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SzkoIenie d|a rolników
. komputery d|a szkół
od początku lutego do końca maja

br. w szkołach na terenie gminy Wiś-
niew, trwać będą szkolenia d|a ro|ni.
ków i bezrobotnych dotyczące przy-
stosowania polskiego rolnictwa i ob-
szarów wiejskich do integracjiz Unią
Europejską.

Zorganizowanie cyklu spotkań moz-
Iiwe było dzięki funduszom pozyska.
nym od Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa w ramach progra-
mu ,,Podnoszenie i zmiana kwalifika-
cji zawodowych mieszkańców wsi
w obszarach gmin wiejskich i miejsko
- wiejskich,,. Program szko|eń dotyczy
m. in. problemlw związanych z zasa-
dami prowadzen ia rachunkowości ro|-
ne j ,  o rgan i zowan iem gospoda r s tw
ekoIogicznych, funduszów pomoco-
wych d la polsk iego ro ln ictwa.

Przyblizenie tej tematyki nie byłoby
mozI iwe bez odpowiedniego sprzętu,
oprogramowania i  pomocy dydak-
tycznych' DIatego większa częśĆ przy-
znanych środków została przeznaczo-
na na zakup komputerów, kserokopia-
rek i materiałów niezbędnych do pro-
wadzenia szko|eń. Tym samym do 5
szkół, trafił sprzęt komputerowy i kse-
rokopiarki za sumę ponad 60 tys. zł.,
z którego korzystać będq także ucznio.
wie z costch orzy, Śmiar, Myrchy, Ra-
domyś|i  iWiśniewa.
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29 grudnia 2003 r. na XII Sesji
Rada Gminy w Wiśniewie

podjęła następujące uchwaĘ:

. Nr XIV82/03 z dn. 29. 12. 2003r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2003r.

. Nr XII/83/03 z dn. 29. 12. 2003r. w sprawie odwotania
z-cy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wiśniewie'

. Nr XII/84/03 z dn'29' |2' 2003r, w sprawie powołania
z.cy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wiśniewie.

Informacja Wójta Gminy \iliśniew
w sprawie wydanych zarządzeń

od L2 grudnia 2003r.do 30 stycznia 2004r,
. Zarządzęnie Nr 85/03 z dnia |2 grudnia 2003r. w sprawie
powołania komisji do wyboru ofęrt na sprzedtŻ samochodów
gminnych.
' Zarządzenia Nr 86/03 z dni'a 23 grudnia 2003r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ptzetargu
na zakup komputerów dla oświaĘ.
. Zarządzenie Nr 87/03 z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2003r.
. Zarządzenie Nr 88/03 z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie
powotania komisji do przeprowadzenia licytacji na sprzedaŹ
samochodów gminnych.

r

. Zarządzenie Nr 88/03 z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie
powołania komisji do przeprowadzenia licytacji na sprzeduŻ
samochodów gminnych.
. Zatządzenie Nr 89/04 z dnia 02 stycznia 2004r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy
w Wiśniewie.
. Zaruądzenie Nr 90/04 z dnia 5 stycznia 2004r' w sprawie
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia prze-
targu
. Zuządzenie Nr 9ll04 z dnia 5 stycznia 2004r. w sprawie
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia
egzaminu dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
. Zarządzęnie Nr 92104 z dnia |9 stycmia 2004r. w sprawie
umorzenia odsętek od nietęrminowej wpłaty należności za
pobór wody.
. Zarządzenię Nr 93104 z dnia 20 stycznia 2004r. w sprawie
umorzenia zaległości za wodę, ścieki ijednorazowej opłaty.
. Zarządzęnie Nr 94104 z dnia2| stycznia 2004r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia
przetargów w trybie zapytania o cenę.
. Zarządzęnie Nr 95/04 z dnia 27 stycznia 2004r. w sprawie
powołania pełnomocnika ochrony w Urzędzie Gminy
w Wiśniewie.
. Zarządzęnie Nr 96104 z dnia 28 stycznia 2004r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu
w trybie zapytania o cenę.
' Zarządzenie Nr 97104 z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie
rozłoŻenianaraty za|eg}ej należności za pobór wody'

tl
*URZĄD SKARBOWY w SIEDLCACH

informuje:
ze zgodnie z pŻepisami art' 9 ustawy z dnia 13 pażdziemika 1995r. 0 zasadach ewidencji podatników
ptatnikow /Dz'U' Nr 142, poz,702 z pÓŻn' zm'l podatnicy mają obowiązek aktualizowania danych objętych

lzgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aKualizacyjnego do właściwego naczelnika uŻędu
I skarbowego, i tak:

1. Podatnicy podatku od towarÓw iusług |ub podatku akcyzowego nie poŹniej niż w terminie 14 dni
od dnia W ktorym nastąpiła zmiana danych.

| 2, Podatnicy podatku dochodowego nie póżniej niż w terminie 30 dni od dnia W ktÓrym nastąpiła zmiana danych'

!W przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, których płatnikiem jest organ emeryta|ny |ub
l ,l rentowY podatnik dokonuje zgtoszenia aktua|izacyjnego za pośrednictwem płatnika /ZUs, KRUS,'''l
l Podatnicy będący wyłącznie podatnikami podatków stanowiących dochody budżetów gmin dokonują zgłoszenia
I nie poŹniei niż w terminie;
l . złozenia pierwszej dek|aracji na podatek ro|ny, |eśny |ub od nieruchomości,
|. dokonania pierwszej wpłaĘ wymienionego Wyżej podatku, składają Wypełnione zgłoszenie
l i aktua|izacyjne W organie podatkowym gminy /miasta/ właściwym wg miejsca

I; lub siedziby podatnika.

izgłoszeniu pod|ega każda zmiana np. zame|dowania, zamieszkania, siedziby, numeru dowodu osobistego, nazwiska, I
imienia, konta bankowego, Wspó|nika społki, składuzarz@uspotki, powiąpań z podmiotamiitp.'
Powyższe obowiązki wynikają z Wymienionych wyżej pzepisów i są nieĄdne d|a stałej aktua|izacji bazy danych w Knjowej Ewidencji l
)odatników. l
Jednocześnie informuje się, że podatnik |ub płatnik, ktÓry wbrew obowiązkowi nie dokonuje w terminie zgłoszenia identyfikacyjnego ;
Podatników.

i J-eonoczesnE |nlormuje s|ę' ze pooatn|K |ub płatn|K' Ktory Wbrew obow|ązKow| n|e doKonuje W term|n|e zgłoszen|a |oentyfiKacyjnego lI a|bo aktua|izacyjnego druki N|P/ objętych nim danych pod|ega kaze, stosownie do pzepisów ań. 81 S I pk I i $ 2 ustawy i
l z dnia to wrzesńia t"ńgr. xoo.k, xarńy śl<aroowy tDz'U'Nr83pz.930zpźn.znJ.
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29 grudnia 2003r. odbyła się ostatnia w tym roku XIV sesja
Rada Gminy w WiŚniewie.

Jak zwykle otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady -

Janusz Markiewicz' Na początku przedstawił proponowany porządek
obrad, który poddany pod głosowanie został przyjętyjednogłoŚnie.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy - Krzysztof Kryszczuk,
informując o wydanych zarządzeniach i bieżących pracach na terenie
gminy.

Po wyjaśnieniach wójta $os zabrała skarbnik gminy - Jadwiga
Jastrzębska' wyjaśniając zmiany uchwĄ doĘczące budżetu. W tej
sprawie głos zabrał tal.iie wójt, informując o planowanej poĘczce |50
tys' zł z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Srodowiska w Warszawie
na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Wisniew.

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałami
w sprawie:

. zmian w budżecie gminy na 2003r.

. odwołania z.cy Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnęgo w Wiśniewie'

. powolania z.cy Kierownika Urzędu Stanu
Cywi|nego w Wiśniewie'

Po przeprowadzeniu głosowania nastąpiło przyjęcie protokołu
z poprzedniej sesji.

Ostatnim punktem
i zapytania radnych.

obrad byty interpelacje

Na zakończęnie sesji Wójt Gminy złoĄł, na ręce radnych
i soĘsów najlepsze Ęczenia świąteczne i noworoczne wszystkim
mieszkańcom. gminy.

Gmina Wiśniew - dane demograficzne

DWA ŁYKl STATYSTYKI
Początek ko|ejnego roku kalendarzowego to czas podsumowań,

bi|ansów, zestawień.
Wafto przyjrzeć się, jak Vfyg|ąda Gmina Wiśniew pod Wzg|ędem

danych demograficznych i statystyki.
W Urzędzie Stanu Cywi|nego W Wiśniewie w 2003r. odnotowano:

! 89 urodzin dzieci,
! związek małżeńskizawarło 45 par,
! wydano 65 aktów zgonu'
D przemeldowało się poza teren gminy - 45 osób,
D migracje w granicach gminy - 52 osoby

W porównaniu z rokiem ubiegĘm znacznie wzrosła |iczba
zawaĘch małzeństw, natomiast liczba urodzonych dzieci
zmalała.

Aktua|nie na pobyt stały i Ęmczasowy, zame|dowanych jest
6061 osób, W tym 3019 kobiet i 3024 męzczYzn'
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W dniu 29 stycznia, w 98 roku życtb zmarł w Warczawie
Stanisław Jurzyk - wiśniewiak,

Urodził się 14 sierpnia 1906 roku, W pierwszym roku życia przybyt
Wraz z rodzicami do Wiśniewa (matka pochodziła z Wiśniewa, ojciec ze Stare1
Wsi, koło Siedlec), Lata dziecięce i młodzieńcze spędzil w Wśniewie, tu
ukończył,
7 - klasową szkołę powszechną i został skierowany, jako sĘpendysta kółka,
rolniczego do Szkoły Ro|niczej w Siedlcach. Następnie uczęszczał do Szkoły
Handlowej w Sied|cach, Po ukończeniu tej szkoĘ odbył 2-letnią służbę
wojskową w 25 Pułku tńłanów Wie|kopolskich w Pruzanie (obecnie Białoruś),
W czasie tej służby ukończył szkołę podoficerską w Baranówiczach,

W roku 1932, jako ekstern uzyskał świadectwo dojrzałości w Poznaniu, W Ęmże roku,
rozpoczął studia na Wydzia|e Prawno - Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiegq które.
ukończył w roku 1936, uzyskując h7tuł magistra praw,

W czasie studiów cierpiał niedostatek i był zmuszony pokonywać wiele trudności zyciowo-
bytowych, był zdany na siebie; rodzice nie byli w stanie wystarczająco Wspomagać go
materialnie. Po uzyskaniu dyplomu, z polecenia profesora Kasznicy, miał otrzymać pracę
w Starostwie KĘowym w Poznaniu, jednak ze względu na ludowe przekonania polityczne,
mimo protekcji tak ważnej osobistości, pracy tej nie otrzymał (starostwo było opanowane przef
,,narodowców,, Romana Dmowskiego), Tenże profesor zarekomendował Stanisława do pracy
w Urzędzie Wojewódzkim Lubelskim i 17 maja 1937 roku rozpoczął tę pracę,

2 października 1937r, zawarł związek maŁeński z Sabiną Dziewulską - siedlczanką która
była jego pierwszą miłością,

Po odbyciu prakĘki w Urzędzie Wojewódzkim i po zdaniu egzaminu referendarskiego
w listopadzie 193B roktl, został skierowany do pracy w Starostwie Powiatowym we Włodawie.
W marcu 1939 roku, w ramach pierwszej części mobilizacji został powołany do służby
wojskowej w dywizjonie taborów, nieopodal Białej Podlaskiej; był tam szefem dywĘonu,
a następnie dowódcą plutonu. Po 5 miesiącach tej służby powrócił do pracy w starostwie
we Włodawie. 31 sierpnia 1939 roku, w związku z ogłoszeniem powszechnej mobilizacji zgłosh
się jako ochotniĘ jednak nie został zmobilizowany,

We wrześniu 1939 roktl, na wniosek Społecznego Komitetu obrony miasta Włodawy
został przez generała Kleeberga mianowany wicestarostą powiatu włodawskiego
i oddelegowany do zorganizowania nowych władz powiatowych (poprzednie władze
ewakuowaĘ się). Zorganizował oddział Samoobrony obywatelskiej którym dowodził,
Po wkroczeniu do Włodawy wojsk radzieckich oddział ten został przez te wojska rozbrojony,
W 10 dni później Włodawa, na podstawie układu Ribbentrop-Mołotow została przekazana poa

okupację niemiecką.
Wkrótce przeniósł się do Chełma i podjął pracę w Wirtschaftamcie. Na ile to było

mozliwe, pomagał miejscowej ludności polskiej iżydowskiej, pomagał Polakom zaangazowanym
W pracę konspiracyjną ratował skazanych przed odbywaniem kary w więzieniu, brał udzia,l
W organizowaniu szczepień przeciw ffusowi plamistemu, osobiście zaangazował się w pracę

konspiracyjną,
Po wyzwoleniu Siedlec, z dniem 1 sierpnia 1944 roku został powołany przez komisję

porozumiewawczą konspiracy1.nych stronnictw poliĘcznych na stanowisko vicestarosty
powiatowego w Siedlcach, a niedługo potem (po 10 dniach) na stanowisko starosty,



W ltśtopadzie 1944 roku zostaje przeniesiony na stanowisko inspektora i zastępcy
Inspektora Głównego w Ministerstwie Administracji Publicznej które miało siedzibę w Lublinie,
a od lutego 1945 roku w Warszawie, W ś|ad za ofensywą wojskową postępowała ekipa
rządowa administracji państwowej w której uczestniczył. Był współorgantzatorem władz
administracyjnych szczeb|a wojewódzkiego i miast wydzielonych i tak kolejno zajmował się
ustanawianiem tej administracji w Kielcach, Łodzi, Częstochowie. Zaproponowano Mu w Ęm
czasie stanowisko wojewody olszĘńskiegq którego to stanowbka nie przyjął, Później bra,t
udział w organizowaniu administracji na t. zw, ,,Ziemiach odzyskanych,i Z dniem 1 sĘcznia
1946 roku został mianowany wicewojewodq wrocławskim.

]ako działacz |udowy jeszcze w okresie przedwojennym (w Wiśniewie był akĘwnym
działaczem Koła Młodzieży Wiejskiej We Włodawie był viceprezesem Zwiqzku Młodziezy
Wiejskiej,,Siew,i w Chełmie współpracował z kierownictwem organizacji ,,R)CH,, w"podziemiu
brał udział w konspiracyjnym ruchu ludowym) został kandydatem na posła do Sejmu
Ustawodawczego z listy vvyborczej Polskiego Stronnictwa Ludowego (mikołajczykowskiego)
w okręgu vvyborczym Wrocław I, Na liście tej figurował na drugim miejscu, tuz za wojewodą

równiez ludowcem' Został tez pełnomocnikiem tej lisĘ, Za swoją działalność na Ęm polu zostat
aresztowany przez wojewódzkie władze |Jrzędu Bezpieczeństwa pod zarzutem organizowania
PSL-owskich oddziałów zbĘnych przeciwko legalnym władzom. Po wyborach, w bezpośrednie.1
rozmowie z Władysławem Gomułką wytknqł mu sfałszowanie wyborów, Co Gomułka
potwierdzĘ mówiąc, ze ,lczasy są szczególne,,, Na propozycje objęcia wyzszych stanowisk
w administracji państtruowej, uwarunkowane zmianą przynalezności partyjnej (PPR) nie wyrażat
zgody.

W roku 1947 powrócił do Warszawy do pracy w Ministerstwie Adminbtracji Publicznej,
(które potem przyjęło nazwę Ministerstwa Gospodarki Komuna|ne1) i pracował tam do 1971
roku, do przejścia na emeryturę. Przez jakiś czas jeszcze pracował, jako biegły księgowy'

Był to człowiek prawy, wymagający duzo od siebie i od innych. Mówił prawdę i oczekiwa,t
od innych prawdy w wypowiedziach i słusznej postawy wobec otaczającej rzeczywistości, Byt
Wzorowym męZem iojcem, Wywarł niewątpliwie istotny WpłyW na postawę zyciową izawodowq
swej jedynej córki i jej dzieci, Był szanowany i |ubiany, Był dla nas, którzy Go znall
n iezaprzecza lnymautorytetem,Byłczłowiek iemgłębokowierzącymitęwiaręmiat
ugruntowaną głębokimi przemyśleniami, Interesowała Go zarówno filozofra ogólna, jak i filozofia
prawa/ filozofia religii. Dla nas, mieszkańców rodzinnego Wiśniewa był wzorem do zdobywania
awansu społeczno-zawodowego, Zawsze mozna było liczyć na Jego pomoc,

Był wspóŁedaktorem i współautorem monografii Wiśniewa, wydanej w roku 1986,
W trudnych czasach dla budowy kościołów w okresie powojennym on wydał zgodę na budowę

kościoła w Wiśniewie,
Swoją drogę zyciową nader trudną ale ciekawą poglądy na sprawy religii, poglądy

poliĘczne i społeczne przedstawił w ksĘce ,,Drogi przeznaczenia, wydanej w roku 2002,
Mottem I rozdziału tej książki był wyjątek wiersza Jana Kasprowicza, którego fragment tu
przytoczę:

,,Dzień mój przygasa _ ten złoty
ten lazurovvy, ten słoneczny dzień ...

Niech upragniony nadejdzie juz wieczór
Ze swoją ctśzą wieczystą,|

Był odznaczony m, in, ZłoĘm Krzyżem Zasługi i Krzyzem Kawalerskim orderu odrodzenia
Polski.

Cześć Jego Pamięci !

Rysząrd Pachecka



HONOROWI
KRWIODAWCY:
1. Tomasz Dąbrowski
2. Dariusz Gawron
3. Adam Gromada
4. Krzysztof Gromada
5. Jacek Jurzyk
6. Jerzy Jurzyk
7. Krzysztot Jurzyk
8. Przemysław Juzyk
9. Radosław Kaczorek
1 0. Krzysztof Kryszczuk
1 1' Kzysztof Młynarczyk
12. Krzysztof Montewka
13. Jarosław Moskwiak
14. Roman Myrcha
15. Michał Pasztor
16. Daniel Sadokierski
17. Karol Wozniak
18. Konrad Wozniak

Ko LĘD oWAIv I E GoK- ow skich KoLĘ D]YIKOW
W CEIVTRTIM KULTURY I SZTUKI

W dniach l7-78,o7 2o04r, odbył się W Centrum Kultury
i Sztuki W Siedlcach XIX Przegląd Zespołów KolędniczycĘ
w którym wzięła udział grupa kolędnicza z Gminnego ośrodka
Kultury w Wiśniewie z programem ,,Kolędnicy z szopką,,.

Członkowie grupy to uczniowie
ze Szkoły Podstawowej w Wiś-
niewie: Adam Kowieski,
Albeft Jagła, Michał Pawlik
i Jakub Kadej. Grupę
przygotował instruktor muzyki
Stanisław Wrób|ewski

Chłopcy przedstawiIi tradycyj-
nq formę ko|ędowania z szopką
którą wcześniej prezentowaIi
W Wiśniewie W czasie Swiąt
Bozego Narodzenia (z dużym
powodzeniem _ równiez finan-
sowym).

Na Przeg|qdzie otrzymaIi pa-
miqtkowe dyp|omy oraz nagrodę
pienięzną' Ze wzg|ędu na Wyso-
ki poziom prezentacji, nasi ko-
lędnicy jako jedyni z 20
grup vvystąpi|i na żywo pod-
czas audycji Katolickiego Radia
Podlasie.

Gminne Wieści



5 grudnia obchodziliśmy
w szkole Mikołajki. Chociaż
śniegu tego dnia nie było, pojawił
się u nas prawdzivly Mikołaj
z workiem prezentów (pewnie
prryszedt pieszo). Radości było
duzo, bo nie zapomniał o Żadnym
dziecku i kazdemu wręczył drobny
upominek. o rózdze nie było
mowy!
Tego dnia rozstrzygnięĘ został też
konkurs na najciekawszy list do
św. Mikołaja zorganizowany przez
Samorząd Uczniowski. Nagrodę
otrrymała Kasia Radzikowska
uczennica kl. I gim. za zajęcie
I miejsca.

6 grudnia Kasia Wielgórska,
Kasia Jastrzębska' Agnieszka
Ługowska, i Agata Pogonowska
wraz z panią Hanną Jastrzębską
wzięĘ udział w Targach
Rękodzieła Artystycznego w ,,Ar-
che'' w Siedlcach, gdzie sprzedaĘ
wszystkie kartki świąteczne
wykonane własnoręcznie na kółku
plastycznym.

SP w Jastrzębiach Smiarach

L8 erudnia tradycyjnie jak co
roku odbyła się w naszej szkole
Wigilia. O godzinie If .3O
w pięknie udekorowanej sa|i gim-
nastycznej zebrali się wSZyScy
uczniowie, nauczyciele i pracow-
nicy szkoĘ. obejrzeliśmy naj-
pierw jasełka w wykonaniu ucz-
niów kl. V. Nad spektaklem czu.
wała literacko pani Małgorzata
Jasińska' a oprawą muzycznązaj$
się pan Sławomir SoĘszewski.
Bardzo nam się podobało przedsta-
wienie. W odpowiednim nastroju,
ze wzruszeniem i łzą w oku
składaliśmy sobie potem żryczenia
łamiąc się opłatkiem. Szkoda, że

Wigilia jest tylko raz w roku.
Jasełka zostaĘ ponownie
wystawione dla mieszkańców dnia
l l '0 l '04 w kościete w Śmiarach,
gdzie braw nie było końca.

31 erudnia żegnaliśmy Stary
Rok i witaliśmy Nonl,y na balu
sylwestrowym zorganizowanym
przez nasząszkołę.

Pojawienie się prawdziwej zimy
wywołało radość i zadowolenie
wśród uczrriów. odpowiednia aura,
a szszegolnie biĄ puch sprryja
przecież uprawiarriu rózrych sportów
zimowych, nie mówiąc już o kuligu,
który zgodnie z tadycją musi się
odbyó.
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W dniach B-17 grudnia 2003r.
w Szkole Podstowowej w Myrsze tnua,ła
akc'jct ',I ty może,sz zostać śu,.
Mikotajem',, którą zorganizowctły
i przeprowadziĘ wspólnie z Sanorzą_
dem Ucz,niowskim nauczycielki Alicja
Głuchowska i Bożena Kosińska,

Podsumowaniem tej akcji była
przer|świąteczna wizyta delegacji
uczniólu naszej szkoły w Domu Małego
Dziecka w Siedlcach.

'VIiesiąc grudzień w Szkole Podstcrwowej w Myrsze
upĘnął jak zwykle pracowicie i ciekawie.
'Yaszą szkołę odwiedził przedstcrwiciel Towarzystwa

przyrodniczego,,Bocian,, Jarosław Paciorek, który zapoznał
uczniów i nauczycieli z problemami ochrony przyrody,
a,szczesólnie nłazów. sadów i ntaków.
Nasz gość, jako ZncIwca tematu udzielił nam
wskazówek nt, dokarmiania ptaków zimą. od wielu lat
uczniowie naszej szkoły dokarmiają skrzydlatych
przyjaciół i po raz drugi biorq udział w akcji pod
patronatem Tygodnika Siedleckiego pt,,,Zostań
pr7yj acielem ptaków', .

I| ramach współpracy z w/w Ęgodnikiem uczniowie
z klas 0-III odwiedzili redakcję gazety, gdzie stanęli
,,oko w oko" z fotoreporterem J. Mazurkiem. Tego
dnia najmłodsi uczniowie wzięli udział w lekcji
bibliotecznej zorganizowanej przez pracowników
Miejskiej Biblioteki Publicznej, oddział dla dzieci
i młodzieży, Tematem spotkania była literatura

dziecięca w państwach Unii Europejskiej.

Grażyna Myrcha
Marzena Nowickct

Właściwy moment na świetną zabawę wykorzystali
uczniowie kl.II i VI organizując kulig' Smiechu izabav,rybyło
co niemiara. Sanie z dziećmi ciągnął prawdziwy koń (co w
dzisiejszych czasach jest rzadkością)' a do nich część dzieci
zaczepiŁaswoje sanki.

Uczniowię klasy VI idąc w ślady swoich młodszych
kolegów i koleżanęk następnego dnia wyjechali w trasę po
najb|iŻszej okolicy' Towarzyszyli im nauczyciele - p. Hanną
Jastrzębską p. Dariusz olszewski oraz wychowawcryni pani
Maria oknińska' Zabawę na świezym powietrzu zakońc,zy|i
pieczeniem kiehasek.

SĘyczeń to szczegolny miesiąc obfitujący w różnę
uroczystości. obchodziliśmy Swięto Babci i Dziadka.
Przedszkolaki z ,,o,, nie zapomnieli o swoich najbliŻszych'
2|.01,04r' zaprosili ,,dziadków'' do szkoły, aby uczciĆ
urocryŚcie ich święto. Pod bacznym okiem p. Ewy Bartczak
przygotowali ciekawy program artystycmy' kazdę dziecko zloryło
Ęczsniababrl lub dziadkowi wręcĄąc drobny upominek.

P rze kazanie św iątecznyc h dar ów
Dyrektor Domu Matepo Dziecfuł vl Siedlcach

ciqg dalszv ze str'7

SP W Jastrzębiach Smiarach
3l stycznia odbyła się choinka szkolna. Młodszę dzieci
(kl.0-III) bawiły się od godziny 10.00 do l3.00
w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej.
Najpierw wszyscy obejrzeli przedstawienie
pt, ,,Zabawa w śpiącą Królewnę,,przygotowane przez
p. Hannę Jastrzębską. Aktorami byli ucmiowie
uczęszczający na zajęcia teafralne. Anakcją zabawy był
lvystęp zespołu tanecmęgo naszej szkoły ,,Tęczówki,,'
Nię zabrakło też nagród za udział w konkursach
przygotowanych dla najmłods4ich. Najciekawsrym
z nich był konkurs na najładniejszy i najbardziej
oryginalny kapelusz, l<tóry wygrał PaĘk Jastrzębski
z kl. II. Dla starszych uczniów zabawa rozpoczęła się
o godz. 13.30 i tt.wała do godz.l8.30. Dla nich teiznie
zabrakło atrakcj i. Naj p ierw obej rze l i przedstawieni e p t'
,,opowieść wigilijna,, w wykoniLniu uczniów
uczęszczających na kółko teatralne prowadzone przez
p. Hannę Jastrzębską. od godziny 20.00 na zabawie
karnawałowej bawili się rodzice.
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|nformacja dotycząca sposobu uzyskania pozwolenia na budowę

Zakres działania Urzędu Gminv Wiśniew

l.Wójt Gminy wydaje decyzję o warunkach zabudowy.
a) druk wniosku o wydanie decyzji pobiera się w pok' Nr 20'
b) do wniosku nalezy dołącryć:
- mapę do celów projektowych wykonaną przez uprawrrionego geodetę lub pobraną z Powiatowęgo ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Siedlcach Skwer Niepodległości 2 (wejście od ul. Pułaskiego) -
mapę Wnioskodawca przygotowuje na kosf własny,
- umowy lub pisma zapewniające dostarczenie do projektowanego budynku wody, i energii elektrycznej oraz
odprowadzenie ścieków'
- wypełniony wniosęk na|eĘ ztoĘć w sekretariacię Urzędu Gminy pok. Nr 6'

Z,Decyzję o warunkach zabudowy odbiera sie w pok. Nr 20. Jeśli wymaga tego przepis prawa należy wnieść opłatę
skarbową:
- budynki mięszkalnę - zwolnione sa z opłaĘ skarbowej,
- budynki gospodarcze, inwentarski i garaŻe -38 zł (wydanie decyzji) + 5 r} (złoŻenie wniosku) + 0,50 gr (każdy
załącmLk do wniosku),
- budynki pozostałe i inne budowle - 90 zł (wydanie decyzji) + 5 zł (ztożenie wniosku) + 0,50 gr (każdy załącmik
do wniosku).

3.Decyzja o warunkach zabudowy podlega uprawomocnieniu w ciągu 14 - stu dni od daty doręczenia ostatniej Ze stron
postępowania. Po uprawomocnięniu decyzji moż.na starać się o pozwolenie na budowę.

' Zakres działania Starostwa Powiatowego
l.Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje Starosta Siędlecki:

- drŃ wniosku o wydanie decyzji pobiera się w Starostwie Pow. w Siędlcach ul. Piłsudskiego 40 pok. Nr 214,
- do wniosku na|eŻy dołączyć kompletny projekt budowlany opracowany przez uprawnioną do tego osobę (4 egz.),
- pozostĄch informacji udzielają pracownicy Starostwa Powiatowego.

Informacia dotvczaca dokonania zgłoszenia budowv
Pozwolęnia na budowę nie wymaga budowa:
1)obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej

działki siedliskowej:
a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m,,
b) ptyt do składowania obornika'
c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,
d) naziemnych silosów na materiĄ sypkie o pojemności do 30 m, i wysokości nie większej niŻ4,5 m,
e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do2I m",

2)budynków gospodarczych, wiat i altan o powierzchni zabudowy do 10 m,, prry czymłączna|iczbaĘch obiektów nie
moze przekroczyć dwóch nakaŻde 1000 m, powierzchni działki,

3)indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę,
4)przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2,
5)instalacji zbiomikowych na gaz płynny z pojedyncrym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do

zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
6)przyłączy do budynków: elektroenergeĘcmych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych

i tęlekomunikacyjnych,
7)obiektów małej architektury'
8)ogrodzeń,
9)obiektów ptzęztaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, w tym barakowozów'

Budowa wżej rłymienionych obiektów wymaga zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Siedlcach
ul. Piłsudskięgo 40 pok. Nr 2l4'
t.Zgłoszenia dokonuje się na uzyskanym w Starostwie wniosku.
Z'Do zgłoszenia dotyczącego budowy zbiornika na gaziprzył'ączna|eŻy dołączyć:

a) mapę do celów projektowych wykonana przezuprawlionego geodetę' wykonana na kosf wnioskodawcy,
b) projekt zagospodarowania działki sporządzony nawyiej wymienionej mapie przezuprawnionego projektanta,
c) opis instalacj i sporządzony przęZ uprawnionego proj ektanta'

3.Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Starostwa Powiatowego.

Informacje przygotowata Agnieszka Zalewską _ Wróbel
Kierownik Referatu Rozwoju i Gospodarki Gminy

L
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ZeZłomoWaC
Starostwo Powiatowe w Siedlcach

przesłało informacje w sprawie prowadzenia
kasacji samochodów. Na terenie dawnego
województwa sied|eckiego punktami
wyznaczonymi przez wojewodę do
wydawania zaświadczeń o kasacji pojazdów,
niezbędnych do ich wyrejestrowania są:

1' SKUP - SMEDM - KOMIS ,,AWo - ZŁoM,iĘarekPiotowski
AI. Wyzwolenia 46, 08 - 440 Pilawa

2' PzedsĘbiorstwo Pzerobu Złomu |{eta|i ,,SEGR)MET,, Sp' z o.o.
u|. Węgrowska 2' 08-3oo Soko|ów Pod|aski

3. Paedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ,,AUro - 9KUP,
Bańan Sołoducha,
u|. Starzańskiego 18' 08 - 110 Siedlce

4,,, MoToZB}.f,Wiesław Safi ańczuk
ul. Południowa l, 08 - 11o Siedlce

5' Zakład U9ugowo - Handlowy,, HaŁDAR,, Dariusz Wie|gat
ogrcdniki 18ą 07 . 132 ostrówek

6,,,MITRorcL"Społka Jawna, Krntsrtof i Teresa MitrofaniuĘ
Niemojki 18ą 08 . 2oo Łosice

7,Zakład Usługowo - Hand|owy ,,AWaBĄl(9,
Kró|ik Stani9aw Jerz1, 08 . 4o5 GończTce 128

B. AUTO.S C-entrum U9ugowo - Handlowe Sp. z o.o.
ul. Terespolska 14, 08 - 11O Siedlce

9. Pzedsiębiorstwo Państwowej Kom. Samochodowej w Łosicach
ul. Kolejowa 22,08.200 Łosice.

10. Przedsiębiorstwo Hand|owo - Usługowe
Sławomir Gałązka, ul. Marii Konopnickiej32,07. 100 Węgńw

II',,AW)-9ZR)I, KasaQa i złomowanie pojazdów
Ujrzanów 282, 08 - 11o Siedlce

:',j#*ł'
. '.r '., i &&& |

uę24D STATYSTYGZNY W WARszAWlE
oDDZ|AŁ W sIEDLcAcH
38-1 1 0 Sied|ce' u|. Pułaskiego 19/2{

informuje:

W związku z zaistnieniem, od I stycznia 2004r., prawnej moz|iwości
wypełniania i składania przez osoby tizyczne wnioskÓw RG-1 w uzędach
miasUgmin jednocześnie z wnioskiem o wpis do ewidencji działalności
gospodarczej informujemy, ze na stronie internetowej GUS www.stat.qov.pl
pod hasłem REGON znajdująsię następujące tematy:

- Wniosek RG . 1, RG - 2, Załacznik do RG . 1.
|nformacja na temat samodzie|nego wypełniania wniosków RG.l
w uzędach miasUgmin pŻeznaczona dla osób, które p|anują podjąó
i wykonywać działa|ność gospodarczą począwszy od l sĘcznia 2004r.
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tNFoRMAcJA DLA osoB UB|EGAJĄGYGH slĘ o ŚWnDczEN|A RoDZ|NNE
(KTO KOMU PRZYZNAJE SWTADCZENTE)

Podmioty wypłacające świadczenia rodzinne w okresie przejściowym
(od 1 V 2004 ł. do 3,| Vlll 2006 r.)

1) w okresie od I V 2004 r. do 31 Vlll 2005 r.

Gmina przyznaje wszystkie pzysługujące danej rodzinie Świadczenia rodzinne,
jeś|i wnioskodawcą jest osoba. do której odnosi się co najmniejjeden z nifą wymienionych
punktów:

1) ubiega się o świadczenie pielęgnacyjne,
2) ubiega się o dodatek do zasiłku rodzinnego z Ętułu:

a) opieki nad dzieckiem w okresie korzystanla z urlopu wychowawczego lub
b) samotnego wychowywania dziecka i utraĘ prawa do zasiłku d|a

bezrobotnych lub
c) samotnego wychowywania dziecka,

3) jestosobąbezrobotną
4) pobiera zasiłek pzedemeryta|ny |ub Świadczenie pzedemeryta|ne,
5) do 30.|V. 2004 r. pobierała zasiłek rodzinny |ub zasiłek pie|ęgnacyjny

z ośrodków pomocy społecznej'
6) jest zatrudniona lub wykonuje pracę na podstawie umowy z|ecenia

|ub umowy agencyjnej u pracodawcy zatrudniającego w dniu 31.l||.2004 r,
nie więcej nif 4 pracowników,

7| pobiera za okres po ustaniu zatrudnienia zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i maciezyństwa,

8) jest posłem, senatorem,
9) ma usta|one po 30.|V.2004 r. prawo do emerytury |ub renty z tytułu niezdo|ności do

pracv. rentv rodzinnei. socialnei lub uposafenia rodzinneqo.
2. Pracodawca

zatrudniający w dniu
31.111.2004 r. co
najmniej 5
pracownikÓw

pzyznaje tylko zasi|ek pie|ęgnacyjny |ub zasiłek rodzinny lub zasiłek rodzinny
wypłacany łącznie z dodatkami z tytułu:

- urodzenia dziecka,
- ksŹałcenia i rehabi|itacji dziecka,
- rozpoczęcia roku szko|nego,
- podjęcia pzez dziecko nauki w szko|e poza miejscem zamieszkania

jeśli wnioskodawca ty|ko o te Świadczenia się ubiega i jest jego pracownikiem
(w czasie trwania zatrudnienia. umowv zlecenia lub umowv aoencvinei).

J . WłaŚciwe jednostki
organizacyjne
pod|egłe MoN,
ministrowi
właŚciwemu ds'
wewnętznych,
SzefowiAW, Szefowi
ABW oraz Ministrowi
Sorawiedliwości

przyznajątylko Świadczenia jak wyżej pracodawca, jeś|i wnioskodawca ty|ko o nie się ubiega
ijest żołniezem |ub funkcjonariuszem tych słufb'

4. KRUS przyznĄe Ę|ko świadczenia jak wyŹej pracodawca, jeś|i wnioskodawca ty|ko o nie się ubiega
i iednoczeŚnie ood|eoa ubezoieczeniu społecznemu ro|nikÓw.

5. zus pnyznĄe ty|ko Świadczenia jak wyżej pracodawca, jeś|i wnioskodawca ty|ko o nie się ubiega
ijednoczeŚnie:
. pobierał do 30.|V.2004 r. zZUS emeryturę, rentę, rentę socja|ną lub rentę rodzinną |ub
. jest osobąduchowną
- jest osobą ubezpieczoną prowadzącą pozaro|niczą działa|nośĆ gospodarczą

lub osoba z nia współpracuiaca. nie wvmienionaw Doz.2-4.
6 .

RoInicze spÓłdzieInie
produkcyjne

pzyznaje ty|ko świadczenia jak wyfej pracodawca, jeŚ|i wnioskodawca ty|ko o nie się ubiega
i jednocześnie jest członkiem ro|niczej spÓłdzie|ni produkcyjnej, ktÓra jest zobowiązana
do wypłaty Świadczeń rodzinnych pracownikom (tj' zatrudnia w dniu 31.l||.2004 r. do najmniej
5 oracownikÓw).

7. Organy emerytalne
|ub rentowe inne niż
ZUS i KRUS

przyznaje ty|ko świadczenia jak wyfej pracodawca, jeŚli wnioskodawca ty|ko o nie się ubiega
i jednocześnie pobierał do 30.|V'2004 r. emeryturę, rentę. rentę rodzinną |ub uposażenie
rodzinne WDłacane Drzezte oroanv.
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2) w okresie od 1 lX 2005r. do 31 Vlll 2006r.

1. Pracodawca
zatrudniający
w dn iu
31.V11.2005r .
co najmniej 20
pracowników

przyznaje ty|ko zasiłek pie|ęgnacyjny Iub zasiłek rodzinny wypłacany
wyłącznie z dodatkami z tytułu:

-- urodzenia dziecka,
- kształcenia i rehabi|itacji dziecka,
- rozpoczęcia roku szkolnego,
- podjęcia przez dziecko nauki w szko|e poza miejscem

zamieszkania
jeŚli wnioskodawca ty|ko o te Świadczenia się ubiega i jest jego
pracownikiem (w czasie trwania zatrudnienia, umowy zlecenia lub
umowv aoencvinei).

2. Grnina wpo ) t  L y ch

N)WE zAsADY PRZYZNAWAN\A ŚwnoczEŃ RoDzINNYcH

będzie
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oMrNNy ośRoDEK KULTURy
informu.ie:

tr;ffiffi 
-$* 

PRnffiMNAffi';*:.. a a-ry
I

$ wGOK-u dziataiqsekcie:

!0 plostyceno wtorki g. ló5
,0 teotrolno - czwortki g. ll
xź;;**;;;}ołiiou w b ardz o c ie kawych|
ęzajęciach.- $

l7t

Gminna Biblioteka Publiczna
w WiŚniewię

Zwraca się z prośbą
do wszystkich czytelników

o zwrot przetrzymywanych ksĘżek
(dłużej ntż 1miesiąc)

Prośba jest podyktowana tym, żę
od 1 stycznta 2a04r. sąna|iczane katy za
przekroczenię terminu zwrotu ksiązek
20 gr zakazdy dzłeń od 1 egzempLarza.

r zaieciach.
&. :*

W związku z planowanymi wyjazdami
Gminny ośrodek Ku|tury w Wiśniewie
serdecznie zaprasza wszystkich
do udziały w zajęciach i próbach

zespołu ludowego
Spotkania odbywają się w czwartki o godz. 1900'
Zapraszamy dzieci, młodzieżz oraz dorosłych
z tereny całej gminy.

Gminny oŚrodek Kultury
w Wiśniewie

zaprasza wszystkich do wzięcia udziału

K0llKURSlt llA lllE0 G0K-u

. składanie prac _ do 18'03.2004r.

. rozstrzygnięcie podczas Gmin-
nego Przeglądu TeatrÓw
Szkolnych - 22.03.2004r.

Regulamin Konku rsu zamieszczony na
str.1 6.

GMINNY oŚnoonK KULTURY
zaprasza do wzięci a udziafu w

Lutowym Turnieju Szachowym,
ktory odbędzie się 28 lutego o godz. 930
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IŁ czasie ferii dzieci sie nie nudziłv.

Co się dztaŁo w GoK-u ?
W miesiącu lutym Gminny Ośrodek Kultury zorganizował zajęcia

d|a dzieci i młodzieży w szkołach oraz w ośrodku
w Wiśniewie' W ofercie zna|azĘ się zajęcia z różnych dziedzin zycia
artystycznego, aIe również rozrywkowo - sportowego.

W ce|u zwiększenia atrakcyjności, niektóre z niclr (turniej Dart.a,
nauki tanca, nauka gry na instrumentach klawiszowych) zostaĘ
przeprowadzone w szkołach na terenie gminy Wiśniew.

Wśród bogatej ofeĘ przygotowanej przez GoK dziecl
i nłodziez miała moz|iwość wyboru:

. zajęć tanecznych - poznanie podstawowych kroków tańców
latynoamerykaliskich i tańców standardowych: cha _ cha, samba,
rumba, walc angielski, walc wiedeński
- zajęć plastycznych - nauka tworzenia palm wielkanocnych,
poznanie techni k malarskich,
- turniejów sportowych - dart.a' szachowy' w warcaby, tenisa
stołowego, bilardowy, wyścig kapslami,
- popołudnia filmowego możliwośó obejrzenia filmów
pozbawionych przemocy

Wszystkie zajęcia byĘ bezpłatne, prowadzone przez osoby o
kwalifikacjach pedagogicznych z odpowiednim przygotowaniem
trler1'torycznym' Wzięło w niclr udział łącznie blisko 300 osób.

Dyrektor Gmirrnego ośrodka Kultury wyraŻa podziękowanie
lvszystkim, ktorzy przyczyni|i się do Sprawnego przeprowadzenia
przygotowanych zajęó. KaŻdej szkole, a z:wł'aszcza Paniom Dyrektorkom
za umoz|iwienie przeprowadzenia ich na terenie szkoły. W szczególny
sposób na|ezy wyróznić Ęch, którzy w sposób bezpośredni uczestniczyli
rv prowadzeniu zajęć tj. p. Franciszka Jurzyka za organizację turnieju
szachowego, p' Tomasza oknińskięrnu za organizację turniejów
rt' r'varcab1' oraz tenisa stołorvego, p. Alicję Głuchowską za prowadzenie
za.jęć plastycznych,

Artur Mydlak - Dyrektor GOK

' }  * ( '  $ $ s s s s s * 's  a * & Ó * Ó s s a o 9 ł o &.( '  * o l '  8 & s & & e s s €  & & & & 6 {& ś! s {s & s & {s s s 6 $ {3 s*

Zwyciezcv w turnieiach sportowvch rozgrvwanych
w czasie ferii w Gminnym Ośrodku Kulturv

Bi|ard _ Mateusz Pawlik, Paweł Jastrzębski' Hubert Sosnowski, Karol Gałecki

Tenis stołowe (Szkoły Podstawowe) _ Maciej Gontarz, Paweł Jastrzębski, Michat Pawlik

Tenis stołowy (Gimnazja) - Adrian Sochacki, Grzegorz Gontarz, Marcin Slubowski

Szachy - Marczak Sebastian, Jurzyk Maciej, Nowosielski Dominik

Warcaby - Damian Sulej

Turniej Darta _ Śmiary. Milena Jastrzębska Gostchorz - Daniel Bancyrek

Radomyśl - Mariusz Cabaj Wiśnieu - Paweł Jastrzębski

Myrcha - Paweł WoŹniak

: ] s Ś s Ś & * | | \ . : s { $ { $ { * s & s s { $ & * i & { & & & e o s s & s d } s s & s s ! & s & & s s { ł & & s & & & s 6 { $ s & & & s $ $

Najpiękniejsza
kartka'świątećzńa

Gminna Biblioteka Publicz-
na W Wiśniewie zorganizo-
wała konkurs p|astyczny pt.
,,Kartka świqteczna,,

ieci z klas ,,0" z terenu

Zaproszenie ] do udziału
nim przyjęły Wszystki

oddziały ,'zerówki'' i Pzed
szko|e Samorządowe W
niewle. Ńadesłano 21 prac'
Komisja konkursowa Wzyz-
nała 5 równozędnych
miejsc. Otrzymalije:

- Arek Bednarek i Patrycja
Cetnar /SP w Gostchorz/,

- Aleksandra Jastrzebska

/SP Śmiary/,
- Kuba Kordys, Kamila
Misiak /przedszkole w
WiŚniewie/

Wszystkie dzieci
nagrody książkowe i
my.
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W czasie.ferii dzieci sie nie nudziłv.

Co' się dztao.W.'Go gl..?

W miesiącu |utym Gminny ośrodek Ku|tury zorganizował zajęcia
d|a dzieci i młodzieży w szkołach oraz W ośrodku
w Wiśniewie' W ofercie zna|azĘ się zajęcia z róznych dziedzin życia
artystycznego, a|e również rozrywkowo - sportowego.

W celu zwiększenia atrakcyjności' niektóre z niclr (turniej Dart.a,
nauki tahca, nauka gry na instrumentaclr klawiszowych) zostaĘ
przeprowadzone w szkołacli na teręnie gminy Wiśniew.

Wśród bogatej ofeĘ przygotowanej przez GoK dzieci
i rnłodzieiz miała mozliwość wyboru:

. za.ięć tanecznych - poznanie podstawowych kroków tańców
latynoamerykańskich i tańców standardowych: cha - cha, samba,
rumba' wa|c angielski, walc wiedeński
- zajęć p|astycznych - nauka tworzenia palm wielkanocnych,
poznanie technik malarskich,
- turniejów sportowych - dart.a, szachowy, w warcaby, tenisa
stołowego, bilardowy, wyścig kapslami'
- popołudnia filmowego
pozbawionych przemocy

możliwośó obejrzenia filmów

Wszystkie zajęcia byĘ bezpłatne, prowadzone prZęZ osoby o
kwalifikacjach pedagogicznych z odpowiednim przygotowaniem
trrer1'torycznym' Wzięło lv niclr udział łącznie blisko 300 osób.

Dyrektor Gminr-rego ośrodka Kultury v,ryraza podziękowanie
rvszystkim, ktorzy przyczyn||i się do Sprawnego przeprowadzenia
przygotowalryc|.l zajęć. KaŻdej szkole, a zwtaszcza Paniom Dyrektorkom
za umoz|iwienie przeprowadzenia ich na terenie szkoty. W szczególny
sposób na|eĘ wyróznić tych, którzy w sposób bezpośredni uczestniczy|i
w prowadzeniu zajęó tj. p. Franciszka Jurzyka za organizację turnieju
szachowego, p' Tomasza oknińskiemu za organizację turniejów
w warcaby oraz tenisa stołowego, p' Alicję Głuchowską zaprowadzenie
za.jęć plastycznych.

Artur Mydlak- Dyrektor GOK

Najpiękniejsza
kańka świąteczna

Gminna Biblioteka Publicz-
na W Wiśniewie zorganizo-
w?łol. konkurs plastyczny pt.
,,Kartka świąteczna,, dla
dzieci z klas ,,0" z terenu
gminy WiŚniew.
Zaproszenie do udziału

nim przyjęły Wszystkie
oddziały ,,zeróWki'' i Pzed.
szkole Samoządowe W Wiś.
niewie. Nadesłano 21 prac.
Komisja konkursowa przyz-
nała 5 równozędnych
miejsc. Otrzymalije:

- Arek Bednarek i Patrycja
Cetnar /SP w Gostchorz/,

- Aleksandra Jastrzebska

/SP Smiary/,
- Kuba Kordys, Kamila
: Mis iak,/przedszkole,w,
Wiśniewie/

Wszystkie dzieci otrzy,mały
nagrody ksiązkowe i dyDlo.
my.

ril
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il

]

".
ś

ń  $  €  s  *  a  &  &  e  9  s  €  9  *  s . 9  Ó  s  *  9  a  9 .  '  Ó .  $  i  3  &  s  &  s  8  &  s  s  s  &  s  e  &  &  s  &  $  &  { $  s  s  s  s  &  s  s  s  $  s *

Zwyciezcv w turnieiach sportowvch rozgrvwanych ;
w czasie ferii w Gminnvm ośrodku Kulturv x

Bilard - Mateusz Pawlik, Paweł Jastrzębski' Hubert Sosnowski, Karol Gałecki x
s

Tenis stołowe (Szkoły Podstawowe) - Maciej Gontarz, Paweł Jastrzębski' Michał Pawlik :
Tenis stołowy (Gimnazja) _ Adrian Sochacki, Grzegorz Gontarz, Marcin Slubowski :

Szachy - Marczak Sebastian, Jurzyk Maciej, Nowosielski Dominik X
s

Warcaby - Damian Sulej :
Turniej Darta - Śniary. Milena Jastrzębska Gostchorz - Daniel Bancyrek :

Radontyśl- Mariusz Cabaj Wiśnieu- Paweł Jastrzębski :

Myrcha_ Paweł WoŹniak x
$
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Regulamin konkursu plastycznego na logo. znak graliczny ogłoszonego przez

Gminny ośrodek Kultury w Wiśniewie
l.Konkurs organizuje Gminny ośrodek Kultury (zwane dalej organizatorem).

2.Celem Konkursu jest wyłonienie logo Gminnego ośrodka Kultury, które będzie wykorzystywane jako znak
rozpoaawcry na materiałach wydawanychprzez GoK (znaczkach, plakietkach, plakatach i stronach WwW) oraz do
korespondencji

3.Komisję Konkursową(Jury)' która wyłoni najlepsze prace, stanowiąosoby powołane przezorganizatora.

4.Do zadafl Jury należry:a) przyznanie nagród i wyrózrień.

b) podjęcie ostatecmej decyzji o przynaniu (lub nie prrynaniu) I nagrody.

c) ogłoszenie wyników KoŃursu.

5'Komisja konkursowa przy wyborze najlepszego projektu będzie się kierować: pomysłowością estetyką
oryginalnością prostotą i łatwością ułatwiającą umieszczenie logo w różnych miejscach

6.Projekt nagrodzony I nagrodą staje się logo Gminnego ośrodka Kultury w Wiśniewie.

7.Projekt logo powinien spehriać następujące waruŃi:

a) zawierać nazwę organizacji wg zapisu statutowego: Gminny ośrodek Kultury w Wiśniewie,

b) wykorzystane mogą być maksymalnie trzy kolory

8.Prace konkursowe na|eĄ składać osobiście lub nadsyłać na adres: Gminny ośrodek Kulttrry w Wiśniewie,
ul. Batalionów Chłopskich 2 08 - l 12 Wiśniew w terminie do 3l stycznia 2004 roku (liczy się data stempla
pocztowe go). WyŹej wymieniony termin j est nieprzekr aczalny .

9.Koszty pocfowe przesyłki ponoszą autorzy projektów. Na kopercie na|eĘ umieścić napis ,,Konkurs na logo,,.

lO.Każdy autor moze nadsyłać dowolna liczbę projektów.

11.Projekt może mieć kilku autorów'

IŻ.Prace konkursowe moźlna wykonać dowolną płaską techniką (rysunek, malunek, naklejanka itp') przy użyciu
najwyżej trzech kolorów w for. 18 x l8 cm. Praca powinna zawierać trzykrotne zmniejszenie znaku ( 6 x 6 cm )

I3.Ka:Żda praca winna być opatrzona na odwrocie godłem, na|eĘ też, do niej dołączyć w zamkniętej, równiez
opatrzonej kopercie informacje o autorze: nazwisko i imię, wiek' adręs i nr telęfonu. Uczniowie dodatkowo podają
numer' adres szkoĘ oraz nazwisko nauczyciela opiekuna.

I4.Rozstrzygnięcie koŃursu nastąpi w terminie do dnia 29 lutego 2004 roku. Werdykt Jury zostanie ogłoszony:
w Gminnych Wieściach.

15.Przewiduje się przyznanie jednej głównej nagrody

16'Jury ma prawo do nie przyznania nagrody gtównej lub innego podziału nagród.

17.Nagroda przyznana zespołowi autorskiemu haktowana jest jako jedna i nie podlega zwielokrotnieniu.

18.MateriĄ przesłane na Konkurs stają się własnością Gminnego ośrodka Kultury w Wiśniewie , |ecz prawa autorskie
projektów, które nie zostaĘ naglodzone, nie przechodząnarzecz ośrodka.

l9.Nagrody zostaną wręczone laureatom w dniu rozstrzygnięcia konkursu.

fo,organizatorzy konkursu zasttzegają sobie prawo do wyłącmego, nieograniczonego i bezpłatnego używania logo
zwycięzcy konkursu do celów statutowych

21.Wytiki konkursu ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie podlegaj ą zaskarżeniu.

ŻZ.Autorzy projektów nie nagrodzonych mogąje odbierać w GoK od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 16:00.
-16

Gminne Wieści



Zgodnie z Uchwatą
Nr 167 Rady
Ministrów z dnia
1 lipca 2003r.
w sprawie nieodpłat-
nego przekazania
żywności z zapasów
AgencjiRynku Rolnego

w 2003r. na potrzeby jednostek
organizacyjnych pomocy społecz-
nej i organizacji pozarządowych
wykonujących zadania z zakresu
pomocy społecznej, GoPS
w Wiśniewie otrzymał 4.709 kg
konserw mięsnych (pasztet,
konserwa tyrolska, luncheon meat,
gulasz).

Konserwy mięsne pobrało 528
rodzin, znajdujących się w trudnej
sytuacji (wg zasady: f,43 kg na
jedną osobę w rodzinie).

* **

w okresie przedświąteaznym'
paczki z łakociami i zabawkami
trafiĘ do 44 rodzin znajdujących
się w trudnej sytuacji materialnej.

Paczki zywnościowe otrzymało
takżrc fI rodzin najbardziej
potrzebujących'

I
Z a n i e o dp ł a tn e p rąe kaąa n i e arx1 k u ł ó w Ę o 4l w c ry c h
na pac1ki świątec7ne dla najabo7srych rziesękańców
nasąe1gnin1

setdecznie dziękuiemy

p. Annie Statęga- 7. Ko/. |Yiśniew
p. Krzys z t ofo wi B o rko ws ki em u

_ Prerysowi Zakładów Miesn1lch ,'MośdbroĄ,,,
p, Marianowi Celińskiemu - Spodat

_ właścicielowi CPI,ł w wiśniewie
p. Leszkowi Jastrzębskiemu 7 Ko/. Viśniew

p. S tanisławowi orzyłowskiem u
- właścicielowi łkkpu w Kol.IViśniew

p. Irenrykowi S o s zyń ski em u 1 IViś niewa
p. Janowi Zaiącowi - właścit'ielowi łklęu w wiśniewie

Gninn1l ośrodek PorzoE Społeąne1
u Wiinieaie

Ił " ł
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Zgodnie z Uchwałą
Nr 167 RadY
Ministrów z dnia
1 lipca 2003r'
w sprawie nieodpłat.
nego przekazania
żywności z zapasów
AgencjiRynku Rolnego

w 2003r. na potrzebY jednostek

organizacyjnych pomocy społecz-
nej i organizacji pozarządowych
wykonujących zadania z za\<resll
pomocy społecznej, GOPS
w Wiśniewie otrzymaŁ 4.709 kg
konserw mięsnych (pasztet,
konserwa tyrolska, lunchęon meat,
gulasz).

Konserwy mięsne pobrało 528
rodzin, znajdujących się w trudnej
sytuacji (wg zasady'. f,43 kg na
jedną osobę w rodzinie).

x **

W okesie przedświątecznym,
paczki z łakociami i zabawkami
trafiĘ da 44 rodzin znajdujących
się w trudnej sytuacji materialnej.

Paczki zywnościowe
także 2| rodzin
potrzebujących.

otrzymało
najbardziej
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Z a ni e o dp ł a tn e p rry kapanie a@ ku łów sp o 4l wc4l c h

na pacąki świątec1ne dla na1uboisrych nies7kańców

nasTgl gminl

setdecznie dziękuiemy

p. Annie Staręga- 4 Kol.IYiśniew
p. Krzys z t ofo wi B orkowski em u

- P re ry s o w i Z a kł a cl,jw Mie s n1 c h,M o ś ci b ro Ą,,,
p. Marianowi Celińskiemu - Spodat

_ właśddelowi CPN w lYiśniewie
p. Leszkowi Jas trz ę b skiem u ą Ko /. IViś n i ew

p. S tanisławowi otzyłowski em u
- właścicielowi sklepa w Kol. IYiśniew

p. Henrykowi Soszyńskiemu ą lYiśniewa
p. lanowi Zaiącowi _ właścidelowi sklęu w IVi.fniepie

Gninn1 ośrodek Pomory Społeąn4
w |Yiśniewu
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}l7 sĘcznia w Łupinach został
zatrzymany męŻczanta posia-
dający amfetaninę. (Nie jest
mieszkańcem naszej gminy.)

}9 lutego w miejscowości okniny
Nowe kierowca zjechał na sąsiedni
pas ruchu, w wyniku czego
nastąpiło groźne zderzenie dwóch
aut. W wypadku poszkodowane
zostały dwie osoby.

)W nocy z l2ll3 lutego w He-
lenowie nieznani sprawcy dokonali
włamania do sklepu Sporywczego,
skąd skradli aĄkuĘ spozywczo -
przemysłowe na sumę ok.4 Ęs. zł.

w WIŚNIEWIE:
641-73-77

fOnrmrvOAPOLICJI
' w $IEDI'CAę.H.

643-63-77
.POJjICYffY TEIES.ON
.. ...'..'.niiitłT. ŃI]A,.,'.'.' .,..
']:. .' .:.l'' :] l']:]q:{ł99''.09l . ;. ..' l . .

DZIELNICOWY
. :siefż.i śztab. J..ą'csk

.., ,.. ,:,.:,. .Chromiński,'...,,..,:. .. .
.-t"r,*l1glU9:!9,5{ffi 9e

Serdecznie dziękujemy
Panu Andrzejowi Tarasiukowi
Dy r e kt o r ow i Admini s t racyj nemu
Akademii Podlaskiej w Siedlcach

Zapodarowanie szkołom
z terenu gminy

26 rcgałów bibliote czny ch.

Wójt Gminy Wiśniew
w sprawie skarg i wniosków

p rzyj m uj e int er e s antów
w czwartki w god2.10.00 - 16.00

Gminne Wieści,, - bezpłatny Informator Gminy Wiśniew
Adres redakcji: Urząd Gminy w |viśniewie, uL Siedlecka 13, 08.112 |Łiśniew

tel. 64I-73-13, Skład, opiekaredakcyjna- Dorota Królik
Druk: IWONEX, ul. Terespolska 1,08.110 Siedlce, nakł.I000 egz

UrządGminy informuje

o możliwości zainstalowania stałego łącza
internetoweto d roga ra diową

Chętnych prosimy o zgłaszanie się do pok.6
w UG lub kontakttelefoniczny 641-7r-1,

Cennik usług Nett s'c.
/łqczo bezpnzewodowe Wireless - uźytkownicy

indywidualni/
Przepustowoścłącza opłata

Do 64Kbps 499zł

do r28 Kbps

do 216 Kbps

do 5r2 Kbps
Wszystkie ceny sącenami netto, należy doliczyć 7% VAT,
opłatę dostę1lową można rozłoĄć na 3 nieoprocentowane raty mies.

499zł

499zł

499zł

Abonament/mies./

7ozł

10021

lSOzl

600 zł


