Wiśniewskim. Ze względu na jego
bardzo zły stan niefbędna była ca}kowita
przebudowa. Prace zostały wykonane
sposobem gospodarczym, przy d]żrym
wsparciu bezrobornych zatrudnionych w
ramach prac interwencyjnych oraz
pracowników gminy'

! t l

Wyrównany zostal plac przy świet|icy
wiejskiej w lVlroczkach. Nawiezione
kruszywo utwardziło teren podmokłej
dorychczas łąki' Na pewno ułatwi to
dostęp do budynku.

, , , ,  , , , , , ,  . . . . .
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W dniach 12 * t5.,, maja .wyrównano
prawie 20 km dróg polnych. Przy
pomocy cięż&iego sprzętu wypro-
Iilowano drogi w Borkach Paduchach,
Borkach Sołdach, Łupinach, okninach
Nowych, Śmiarach i Wiśniewie'

Na terenie wsi Borki - Paduchy, Borki -
Sołdy, Nowe okniny' Stare okniny' Stok
Wifuiewski, Wólka Wołyniecka
i Wiśnięw (ulice: Batalionów Ch,lop-
skich, T. Kościuszki, Sanitariuszek),
podjęto prace związane z naprawą
dróg masą bifumicmąna zimno.

t t t
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Przy drodze gminnej Borki Kosiorki -
Helenów zostały zniszczone now(F
ustawione, ostrzegawcze znaki dro-
gowe. Wandale wyrrryali je z betonem,
i wyrzucili' do pob1iskiego rÓryu. Czy
możd}a to.ngnilaó'głupim'zartti1rt:|!... ;. ..::..:..,.;.;,:.:1.;111.
Społecme ]nap!ętnowanie tęo ' typu
incydentów, jest konieczne, aby taka
głupota więcej qię nie powtórzyła.
Dbajmy o to ćo wspó|ne, nasze i sfuĘ
wszystkirn.
Sprawcy, muszą w tęj sytuacji wziąć
współodpowiedzialność za ewenfualne
(odpulłnO.ułypadki.drógowe. ":'.1
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Głos w dyskusii

Herb d|a Gminy WiŚniew
Kontynuujemy temat herbu naszej gminy. okazaŁo się, że nie wszystkim
jest ta sprawa obojętna. Publikujemy w całości list Pana dr. hab. Bogusława
Gierlacha, doĘczący tej sprawy.

Pruszków, dn'20 lipca 2003 r,

Pan mgr Krzysztof Kryszczuk
Wójt Gminy Wiśniew

Dzięla,tjąc Za list Pana przepraszam za opóźnienie
z odpowiedzią którego powodem było zakończenie roku szkolnego
w moim prywatnym liceum. Po śmierci żony prowadzenie szkoły
spadło na mnie, Jestem jak Pan wie, sentymentem nviązany
z Wiśniewem, to też w załączeniu pierwsze uwagi do sprawy herbu
iflagi, które jeśli,uzna pan za celowe proszę umieścić w wydawanym
miesięczniku. około 8 sierpnia wybieram się do Siedlec, a wiec i do
Wiśniewa. ostątnio napisałem broszurę ,,Wiśniew osiem wieków, jak
ja to widzę?,,, którą być może uda mi się do mojego przyjazdu
powielić i przywieźć ze sobą.

Z poważaniem
Bogusław Gierlach

P.S. Postaram się przywieźć ze sobątakże projekt herbu.

Uwagi do sprawy projektu herbu i flagi.
oba pomysły wymagają moim zdaniem sięgnięcia do tradycji wsi

tak ekonomicznej jak i politycznej. Na pierwsze składają się zajęcia
mieszkańców. Już zachowane nazewnictwo ponllala obok źródet pisanych
i tradycji ustnej ną pewne ustalenia i tak teren przylegający od ząchodu

nosi nazvłę,,Pasieka,,, co potwierdza udziąt bąrtników wśród mieszkańców.
Są oni odnotowani w źródtach, od wschodu malny teren zwany ,,Rudą,,
gdzie na powierzchni do dzisiaj ,znajdujemy żużIe po wytopie żelaza.
Podobno jeszcze przed I Wojną Swiatową miał tu być prymiĘwny piec
hutniczy, Relikty takich piecy zachowaĘ się w sąsiedniej Gostchorzy.
Wreszcie podstm,vą gospodarki mieszkańców było i jest rolnictwo'
W dziejach wsi byĘ i postawy bohaterskie, co spowodowało nadartie

Krzyża Grtmwąldu.

W tej sytuacji nasuwa się myśI, aby herb stanowiła tarcza w tle
w formie plastra miodu a na nim wkomponowane podkowa i wiązka kłosów

zbóz. W ten sposób będzie on odpowiadał zasadom heraldyki.
Flaga powinna sktadać się konseh,uentnie z kolorów: żótty, czarny
i zielony.

GMINNE ZAWODY POŻARNICZE
(c.d. ze str. I)

Zmaganta strażakow
NA RUDZIE

Nagrodą za pierwsze miejsce był
puchar ufundowany przez Wójta
Gminy Wiśniew
Krvszczuka oraz

Krzysztofa
beczka piwa

ufundowana przez Prezesa Zarządu
Gminnego OSP - druha Romana
Myrchę. Pozostałe drułny otrzymaĘ
pamiątkowe dyplomy. Dla wszystkich
strażaków i ich sympaĘków nie
zabrakło takŻe kiełbasek z roźala,
doskonale smakujących z piwem.

WYniki
w poszczególnych konkurencj ach

Sztafeta oożarnicza 7x50m

1 miejsce oSP Wiśniew -5I,2pkt'
2 miejsce oSP Radomyśl -55'2 pkt.
3 miejsce OSP Okniny St. -56,3 pkt.
4 miejsce oSP Łupiny - 59'8 pkt.
5 miejsce OSP Tworki - 66,0 pkt.
6 miejsce oSP Wólka Wiś. - 66'5 pkt.
7 miejsce OSP Smiary - 66,8 pkt.

Ćwiczenia boiowe

l miejsce oSP Wiśniew -63,4pkt,
2 miejsce OSP Okniny St. -63,8 pkt.
3 miejsce. oSP Radomyś| -67,4 pkt.
4 miejsce oSP Łlpiny -67'8 pkt.
5 miejsce OSP Smiary -68,6 pkt.
6 miejsce OSP Tworki -70,f pkt.
7miejsce oSP Wólka Wiś. .73'8 pkt.
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URZĄD GMINY |V |YIŚNrEVIE V LNTERNECrE

Brulrillt ilt]0nillcJr puBllGlmf
od 1 lipca br. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji każda gmina ma obowiązek
zaistnieć na stronach Biuletynu l4formacii Publicznei.
Ustawa z dnia 6 września 200lr.
o do,stępie do informacji publicznej
oraz Rclzporządzenie Ministra Spraw
lł,elunętrznych i Administracji z dnia
]7 września 2002r. nakłada na gminy
i inne podmioty zobowiązane do
udostępniania informacji publicznej,
obowiązek publikowania okeŚlonych
danych na stronach BiuleĘnu
Informacji Publicznej. BIP to
oficjalny publikator zawarty
wyłącznie w Internecie, w którym
mozna zamieszczaĆ tylko informacje
o charakterze publicznym. System
ma pomagać w rozwiązywaniu

problemów społeczności lokalnych, oraz
poprawić bezpośrednią komunikację
urzędów t władz samorządowych ze
społeczeństwem. Każdy obywatel będzie
mógł dowiedzieć się o procedurach
załatwiatia konkretnych spraw w
urzędzie, rł1'maganych dokumentach itp.
Udostępniane będą również uchwały
Rady Grniny, zarządzenia i inne akty
prawne. Informacje o przetargach,
konkursach, planowanych inwestycjach
teŻ zna1dąmiejsce w B I P.ie.
Nie wszystkie dane dotyczące pracy
Urzędu Gminy w Wiśniewię Są
wprowadzone. MoŻna juŻ jednak

przeczytaĆ osiem protokołów
z posiedzeń Rady Gminy'
zapoznać się ze składęm
osobowym Rad Sołęckich i listą
soĘsów.
Prace nad systemem e-bip. pI. nie
zostały jeszcze zakohczonę. Trwa
dostosowywanie go do potrzeb
i ciągle zmieniających się
przepisów. Pracownicy Urzędu
Gminy w Wiśniewie sukcesywnie
wprowadzaj ą wymagane (zgodn ie
z ustawą) informacje i dokładają
wszę|kich starań' aby były one
kompletne i czytelne dla
wszystkich mieszkańców gminy.
a takŻe rych. którzy chcą się o nas
czegoś dowiedzieć.
Zapraszamy na strony Urzędu
Gminy w Wiśniewie.

Nasz adres internetowy BiP:
http ://wisniew. e-bip.pl

Prace
przy kanalizacji

W poprzednim numerze Gmin-
nych ll/ieści pisaliśmy o zakoń-
czeniu IV-go odcinka kanali-
zac1i w Wiśniewie.
Niestety prace nie zostały nale-
Życie wykonane' co potwier-
dziła przepr owadzona telewizyj -
na inspekcja kanału sanitamego.
Do usunięcia wszystkich usterek
zobowiązany jest wykonawca
robót w ramach obowiązującej
umowy. 3-|etniej gwarancji i rę-
ko1mi.
Aby wykonać tę pracę niez-

będne okazało się odkrycie no-
wowybudowanego kanału i jego
przelozenie. co wiąŻe się z po-
nownym prowadzeniem robót
w wykopie.

wójt Gminy Wiśniew prosi
mieszkańców o cierp|iwość i wy-
rozumiałość. Usunięcie usterek,
jest niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania sieci - a na tym
chyba wszystkim najbardziej
za|eży.

oBoW|ĄzKoWA WYMIANA
DOKUMENTOW

P'racorvnicy Urzędu '. Cywilnego w Wiśniewie - Biuro Dowodów
osobistych, przypominają o obowiązku wymiany dowodów osobistych.
Na podstawie Ustqwy z dn.]2.IX'2002r. o zmiąnie ustawy o ewidencji ludności
i dowodach osobistych (Dz'U.Nrl83, poz, I522) do 31 grudnia 2003r. na|eży
wymienić dowody osobiste wydane w latach t96? .191f serie BR, RH, ZL'
JB' SJ. Posiadacze dowodów, które kwalifikują się do wymiany powinni zgłosic
się do pokoju nr 3 w L)rzędzie Gminy. otrzymają tam do wypetnienia specjalny
wniosek, do którego na|eĘ dołączyć:
- 2 fotografie na białym tle z widoczrym lewym uchem fotografowanego,
. odpis skócony aktu urodzenia dla stanów cywi1nych: panna, kąwałer
- odpis skrócony aktu małżenstwa (dotyczy osób' któri wstąpiły w zwięek

małżeński ) rtraz adnotacją o aktualnie uiywanym nazwisku,
- opłata 30 zł,prry składaniu wniosku.
Nie naleĄ dołączać odpisów aktów, które znajdują się w USC w Wiśniewie.

W chwili obecnej na odbiór nowego dokumenfu czeka się miesiąc.
Dowody osobiste drukowane są w Państwowej Wytwórni Papierów
Wartościowych w Warszawie. Pod koniec roku czas ten może się wydfuzyć, gdy
do wytwómi trafi lawina wniosków. Ci, którzy nie zdąĄ w terminie, od
IsĘcmia 2004r' nie będą mogli legi6tnować się wamym dokumentem
tozsamości.

o a a
obowiązkowej wymianie (na podstawie Dz' IJst. Nr 98, poz. ó02 art. ] 50, z tlnia
I9 sierpnia t997r,) podlegajątakzeprawa jazdy i inne d-okumenty uprawniające
do kierowania pojazdami.
Prawa jazdy wydane w latach:
o 1955 . 1970 na|eżało wymienić do 3I czerwc a20}|r.'

:,. 
I97 I - ,19.83 na|eżało wymłenić do 3 l grudnia 2002r.

Kierowcy, którry otzyma|i dokumenĘ między:
. l Stycznia l984r., a 3l kwietnia |993r. mają czas na ich wymianę

do 3i grudnia 2004r.
W .2006r. będą podlegać wymianie dokumenĄl wydane od 1 maja 1993r.
do 30 czerwc a 1999r.
Wszystkie formalności związane z wymianą praw jazdy na|eĘ załatwiać
w Starostwie Powiatowym w Siedlcach.

Gminne Wipści



Z inicjatywy alamnów Wyższego Seminarium Duchownego
i dzięki pomocy członków Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży, na plebanii w Wiśniewie powstała niezwykle
ciekawa ekspozycja
Dokumenty, księgi chrzcielne, zdjęcia, naczynia i szaty
liturgiczne przenoszą w miniony świat nasxych pradziadków,
którzy mieszkali tu gdzie my teraz.

. Pożółkłe karW historii
W doskonĄm stanię zachowanę zostaĘ 4 tomy ksiąg parafia|nych: Ksiąga
Chrzcielna, Księga urodzonych, zgonów i Komunii oraz Raptularz
zaślubionych' Pierwsze wpisy pochodząz I920r., a więc z roku załoienia
Parafii Wismiew. Pierwszemu zapisanemu dziecku dano imiona Wacław _

Konstanty. Tak ten fakt odnotował proboszcz spisujący akt urodzenia:
,,,Działo się to we wsi Wiszniewie dnia j0 listopada tysiąc dziewięćset
dwudziestego roku o godzinie drugiej po potudniu. Stawił się lI/ładysław
Myrcha lat trzydzieści mający, gospodarz rolny w Stoku l|iszniewskim,
w obecności Antoniego Mazurka lat czterdzieści i Jana Myrchy lat
trzydzieści d-vua mających, gospodarzy rolnych w Stoku Wiszniewskim
zamieszkaĘch i okązał nam dziecię ptci męskiej oświadczając iż takoże
urodzone jest w Stoku Wiszniewskim dnia dwudziestego szóstego sierpnia
roku bieżącego z jego małżonki Ewy ze Strzelińskich lat trzydzieści mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie świętym w dniu trzydziesĘm sierpnia tegoż roku
przez Księdza Henryka Przesmyckiego wikarjusza w Siedlcach dano imioną
Il/acław-Konstanty, a rodzicami jego chrzestnymi byli Antoni Mazurek
i Apolonja Myrcha. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytąny przez Nas

4;lko podpisanym został, gdyż ci pisać nie umieją.,,
Na marginesach ksiąg znajdziemy adnotacje o dalszych losach dziecka:
bierzrnowaniu, ślubię itp. Każda notatka opatrzona jest własnoręcznym
podpisem proboszcza. Warto zwrócić uwagę na bardzo starannę,
kaligraficzne pismo.

. Starodruki
W gablotach umieszczono co
cenniejsze dokumenty i starodru-
ki. Najstarszy nosi tytuł ,,Gyges
Gallus, Petro Firmiano Authore",
wydany w ANNO M DC LXV
w Pariisi is-u, (1665r.) pisany
oczywiście po tacinie. (Przypom-
nijmy, że piśmiennictwo polskie
zacTpa się rozwijać dopiero pod
konięc XIV w.' w państwie na
nowo zjednoczonym przęz
ostatnich Piastów - Władysława
Łokiętka i Kazimierza Wielkiego.
Pełny rozkwit przęź,ywa w epoce
świetności politycznej i gospodar-
czej za panowania Jagiellonów
w XV i XVI w.) obok znajdują
się bardzo stare psałterz modli-
tewniki, śpiewniki i bręwiarze.

Cennym eksponatem jest takze Mszał
Rzymski ofiarowany przez Józefa
Pogonowskiego z Pogonowa opatrzony
datąI917.

. Nie Wlko fotografie
Bardzo ciekawym dokumentem jest

,,Plan Kolonyi i osady Mtyńskiej Myrha
w guberni i powiecie siedleckim
położonych,,, pochodzący z l881r.
Został wykonany zgodnie ze wszystkimi
regułami geodezyjnymi. Umieszczono
na nim skalę, podano nazwiska właŚ-
cicieli poszczegó|nych działęk' Warto
zwrócić uwagę na doskonalę zachowane
kolory, przetrwaĘ przecieŻ ażz |2f |ata.
Fotografia to dokument, oddziaĘący na
ten najwrazliwszy zmysł, przemawia
chyba najpeŁriej do wyobrażri. oczy-
wiście nie mogło ich zabraknąć i tu.
Najstarsze' to zdjęcia proboszczów pa-
rafii wykonane w l92lr. Są także pa-
miątki z I Komunii św., uroczystości ro-
dzinnych, a takżzę zdjęcia sióstr zakon-
nych, i Starego kościoła. Z Ęch czasów
pochodzi tabernakulum, mosiężny
dzwonek gutenberski - sygnaturka, z
widniejącą datą |825' Nie wSZyScy
Zapewlę wiedzą Że ojczyzną dzwonów
są Chiny. W chrześcijaństwie posiadały
rómorakie funkcje, ale najczęściej wzł-
waĘ wiernych na liturgię. W głosie
dzwonów upaĘwano głos bozy.

Fot. K. Izdebska
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Na środku sali, wyeksponowane
na stole, stoją stare naczynia
liturgiczne, pochodzące ze znisz-
czonego kościoła oraz te używane
do dzisiaj - przepięknie zdobiony
kielich, puryfikaterz, ampułki,
kustodia, łódka i inne akcesoria
o często obco brzmiących naz-
wach. Bogate zdobienia' pełne
maestrii ornamenty, szlachetny
materiał -złoto i srebro- z którego
zostaĘ wykonane, świadczą nie
tylko o świetności parafii
Wiszniew _ taka nazwę nosiła
kiedyś nasza wieś - ale także o
ofi arności j ej mieszkańców.

. Na ścianach
Na ścianach rozwieszono chorąg-
wie i feretrony noszone w pro-
cesjach i podczas różnych świąt
kościelnych. Są pięknie haftowane,
kolorowe. ornaty i stuĘ przęz-
naczone na różne okazje, lśnią
wyrazistością barw. AŻ trudno
uwierzyó, że większośó z nich ma
ponad 50lat. W dawnym zvtyczĄu
było, ie każda wieś miała swoją
chorągiew, noszoną podczas
uroczystości religijnych. Dzisiaj
ten zlvyczaj już się nie zachował.
Może warto do niego powróció?

. Historie także zasłyszane.
Ksiądz Henryk Krupa proboszcz parafii Wiśniew zapytany
o najważniejszy d|a niego eksponat, wskazat obraz przedstawiający
Sw. Jana Marię Vianney - patrona proboszczów.
- Ten piękny, olejny obraz zna|azłem na strychu. Był w bardzo zĘm
stanie, więc oddałem go do renowacji' Często, w ciężkich chwilach,
a takich nie brakuje przecieiz kaŹdemu z tlas, czllję, Że patron
wspomaga mnie swoją mądrością.
Niektórzy widzą pewne wizualne podobieństwo i dowcipkują na ten
temat, ale do postaci Sw. Jana Marii Vianney na pewno mi jeszcze
bardzo daleko. JeŻe|i już coś miałoby nas łączyć, to chęć jak
naj lepszego sfu żenia ludziom'

Szaty liturgicute \Fot. K. Izdebska

W parafialnym mini muzeum moina wszystko obejrzeó z bliska'
dotknąó, zrobió zdjęcie, a nawet usiąśó w fotelu. Takie namacalne
obcowanie z historią jest ważne, zsltłaszcza dla najmłodsrych,
ciekawych świata, nudzących się najczęściej w prawdziwych salach
muzealnych' Dla dorosĘch mieszkańców parafii Wiśniew, ta
ekspoą'cja to swoista podróż w przeszłośó, w ptzeszłośó naszych
rodzin, naszych stron. Na pewno warto wstąpió na plebanię.

zoproszojq

mieszkońców

J.: l

w kdżdq

..' po. fi szgcłr. .ś*.. l
j

Eks p ozy c j o. b ędi e c4 ni n o
do końco wnóśnig':'.B rewi arze i modlit ew niki
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ZMTANY KADROWE

Zmtana na stanowisku
Kierownika Referatu Inwestycj i

Planow anra
Od I lipca br. stanowisko
Kierownika Referatu Rozwoju
i Gospodarki Gminy w Urzę-
dzie Gminy w Wiśniewie objęła
Pani mgr inż, Agnieszka
Zalewska _ Wróbel.

Wcześniej (od 1997r,) pracowaŁa w Urzędzie Gminy
w Siedlcach jako inspektor ds' inwestycji. Zajmowała się
tam m.in. sprawami rwiązanymi z budownictwem
i kana|izacją, Była odpowiedzia|na za organizowanie
przetargów, pozyskiwanie środków z Funduszy Unijnych,
SAPARDU, oraz współpracę z Agencją Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
Pani Agnieszka jest absolwentką Politechniki Lubelskiej.
Tytuł magistra inĘniera budownictwa otrzymała na
Wydziale Inzynierii Budowlanej i Sanitarnej. Dodatkowo
ukończyła Podyplomowe Studia Prawa i Administracji na
Uniwersytecie Warszawskim.
Prywatnie jest osobą miłą uśmiechniętą przyjaźnie
nastawioną do otoczenia ' Dojeżdża do Wiśniewa z Siedlec,
gdzie mieszka razem z męzem i czteroletnią córką
Wiktoria.

Wierzymy, że wiedzę i dotychczasowe doświadczenie
wykorzysta w pełni na nowym stanowisku.

i
Ilntłtl0yrełt0r

fiminn cgt 0śrnilła l(altary
Pan mgr Artur
Myd|ak został wy.
łoniony na stano.
wisko Dyrektora
Gminnego ośrod.
ka Ku|tury w Wiś.
niewie w drodze
Konkursu. Zdzia-
łaInością ku|tura|.
ną związany jest
od kilku lat,

JuŻ W czasie studiÓw pedagogicznych
współpracował z Centrum Ku|tury i Sztuki
w Siedlcach, brał udział w pzedstawieniach
Teatru Es. od 2002r. prowadził grupę
teatralną z Sokołowskiego Centrum Ku|tury.
Ostatnio pracował jako stazysta
ds. Unii Europejskiej w Uzędzie Miasta
W Sied|cach. Interesuje się sportem,
a W szczegó|ności siatkowką. Lubi pracę
z dzieÓmi i młodziezą Wiezy, że kaŻdy
młody człowiek ma w sobie duzy potencjał
energii do wykorzystania, a ukierunkowany
na ściezkę dobra i piękna ubogaci nie ty|ko
własne ,,ja,,, a|e takze najb|iższe otoczenie'
Panu Ańurowi Myd|akowi życzymy wy.
trwałości, wie|u sukcesów i dobrej współ.
pracy ze środowiskiem. Powodzenia!
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Podmioty prowadzące niżej wymienioną działalność (zgodnie z aft. 5 ustawy z dniaZ4
kwietnia |997r. ,,o zwalczaniu chorób zakażnych nvierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i
mięsa oraz Inspelrcji Weterynaryjnej'') mająobowiązek zg).oszenia jej do Powiatowego
I-,ekał za Weteryn arii.
Należą do niej :
1. zarobkowyprzewózzwierząt,
2, organizowanie lub urządzanie targów, spędów i wystaw zwierzą| a także skup i

sprzeduŻ,
3. produkcja, przechowywanie, niejadalnych produklów zwierzęcych oraz

wprowadzanie ich na rynek, ptzetwarzanie, przewóz i wykorzystywanie'
4. wlwarzanie lub obrót środkami żywienia zwierzą| w rozumieniu przepisów

ośrodkach żywienia zwierząt lub w}twarzaniu mięszanęk paszowych nie
pr zeznaczony ch do obrotu,

5. wytwarzaniepaszleczniczych,
6. prowadzenie miejsc odpoczynku i gromadzeniazwierząt,
7' prodŃcja, pozyskiwanie, konserwacja, obróbka, przechowywanie, wprowadzanie

do obrofu lub wykorzystywanie materiału do biologicznego,
8' prowadzeniepunktówkopulacyjnych,
9' wylęg drobiu,
10. wylęg ryb oraz hodowla Ichów ryb' skorupiaków, mięczaków,
1 1' prowadzenie schronisk d|a zwierząt,
12, zbięraniem, przetwarzaniem' grzebaniem, lub spalaniem materiału niskiego,

wysokiego i szczególnego ryzyka,
prowadzenie składów celnych lub działalność w wolnych obszalach
i składach wolnocłowych w zakresie obrotu towarami podlegającymi
weterynaryjnej kontroli granicznej,
utrrymanie zwier ząt dzikich'
hodowla zwier ząt laboratoryjnych,
lecznictwo zwierząt
Zg}oszenia na|eży dokonać w terminie co najmniej 30 dni przedjej rozpoczęciem i
7 dni od jej zaprzestania' Przekazywanie informacji o dokonaniu Ęestracji
nowopowstałych podmiotów na|eizy przesył.ać na adres: Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce.

W związku znie z$aszartiemprzez ro|ników, zwięrząt padĘch odpowiednim
podmiotom zajmującym się ich zbieraniem i przetwarzaniemprzypomina się, iz
zgodnie z ustawą ,,o zwalczaniu chorób zakaźnych n,łlierząt, badąniu zwierząt
rzeźnych i mięsa oraz Inspekji Weterynaryjnej,,, zwłoki zwierząt za wyjątkiem
przeż]Jwaczy stanowią materiał wysokięgo ryzyka (art.2 pl<t 28), zaś zwłoki
przęh)waczy materiał szczególnego ryZyka (at.2 pkt 29). Zarówno matęriał
wysokiego ryzyka, jak i szczególnego ryzyka o ilę nie zachodzi podejrzenie o
chorobę zakaźną na|eĘ niezlńocznie zgłosić i przekazać podmiotom
zajmującym się jego zbieraniem |ub przetwarzaniem. obowiązek przekazania
takiego materiafu nie doĘczy pojedynczych zwłok zv'tierząt domowych, zvtłok
prosiąt, królików, owiec i kóz poniżej 4 Ęg. Ącia oraz pojedynczych sztuk
drobiu, które mogąbyć zagrzebane lub spalone w warunkach nie naruszających
przepisów o ochlonie środowiska (art.9 ust.1,2). Do dokonania zg}oszenia
i przekazania materiafu szczegó|nego i wysokiego ryzyka jest obowiązany
posiadacz tego materiału (art.9 ust7). Wszystkie padłe sztuki bydła povlyiej 24
miesiąca Ęciamusząbyć poddane badaniu w kierunku gąbczastej encefalopatii
bydła (BSE). Pobranie takiego materiafu jest moŹliwe przy zapewnieniu
odpowiednich warunków weterynaryjnych. Ubój bydła w wieku powyżej 3-go
miesiąca ĘciamoŻe odbywać się wyłącznie w rzeźni.
Na terenie województwa mazowieckiego przetwarzaniem i zbieraniem
odpadów wysokiego ryzyka zajmuje się firma ELKUR w Chłopiej Łące
k/Krasnosięlska pow. Maków Mazowiecki teI. o29 7175089 lub 717503l.
Na terenie powiatu siedleckiego działalność taką zgłosił Mirosław Cabaj -
Rakarnia w Skórcu (tel.631-28-02, 644.62-74), za którego pośrednictwem
materiĄ wysokiego i szczególnego ryzyka są przekazywane do spalarni
zatwierdzonychprzezGłównegoLękarzaWeterynarii.

14.
1 5 .
16.

Zwierzęta wprowadzane do obrotu powinny
byÓ zaopatrzone w świadectwo zdrowia
wystawione przez lekuza weterynarii. W
przypadku zwierząt kierowanych
bezpośrednio do uboju powinny to być
wzory świadectw określone w
rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia
l l wrzęśnia 2002r. ,,w sprawie sposobu
badania tych zwierząt oraz zwierząt
łownych',(Dz. U. nr 155 poz' 1296).
W związku z powyższym do uboju będą
przyjmowane Ęlko zttierzęta
oznakowane, zaopatrzone w świadectwo
zdrowia otaz paszpońy' o ile takie
posiadają (doĘczy bydła).

31 października upĘwa termin składania
wniosków o przyznanie indywidualnej
lnłoty mlecznej dla dostawcy hurtowego
|ub bezpośredniego. Producenci, którzy nie
wyślą wniosku w w/w terminie do oddziału
Terenowego Agencji Rynku Rolnego nie
będą mieli przyznanej indywidualnej kwoty
mlecznej. Oznacza to, że od l kwietnia
2004r. mleko i jego przetwory
wyprodukowane w gospodarstwach, które
nie będą miaĘ przydzielone kwoty mlecznej
nie będą mogły być sprzedawane np. do
mleczami, przetwórni, pośrednika
skupującego, nu'**] 

* *

Świadectwa zdrowia dta bydła wydawać
może Ęlko lekarz weterynarii.
Cena zaświadczęnia wynosi dla bydła:
rdo 5 sztuk. l0zł,
lpowyżej 5 szt.-3 zł za kuŻdąszlllkę.
Dla świń i cieląt:
ldo5sz tuk5zł ,
lpowyżej 5 szfuk' I zł' zakaŻdąsńlkę.
Zaświadczenie ważne j est 7 2 godziny.

* { . *
W przypadku sptzeduĘ zwierzęcta przed
otrzymaniem paszportu' dokument na|eży
przekazać aktua|nemu właŚcicie|owi
zrłierzęcia.

* * r r

W przypadku urodzenia, przybycia do
gospodarstwa bydła bez kolczyką
sprowadzenie z kraju nię będącego
członkiem UE, utraty kolczyka przez bydło
lub utraty paszportu przez posiadacza, na|eży
powiadomić o tym fakcie wykonawcę ustugi
oznakowania bydła.
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Ważne dla rolników Ważne dla rolników
W zwią.zku zwprowadzeniem ustawąz dnia 6 września2}}|r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr I29,

poz. 1446, ze zmianami) kwotowania krajowej produkcji mleka Prezes Agencji Rynku Rolnego wydał Zarządzenie Nr Z0l03
z dńa 04 lipca 2003r. w sprawie wprowadzenia Procedury Rea|izacji Mechanizmu WPR Kwotowanie Produkcji Mleka
,,Prqznanie IKM dla dostawcy bezpośredniego i hurtowego w ramach pierwszego rozĘsponowania krajowej kwoty mlecznej,.

Koniecmą przesłanką otrzymania indywidualnej kwoty m|ecznej jest posiadanie gospodarstwa rolnego, przezktÓre rozumie się
grunty orne wraz z gruntarni leśnymi, budynkami wraz z ich częściami, urządzeniami i inwęntarzem, jeŻeli stanowią lub mogą
starrowió zorganizowaną całość gospodarczą oraz prawami i obowiągkami zwięanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego
(art. 2 ust. 2 ustawy o regulacji rynku mlelra i przetworów mlecznych), Istnienie tej przesłarrki powinno być w hakcie prowadzonego
postępowania udowodnione przez wnioskodawcę.
W/w zarządzenie określa rodzaje dokumęntów potwierdzających posiadanie gospodarstwa rolnego, kIóre nalezy dołączyć do wnios-
ku o przyznanie indywidualnej kwoty mlecznej. Dowodami porwierdzającymi okoliczność posiadarria gospodarstwa rolnego moie byó:
1' aktualny wypis z księgi wieczystej,
2. aktualny wypis z ewidencji gruntów i budynków lvydany przez starostę powiatowego,
3. akt notarialny,
4. umowa dzierŻawy,
5. prawomocne orzeczenie sądu,
6' ostatęczna decyzja administracyjna (w Ęm Akt własności ziemi)
7' aktualny nakazpłatniczy w sprawie wymiaru podatku rolnego,
8. zaświadczenie właściwego urzędu gminy, wydane bsź' to na formularzu, którego wzór wprowadzono Zarządzeniem Nr 90/03

Prezesa ARR z dnia 4 kwietnia 2003r. o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia wzorów formularzy wniosków o
przyznanie inĘwidualnej kwoty mlecznej dla dostawcy hurtowego i dostawcy bezpośredniego, bądź na formularzu właściwego
urzędu gminy, jeżeli w treści tego zaświadczenia stwierdza się, że wnioskodawca ',posiada gospodarstwo rolne''

f. inne dokumenty.
Zaaktln|ny uwaŹa się wypis |ub odpis z właściwego rejestru lvydany nie później niitrzy miesiące przed datą złoŻęnia wniosku.

W przypadku nakazu płatniczegojest on aktua|nyjeżeli określa zobowiąganie podatkowe w podatku rolnym zarok2OO3'
Z doltączonych przez wnioskodawcę dokumentów powinno jednoznaczrrie wynikać, Źe jest on obecnie posiadaczem gospodarstwa
ro|nego w rozumieniu ustawy o regulacji rynku mleka i przetworÓw mlecznych, tj., że w skład posiadanego gospodarstwa oprócz
gruntów wchodzą równięż budynki. W prrypadku braku wzmianki o budynkach np. w akcie notarialnym należy dołączyć inny
dokument stwierdzający posiadanie budylków przez wnioskodawcę (np. polisę oC budynków). Dodać trzebą że posiadanie
powinno być udowodnione na moment składania wniosku w zwią7ku z czym przynajmniej jeden dokument potwierdzający
posiadanie powinien potwierdzać tę okoliczność w możliwie najbliższym okesie do chwili składania wniosku.
Przesłanka posiadania gospodarstwa rolnego oceniana będzie w świetle całokształfu zgromadzonego materiatu dowodowego.
Dokumenty poświadczające posiadanie gospodarstwa rolnego na|eĘ dołączyć do wniosku w oryginałach |ub kopiach
poświadczonych przez notariuszą radcę prawnego, adwokata lub właściwy organ gminy.

W przypadku, gdy w imieniu osoby nie mającej zdolności do czynności prawnych lub mającej ograrriczoną zdolność do
czynności prawnych, wniosek o przyzlanie indywidualnej kwoty mlecznej podpisuje i składa odpowiednio jej:
l.przedstawiciel ustawowy _ załącza on oświadczenie zawierające imię i nazwisko' numef NIP i PESEL adres do korespondencji,

stopień pokewieństwą informację o ustanowionych ograniczeniach |ub braku ograniczeń w zakresie petnienia opieki oraz odpis
akfu urodzenia małoletn iego,

2.kurator - załącza postanowienie sądu opiekuńczego o ustanowienię kurateli,
3.opiekun załącza postanowienie sądu opiekuńczogo o ustanowieniu opieki.

oddział Środowiska i Rolnictwa Delegatury - Placówki Zamiejscowej w Siedlcach Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie przesłał odpis stanowiska Kierownictwa Ministerstwa Ro|nictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie kredytów klęskowych dotyczący 2000 roku.

,, Uprzejmie informujemy, że nltzględniając stanowisko Sejmowej Komisji Rolnictwa w sprawie braht ząsadności
wymogu uzyskiwania przez rolników pozyĘwnej opinii Wojewody dotyczącej przedłużenią do 4 tat spłaty tvedytów
klęskowych, Kierownictwo Ministerstwą Rolnictwa i Rozwoju Wsi ną posiedzeniu w dniu 9 czerwca 20o3r. Podjęło
decyzję o możliwości stosowąnia do 4 lat dopłat do lvedytów klęskowych udzielorrych po klęsce suszy i wymarznięcia
w 2000r. oraz powodzi w 2000 i 2001r. bez konieczności opiniowanią wniosków o wydłużenie spłaty przez
Wojewodów', 

t ł ł
W Urzędzie Gminy w Wiśniewie u pana Jana Adamc4'ka pok. 20, możma uzyskać informacje o wszystkich

adresach i pełnym wykazie Przedsiębiorstw' z którymi podpisano umowy na skup zbóż ze zbiorów 2003r..
z dopłatami Agencji Rynku Rolnego do cen skupu udzielanym producentom. Na naszym terenie najblifej
zlokalizowane są
* Przedsiębiorstwo Młyńsko _ Kupieckie KrysĘna Kowalczyk, Adam Krzak, sp. jawna, ul. Sokołowska |57,08 - 1lo
Siedlce.tel. 644-57 -OO
Pszenicę i Ąrto skupują:
* Młyn Zbożowy ,,Bracia Górsql,,, sp' javlna, ul. Sokołowska22,08-307 Repki, pow. sokołowski' tel. 78,:--56-20
* Gminną Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Wyrozębach,Wyrozęby Podawa 42, O8.3o7 Wyrozęby, telr.,:-87-52-23,
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ZAWqDY STRAŻACKIE W WEGROWIE

Brawo st raŻacy
W sobotę 5 lipca br. odbyĘ się w Węgrowie Strefowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych
StraĘ Pożarnych woj. Mazowieckiego (strefa Węgrów). Powiat siedlecki reprezentowała drużyna
z Wiśniewa.

Drużyna oSP Wiśniew w pełnym składzie Fot. R. Myrt'|ru

Do rywa|izacji w kategorii druzyn męskich przystąpiło 11 zespołów męskich
i 5 kobiecych. Dla strazaków z Wiśnięwa przepustką do udziału w Ęch zawodach było
zajęcie I.go miejsca w Zawodach Powiatowych w roku ubiegĘm.
DruĄna oSP Wiśnięw wystąpiła w składzie: Tomasz Dąbrowski, Leszek Lipiński,
KrzysŹof MĘnarczyk, Karol Pawlik, Łukasz Czwarnog, Wojciech Kacprzek, Jacek
Pasztor.
Strażacy wzię|iudział w dwóch konkurencjach' w biegu sztafetowym 7x50m zprzeszko-
dami i w ćwiczęniach bojowych.
Rangi zawodom dodawała obecność Starosty Węgrowskiego - Bogdana Dolińskiego,
Prezesa Zarządu Powiatowego - Ryszarda Gajewskiego, Komendanta Powiatowęgo Pań.
stwowej StraĄ PoŻamej -st. bryg. Ireneusza Królika.

Druzynie z Wiśniewa kibico-
wali Wójt Gminy . Krzysztof
Kryszczuk i Komendant
Miejski PSP - kpt. Jan Osiej.
MiĘm gestem ze Strony
organizatorów, była bardzo
Smaczna grochówka -.co

stwięrdził obecny tam takŻę
dh Roman Myrcha - Prezes ZG
oSP w Wiśniewię' Na zakoń.
czenie najlepszym druzynom
zostaĘ wręczone dyplomy
w końcowej k|asyfikacji
drużyna oSP z Wiśniewa
zajęła III miejsce. Gratu.
lujemy sukcesu, życzymy
dobrej formy w kolejnych
zmaganiach.

W prezencie od ,,Gmin-
nych Wieści,, dowcip
o tematyce str aŻackiej:

Strażąk ratuje staruszkę
z płonącego mieszkąnią.
- Proszę zacisnąć zęby!.
krzyczy, znosząc ją w dół
po drabinie.
- W takim razie musimy
wrócić na górę, zęby zo-
stały na półce w łązience.

przewidziano wiele

. zabawy i konkursy dla dzieci,

Gminne Wieści



19.07.2003r. odbył się otwaĄ Turniej
Szachowy LATO 2003 - runda
trzynasta.
O godz. 10.00 przy szachownicach
w sali Gminnego ośrodka Kultury
w Wiśniewie, zasiadło trzynastu
zawod- ników z Siedlec, Mińska Maz.
i Wiśniewa.

Zwyczajowa pechowa trqnastka
okazała się szczęśliwą zwłaszcza d|a
feprezentantów Wiśniewa - Andrzeja
Cabaja, który zaj$ pierwsze miejsce i
Włodzimierza Gryczki - miejsce drugie.
Trzecią pozycję wywa|czył' Roman
Głowienkowski z Siedlec.
Kolejne lokaty zajęli Franciszek Jurzyk
i Michał Zieliński.
Zawodom sędziował Pan Stanisław
Górecki.
Na zakończenie turnieju dokonano
podsumowania klasyfikacji ,,GMND -

PRIX 2002''' TyfuI rwycięzcy
i pamiątkowy puchar przypadlt
w udziale Andrzejowi Czapli,
reprezentantowi GOK KS ,,Roszada"
z Wiśniewa'
Gratulujemy zvtycięzcy i zyczymy
wielu sukcesów na polach szachowych.
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GMII,{ IVA B I B LI OTEKA PUB LICZNA
w Wiśniewie

czynna jest w godzinach:

ł poniedziałek 11.00-b.00

łwtorek, środa, czwartek, piątek
11.00 - rc.00 i 16.00 - 20.00

łsobota r6.00 - 20.00

t0 Gminne Wieści
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Toblico ogłoszei|

Dyrektor i procownicy Gminnego ośrodko
Kultury w Wiśniewie zapraszojc wszyst.
kich chętnych, (bez względu no wiek),
do udziofu w zojęcioch kół zointeresowoń.
od wrześnią zączną swoją dziołolność
kółka - plosĘczne, poetyckie i muzyczne
(nouko gry no instrumentoch klowiszowych
i okordeonie).
Prosimy o zop|sy osobiście do końco
wrześnio |ub kontokt te|efonicznyl
Pod nr 647-73-1t w godz. 8-1ó.
Przewidziano jest symboliczno optoto,
w za|eżności od |iczby uczestników.

Urząd Gminy w Wiśniewie
czynny jest

od poniedziałku do piątku
w godz.8.O0-{ 6.00

do Urzedu Gminv:

BUDOWNTCTWO 64t-70-25
Numery wewnetrzne:

CENTRALA

oŚWIATA
GOPS

Sekretariat
Wójt Gminy
Sekretarz
Budownictwo
Obrona Cywilna
GoPS (księgowość)
Urząd Stanu Cywilnego
Podatki
Skarbnik
GOPS (kierownik)
Przew. Rady Gminy
Zastępca Wójta
oświata
Kasa
Faks

64r-73-r3
64r-73-23
64r-73-89
64r-70-r5
64r-70-20

101
102
103
to4
105
106
t07
108
109
l l 0
111
T12
113
tr4
115

PRODUCENCIE MLEKA
I Cq ztotyteS wniosek o prqtznanie

indywidualnej kwoĘ mlecauj ?
.,,l Pned podpisaniem wniosku sptawdź

zgodność danych na wniosku
, i załącznikach?

",l Złóż wniosek dzisiaj, abyś miał czas
na uzupełnienie ewentualnych
błędów lub własnych niedopatneń.

,,t otrqmanie zaświadczenia z mleczar.
ni nie oznacza, żejesteś posiadaczem

, kwoĘ.
ll Musisz złożyć wniosek do oT ARR,

a olrq,nusz decyąię prqdzielającą
Ci kwotę mlecznę

V,l'

w

Wójt Gminy Wiśniew
p rzyj muj e int e r e s ant ó w

w każdy czwartek
w godz. 10.00-77.00

Nadleśniczy pismem z dnia 01,07,2003r' prosi aby wnioski
o wydanie pośWiadczenia legalności pozyskiwania drewna na
sezon zimow, który jest okresem najbardziej intensywnego
Wrębu, składano do dnia 31 grudnia roku popnedniego,
Pozwoli to uniknqć kilkakrotnych dojazdow do działek połoŻonych
w tych samych miejscowościach, a tym samym usprawni i zmniejszy
koszty nadzoru,



Starszy aspirant sztabowy Janusz
Czapski po 8 latach pracy w
Komisariacie Po|icji w Wiśniewie'
30 czerwca br. rozkazem Komen-
danta Miejskiej Policji w Siedlcach
zostal przeniesiony do innej
placówki.

od I paździemika l995r pracował jako
st. asystent sztabowy - dochodzeniowiec, na
komisariacię w Wiśniewie, a od l lutego
1996r. powierzono mu stanowisko
KomendanĘ które pełnił do 30 czerwca br.
W tym czasie komisariat przechodził wiele
reorganizacji, w wyniku których' zmieniała
się obsada personalna i zasięg terflorialny.
(Do l5.12.2002r. jednostka ta obsługiwała
gminę Wiśniew i gminę Domanice, zaś
ostatnio gminy Wiś4iew iZbuczyn.)
Komisariat Policji w Wiśniewie zmienił
także swoja nazwę' obecniejest to Posteru-
nek Policji liczący 5 etatów.
Tak o swojej pracy w Wiśniewie pisze
Komendant Komisariatu Janusz Czapski.

,,Współpraca z Samorządami Lokąl-
nymi uHadała się bardzo dobrze, co
skutkowało v)spąrciem finansowym
policji (sprzęt, paliwo, remonty)' W
długoletniej historii tego Komisariatu
ostatnie lątą można zaliczyć do bardzo
udanych, wskutek wzrostu wykrywal-
ności przestępstw, i poczucia - jak
sqdzę - bezpieczenstwa u obywateli. Do
30 czerwca 2003r. Komisariat Policji
w ||iśniewie liczył 16 etatów i była to
jego jak dotąd najwięlrsza obsądą,
Z dniem 1.07. 2003r. wskutek reor-
ganizacji postanowiłem przejść do
pracy w Komendzie Miejskiej Policji
w Siedlcach. od tego też czasu pełnię
obowiqzki Zastq)cy Naczelnika Sekcji
Pątrolowo Interwencyjnej KMP
Siedlce.
W swojej kilkunastoletniej pracy
zawodowej w Policji zawsze stąrąłem
się służyć ludziom jak najlepiej,
powłżnie i z szącunkiem podchodzić do
problemów - pomagać. Tak tez będę
pracował dalej. I choć nie petnię służby
na terenie gminy Wiśniew to zawsze
chętnie będę służrył radą i pomocq jej
mieszkańcom w sprawach bezpie-
czeństwa obvwateli.,,

asp, sztab. Jąnusz Czapski

W okresie od27.05 do 11.08.2003r.
na terenie gminy Wiśniew stwierdzono

n astęp uj ą ce zdar zeniŁ3
. 27 maia w Mościbrod ach zatrrymano nietzefutego rowerzystę.
. 29 naja w Śmiarach' podczas nieobecności domowników, miało

miejsce włamanie do dwóch mieszkań. Skradzionego sprzęfu RTV
jak dotąd nie odryskano.

. 31 maja w Wiśniewie zatrzymano nietrzeźwego kierowcę.

. 8 czerwca w niedzielę odnotowano aŻttzy wypadki drogowe.
- w Gostchorzy samochód osobowy pofrącił rowerzystkę. Kobieta
została odwieziona do szpitala,
- Polonez wyjeidŻający ze stacji paliw w Wiśniewie' wymusił
pierwszeństwo przejazdu na jadącym drogą uprzywilejowaną Fiacie,
który chcąc uniknąć zderzenia, zjechał zjezdni i wywrócił się. Z po-
wodu obrażeń ciała kierowca został.przewieziony do szpitala.
- na drodze w Wólce Wołynieckiej motocyklista o nieustalonej
tozsamoŚci potrącił dwóch pieszych, którz1 zostali przewiezieni do
szpitala.

. W nocy z |2/|3 czerwca w Smiarach dokonano włamania do
strażricy oSP. Skradziono mundury strazackie i paliwo.

- 22 czerwca w okninach Nowych doszło do awanfury rodzinrrej.
ojciec ugodził noŻem syna, który musiał skorzystać z pomocy
lekarskiej.

.25 czerwca w Wiśniewie miał miejsce tragicmy w skutkach wypadek
drogowy. Kierowca Mercedesa zjechał z drogi, uderzył w drzewo.
W wyniku poniesionych obraien złnarł' w szpitalu.

. 26 czerwca w Gostchorzy niezrani sprawcy zajechali drogę,
kierowcy samochodu dostawczego, a następnie kastetami dotkliwie
go pobili.

. W nocy z 4l5 lipca odnotowano pożar opuszczonego budynku
drewnianego. Przyczyny nie ustalono.

- 3 lipca we wsi okniny Podzdrój spalił się budynek gospodarczy.
Straty oszacowano na ok. 15 Ęs. zł.

. 9 |ipca w Sołdach miał miejsce wypadek, w którym kierowca
Poloneza podczas wyprzedzania rowerzystów zjechał na przeciwny
pas jezdni i zderzył sie czołowo z Volkswagenem, którego kierowca
został odwieziony do szpitala.

. 20 |ipca w Radomyśli samochód marki Peugeot zjechał z drogi na
pobocze uderzając w drzewo i ogrodzenie. Kierowca i pasazerowie
zostali odwiezieni do szpitala.

. W nocy 26127 |ipca przy u|icy Kościuszki w Wiśniewie nieznani
Sptrawcy włamali sie do garażu i slaadli motocykl Suzuki ,,ścigacz',.
Po 2 Ęgodniach motocykl został odzyskany.

. 28 |ipca w Łupinach miał miejsce wypadek drogowy. Kierowca
Poloneza uderzył w przydrożne drzewo. Z powodu obrłŻęil'
męiczy zna przewieziony został do sryita|a.

- 11 sierpnia w Ko|. Łupiny na terenie Leśnictwa Stok Wiśniewski
spalił się las o powierzchni ok. 1 hektara.
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