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W numerze m. in.:
- harmonogram wywozu śmieci z terenu gminy Wiśniew,
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- relacje z sesji Rady Gminy Wiśniew.
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Informacja wójta gminy Wiśniew
w sprawie wydanych Zarządzeń

od 15 marca do 14 czerwca 2005 r.
• Zarządzenie Nr 208/05 z dnia 15 marca 2005 r.

w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Wiśniew
komisji przetargowej do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na „Budowę sieci
wodociągowej z przyłączami w miejscowościach
Pluty, Daćbogi, Mroczki, Śmiary, Łupiny i Kaczory.

• Zarządzenie Nr 209/05 z dnia 22 marca 2005 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
budżety gminy Wiśniew za 2004 r.

• Zarządzenie Nr 210/05 z dnia 31 marca
2005 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r.

• Zarządzenie Nr 211/05 z dnia 4 kwietnia 2005 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do
przeprowadzenia rokowań po drugim przetargu.

• Zarządzenie Nr 212/05 z dnia 4 kwietnia
2005 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu
realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy
Wiśniew na II kwartał 2005r.

• Zarządzenie Nr 213/05 z dnia 5 kwietnia 2005r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia
gminnego przeznaczonych do wydzierżawienia.

• Zarządzenie Nr 214/05 z dnia 29 kwietnia
2005 r. w sprawie powołania w Urzędzie Gminy
Wiśniew komisji przetargowe do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na „Budowę sieci
wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wiśniew ".

• Zarządzenie Nr 215/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r.
w sprawie powołania komisji w celu
przeprowadzenia kontroli w zakresie podatku od
nieruchomości.

• Zarządzenie Nr 216/05 z dnia 10 maja 2005 r.
w sprawie powołania komisji mieszkaniowej.

• Zarządzenie Nr 217/05 z dnia 16 maja 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

• Zarządzenie Nr 218/05 z dnia 25 maja 2005 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do
przeprowadzenia rokowań po drugim przetargu.

• Zarządzenie Nr 219/05 z dnia 06 czerwca 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

• Zarządzenie Nr 220/05 z dnia 7 czerwca
2005 r. w sprawie powołania oraz ustalenia
regulaminu pracy gminnej komisji socjalnej dla
rozpatrywania wniosków o pomoc materialną
o charakterze socjalnym dla uczniów szkół.

• Zarządzenie Nr 221/05 z dnia 14 czerwca
2005 r. w sprawie powołania komisji w celu
przeprowadzenia kontroli w zakresie podatku od
nieruchomości w miejscowości Wiśniew.

• Zarządzenie Nr 222/05 z dnia 14 czerwca
2005 r. w sprawie powierzenia pełnienia
obowiązków dyrektora Zespołu Oświatowego
w Radomyśli.

Podczas XXIII sesji 31 marca 2005 r.
Rada Gminy Wiśniew

podjęła następujące uchwały:
* Nr XXIII/152/05 z dn. 31.03.2005 r. w sprawie regulaminu

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
* Nr XXIII/153/05 z dn. 31.03.2005 r. w sprawie uchwalenia zmiany

w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego
gminy Wiśniew dot. miejscowości Daćbogi.

* Nr XXIII/154/05 z dn. 31.03.2005 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2005r.

* Nr XXIII/155/05 z dn. 31.03.2005 r. w sprawie opiniowania
„Regulaminu organizacji wewnętrznej Gminnego Ośrodka Kultury
w Wiśniewie."

* Nr XXIII/156/05 z dn. 31.03.2005 r. w sprawie przyjęcia
,,Regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków".

* Nr XXIII/157/05 z dn. 31.03.2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków oraz opłat za niektóre usługi komunalne.

Podczas XXIV sesji 21 kwietnia 2005 r.
Rada Gminy Wiśniew

podjęła następujące uchwały:
* Nr XXIV/158/05 z dn. 21.04.2005 r. w sprawie udzielania

absolutorium wójtowi gminy za 2004r.
* Nr XXIV/159/05 z dn. 21.04.2005 r. w sprawie przyjęcia Planu

Rozwoju Miejscowości Pluty i Daćbogi.
* Nr XXIV/160/05 z dn. 21.04.2005 r. w sprawie przyjęcia Plany

Rozwoju Miejscowości Mroczki.
* Nr XXIV/161/05 z dn. 21.04.2005 r. w sprawie przyjęcia Planu

Rozwoju Miejscowości Myrcha.
* Nr XXIV/162/05 z dn. 21.04.2005 r. w sprawie przyjęcia Planu

Rozwoju Miejscowości Śmiary.
* Nr XXIV/163/05 z dn. 21.04.2005 r. w sprawie zmian w budżecie

gminy na 2005 r.
* Nr XXIV/164/05 z dn. 21.04.2005 r. w sprawie upoważnienia dla

wójta gminy do zawarcia umowy z wykonawcą inwestycji pod
nazwą „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w
miejscowościach Pluty, Daćbogi, Mroczki, Śmiary, Łupiny,
Kaczory".

* Nr XXIV/165/05 z dn. 21.04.2005 r. w sprawie propozycji
zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie
Projektu: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami
w miejscowościach Pluty, Daćbogi, Mroczki, Śmiary, Łupiny
i Kaczory ".

* Nr XXIV/166/05 z dn. 21.04.2005 r. w sprawie upoważnienia wójta
gminy do wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości mienia
gminnego.

Podczas XXV Sesji 27 maja 2005 r.
Rada Gminy Wiśniew

podjęła następujące uchwały:
* Nr XXV/167/05 z dn. 27.05.2005 r. w sprawie zmian w budżecie

gminy na 2005 r.
* Nr XXV/168/05 z dn. 27.04.2005 r. w sprawie upoważnienia wójta

gminy do wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości mienia
gminnego.

* Nr XXV/169/05 z dn. 27.04.2005 r. w sprawie uchwalenia Statutów
Sołectw Gminy Wiśniew.



31 marca 2005 r. odbyła się XXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Wiśniew. Otwierając jej
obrady, przewodniczący - Janusz Markiewicz, powitał przybyłych radnych, sołtysów oraz gości
i odczytał proponowany porządek obrad.

Następnie przedstawił pisma pani Jadwigi Latos ze wsi Daćbogi w sprawie zawieszenia
postępowania administracyjnego dotyczącego uchwalenia zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego w tej miejscowości.

Wójt gminy Wiśniew - Krzysztof Kryszczuk odczytał informację dotyczącą podjętych
zarządzeń w okresie między sesjami. Sprawozdania z pracy przedstawili także przewodniczący
Stałych Komisji Rady Gminy - Waldemar Jasiński, Józef Orzyłowski, Józef Jastrzębski
i Krzysztof Purzycki. Rada Gminy pytań i uwag do przedstawionych informacji nie zgłosiła.

W dalszej kolejności o głos poprosił radny Rady Powiatu w - Mieczysław Izdebski,
informując o planowanych remontach na drogach powiatowych.
Następnie wystąpił lekarz Lecznicy Weterynaryjnej - Dariusz Wojciechowski, który zgłosił
sprawę rozwiązania problemu własności lecznicy w Wiśniewie. Wójt gminy - Krzysztof
Kryszczuk poinformował, że wstępny podział terenu jest już wykonany, działka z lecznicą
przewidziana jest do sprzedania w drodze przetargu, ale ostateczne decyzje w tej sprawie
podejmie Rada Gminy.

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie „Regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym." Uchwała została przyjęta 15 głosami „m".

Kolejne głosowanie dotyczyło uchwalenia zmiany w miejscowym planie ogólnym
zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniew, dotyczącej miejscowości Daćbogi.
Przewodniczący Rady Gminy Janusz Markiewicz - odczytał projekt uchwały.
Kierownik Referatu RiG - Agnieszka Zalewska - Wróbel - wyjaśniła, że w związku ze zmianą
przeznaczenia nieruchomości wzrośnie wartość działek. W przypadku sprzedaży, właściciel
będzie zobowiązany do wpłacenia na konto gminy, kwoty w wysokości 10% wzrostu jej
wartości. Rada Gminy innych propozycji stawek procentowych nie zgłosiła. Uchwała w takim
kształcie została przyjęta.

Kolejnym punktem obrad było głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2005 rok. Za zmianą dotyczącą zwiększenia środków budżetowych na remont
strażnicy w Radomyśli do kwoty 8 tys. zł, a zmniejszenia funduszy na rozbudowę strażnicy
w Starych Okninach do kwoty 24 tys. zł głosowało 10 radnych, 4 było „przeciw", l radny
wstrzymał się od głosu.

Następnie przystąpiono do głosowania nad dwiema uchwałami:
- w sprawie: opiniowania „Regulaminu Organizacji Wewnętrznej Gminnego Ośrodka Kultury

w Wiśniewie",
- w sprawie: przyjęcia „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków ".

21 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy
Wiśniew. Na wstępie zebrani uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego 2 kwietnia 2004 r. Ojca
Świętego Jana Pawła II.

Następnie zgodnie z przyjętym porządkiem zaczęły się obrady i tak w kolejności:
- informację z bieżącej pracy przedstawił wójt gminy Wiśniew - Krzysztof Kryszczuk,
- informację z bieżącej pracy stałych komisji Rady Gminy przedstawili ich przewodniczący:
Józef Orzyłowski - przewodniczący komisji rewizyjnej, Waldemar Jasiński - przewodniczący
komisji ds. prawa, porządku publicznego, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej,
Krzysztof Purzycki - przewodniczący komisji ds. oświaty, kultury, sportu i turystyki, zdrowia
i spraw socjalnych, Józef Jastrzębski — przewodniczący komisji ds. gospodarczych, finansów,
budżetu, planowania i rolnictwa.
Sprawozdania z działalności w 2004 r.
- Gminnego Ośrodka Kultury przedstawił dyrektor GOK - Artur Mydlak,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła kierownik GOPS - Barbara Stefaniak,
- Posterunku Policji przedstawił kierownik posterunku - Jarosław Koper,
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawił przewodniczący
komisji - ks. Henryk Krupa,
- Ochotniczych Straży Pożarnych - przedstawił sekretarz ZG ZOSP - Józef Orzyłowski.

Następnie wójt gminy omówił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 r.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez
wójta gminy Wiśniew sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2004 r. i uchwałę w sprawie opinii
o wniosku komisji rewizyjnej Rady Gminy w sprawie absolutorium dla wójta gminy z tytułu
wykonania budżetu za 2004 r. Następnie przewodniczący RG - Janusz Markiewicz, odczytał
uchwałę absolutoryjną. Rada Gminy Wiśniew jednogłośnie - 15 glosami „za" udzieliła
absolutorium wójtowi gminy. W tym miejscu należy podkreślić, że każda uchwała
absolutoryjną jest pewnego rodzaju oceną, w tym przypadku, funkcjonowania Samorządu.

Podjęto także uchwały w sprawie:
- Planów Odnowy Wsi dla miejscowościach: Pluty, Daćbogi, Mroczki, Myrcha i Śmiary,
- zmian w budżecie gminy na 2005 rok,

- upoważnienia dla wójta gminy Wiśniew do
zawarcia umowy na budowę sieci
wodociągowej w miejscowościach Pluty,
Daćbogi, Mroczki, Śmiary, Łupiny,
i Kaczory",
- upoważnienia wójta do wyrażenia zgody na
obciążenie nieruchomości mienia gminnego.

Na sesji obecni byli zaproszeni goście:
Senator RP - Sławomir Izdebski, Radni
Powiatu Siedleckiego - Mieczysław Izdebski
i Dariusz Jasiński, I Zastępca Komendanta
Miejskiego Policji w Siedlcach
mł. inspektor Henryk Moćko.

Nowym elementem sesji był pokaz
multimedialny, prezentujący gminę jako
jednostkę samorządu terytorialnego, jej
jednostki organizacyjne oraz pracę Urzędu.
Prezentacja ilustrowała za pomocą wykresów
także budżet gminy (wydatki, dochody,
z podziałem na grupy na przestrzeni kilku
lat), inwestycje itp.

Z wypowiedzi radnych, można było
wnioskować, że graficzne przedstawienie,
zwłaszcza finansów gminy, jest bardziej
czytelne niż rozbudowane tabelki,
przedstawia pełny, syntetyczny obraz
prezentowanego zagadnienia.

D.K.

Kierownik Referatu RiG odczytała
art. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, który
mówi o możliwości odcięcia dostawy wody
w przypadkach nie opłacania należności za
jej pobór. Uchwała została przyjęta.

W punkcie - interpelacje i zapytania
radnych dyskutowano nad różnorodnymi
sprawami.
Wójt Gminy Krzysztof Kryszczuk
poinformował, że Zakład Utylizacji Odpadów
zaproponował gminie Wiśniew zakup
udziałów w spółce, co umożliwi tańsze
wywożenie nieczystości stałych na
wysypisko w Woli Suchożebrskiej. Poprosił
Radę Gminy o opinię w tej sprawie. Na
pytania radnych odpowiadał także obecny na
sesji, prezes Jerzy Uziębło.

Z-ca wójta gminy - Stanisław Kanicki
poinformował, że dla rolników ubiegających
się o dopłaty z Unii Europejskiej wydawane
są zaświadczenia o spełnianiu warunków
ekologicznych we własnym gospodarstwie.
Takie opinie wszyscy dostawali, ponieważ
podpisana była umowa z PUK - iem na
wywóz nieczystości stałych. Umowa
wygaśnie 30 kwietnia br. i od l maja br.
rolnicy będą musieli udokumentować sposób
usuwania nieczystości. Przewodniczący Rady
Gminy poprosił o opinię Radę Gminy
w sprawie przystąpienia do spółki. Przy
obecności 14 radnych 14 glosami „za"
wyraziła zgodę na prowadzenie rokowań
w sprawie przystąpienia do Spółki z o.o.
Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach.

Była to ostatnia sprawa, którą
omawiano na XXIII sesji Rady Gminy
Wiśniew. D. K.



27 maja w Dworze Mościbrody odbyła się uroczysta - XXV Sesja Rady Gminy
Wiśniew z okazji 15 - lecia Samorządu Lokalnego. Wzięli w niej udział
samorządowcy z gminy Wiśniew i gmin sąsiednich, radni powiatowi, pracownicy
Urzędu Gminy i zaproszeni goście.
Sesja została podzielona na dwie części - roboczą i uroczystą.

15 - lecie istnienia Samorządu było dobrą okazją do podjęcia uchwały
w sprawie przyjęcia Statutów Sołectw Gminy Wiśniew.

Oprócz życzeń i słów podziękowań za pracę, sołtysi i radni zostali uhonorowani
pamiątkowymi dyplomami.

Rówieśnicy samorządu, (15 lat
nieprzerwanej pracy jako radny lub
sołtys), otrzymali specjalne dyplomy -
„w podziękowaniu za dlugoletnią pracę
na rzecz społeczności lokalnej",
podpisane przez przewodniczącego
Rady Gminy Wiśniew - Janusza
Markiewicza i wójta gminy Wiśniew -
Krzysztofa Kryszczuka.

Wśród szczególnie uhonorowanych
znaleźli się:
- Józef Jastrzębski - radny Rady Gminy

Wiśniew.
- Wiesław Bazak - sołtys sołectwa

Mościbrody Kolonia,
- Ewa Zofia Grzegrzółka - sołtys

sołectwa Mościbrody (Zachojniak),
- Zbigniew Ługowski - sołtys sołectwa

Nowe Okniny,
- Beata Pasztor - sołtys sołectwa

Wiśniew,
- Antoni Pogonowski - sołtys sołectwa
Mroczki.

W części artystycznej wystąpili -
Kapela Ludowa Stanisława Wróblew-
skiego i Mieczysław Borkowski, znany
wszystkim jako „Janko Muzykant".

Wcześniej, o godz. 1100

w Urzędzie Gminy zostały wręczone
dyplomy pracownikom Urzędu,
którzy pracują w nim minimum 15
lat. Otrzymało je aż 14 osób. D. K.

Po fundusze unijne
* „Remont i wyposażenie
budynku świetlicy wiejskiej
w Daćbogach wraz z zagospo-
darowaniem terenu wokół
budynku" - całkowity koszt
inwestycji 490 000 zł, wnioskowane
dofinansowanie 321 311 zł,
* „Zagospodarowanie centrum
wsi w Myrsze" - całkowity koszt
inwestycji 242 599 zł, wnioskowane
dofinansowanie 159 081 zł,
* „Remont i wyposażenie
Wiejskiego Domu Kultury
w Mroczkach wraz z zagos-
podarowaniem terenu wokół
budynku" - całkowity koszt
inwestycji 297 000, wnioskowane
dofinansowanie 194 754 zł.

Rozstrzygnięcie prawdopodob-
nie dopiero w październiku.

D..K.

15 czerwca br. do Sektorowego Programu Operacyjnego
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego
oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006", działanie:
,,Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa
kulturowego" zostały złożone wnioski o dofinansowanie
6 projektów związanych z dużymi inwestycjami w gminie
Wiśniew.

Pokaźną dokumentację, liczącą ponad 700 stron przygotowywali
pracownicy Urzędu Gminy. W planach znalazły się inwestycje, które
zgłaszali mieszkańcy wsi i ich liderzy, podczas spotkań z wójtem gminy
Wiśniew - Krzysztofem Kryszczukiem. Uwzględniają one potrzeby danej
miejscowości w dziedzinie inwestycji, zmierzające do odnowy
miejscowości, polepszenia warunków życia - m.in. budowa chodnika,
świetlicy wiejskiej, boiska.
Złożono następujące wnioski:
* „Odnowa centrum wsi wraz z remontem Gminnego Ośrodka Kultury
w Wiśniewie" - całkowity koszt inwestycji - 684 272,11 zł, wnioskowane
dofinansowanie do SPO 450 000 zł,
* „Utworzenie centrum Integracyjne - Edukacyjnego wraz z budową
chodnika w miejscowościach Radomyśl i Zabłocie" — całkowity koszt
528 508 zł, wnioskowane dofinansowanie 340 093 zł,
* „Budowa boiska i zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej
w Śmiarach" - całkowity koszt inwestycji 397 184 zł, wnioskowane
dofinansowanie 260 000 zł.

Goście i nagrodzeni samorządowcy fot. D. K.

Wnioski do SPO



INWESTYCJE
WODOCIĄGOWE

W TOKU
Ogłoszone zostały 2 przetargi
na budowę sieci wodociągowych
wraz z przyłączami przebie-
gającej przez 7 miejscowości
gminy Wiśniew.

Pierwszy wodociąg przebiegał
będzie przez wsie: Pluty,
Daćbogi, Mroczki, Śmiary,
Łupiny i Kaczory.

W roku ubiegłym złożony
został wniosek o dofinansowanie
wykonania sieci ze środki z UE -
Zintegrowany Program Ope-
racyjny Rozwoju Regionalnego.
Wniosek został rozpatrzony
pozytywnie, a gmina uzyskała
zapewnienie dofinansowania
inwestycji. W chwili obecnej trwa
procedura podpisania stosownej
umowy z Mazowieckim Urzędem
Wojewódzkim.

W roku bieżącym rozbudowana
zostanie sieć wodociągowa
w Wiśniewie. Wybudowany
zostanie wodociąg wzdłuż ulicy
Południowej. Właściciele działek
przy ul. Południowej nie byli
zainteresowani przyłączami wo-
dociągowymi. Realizacja zadania
finansowana będzie z udziałem
środków Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie.

Aktualnie w obu postępo-
waniach trwa procedura uprawo-
mocniania przeprowadzonych
przetargów.

Prace ziemne przy budowie
wodociągu powinny rozpocząć się
latem bieżącego roku.

D.K.

Budowa sali gimnastycznej

w Zespole Oświatowym w Radomyśli
Trwają prace przy budowie sali gimnastycznej w Radomyśli

Zostały już wykonane fundamenty, ściany i strop. Urząd Gminy złożył
wniosek o dofinansowanie budowy sali gimnastycznej do Ministerstwa
Edukacji Narodowej i Sportu. Środki mają pochodzić z funduszy
Totalizatora Sportowego.

Planowane zakończenie prac budowlanych - 30 czerwiec 2006 r.,
oddanie obiektu do użytku - l wrzesień 2006 r.

Niech się mury pną do góry ... f ot. z dn. 15 kwietnia (ZO Radomyśl)

Wspólna inwestycja drogowa
11 maja br. Wójt Gminy Wiśniew - Krzysztof Kryszczuk
i Starosta Siedlecki - Henryk Brodowski podpisali umowę
o współfinansowaniu remontu drogi powiatowej Kaczory -
Łupiny.

Droga jest w tak fatalnym stanie, że samorząd gminy Wiśniew
postanowił wesprzeć powiat w pracach drogowych, aby nowa
nawierzchnia wykonana była jeszcze w tym roku.

Wstępny koszt inwestycji to 290.000 zł, z czego 120.000 zł będzie
pochodziło z budżetu gminy Wiśniew.

Ogłoszony przetarg zostanie rozstrzygnięty 25.07.2005 r.
Z umowami w rękach. fot. U.G.



l Gminny Przegląd Teatrzyków Szkolnych „Wisienka 2005"

W Dzień Dziecka... teatralnie
1 czerwca br. odbył się l Gminny Przegląd Teatrzyków Szkolnych „Wisienka 2005". Jury
dorosłe najwyżej oceniło umiejętności aktorskie dzieci z Teatrzyku Świetlicowego ze Szkoły
Podstawowej w Wiśniewie. Dzieciom najbardziej podobał się występ uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Śmiarach, którzy zaprezentowali sztukę pt. „Mucha przed sądem".

Dnia l czerwca 2005 r. w Zespole Oświatowym w Wiśniewie Dzień Dziecka stał
się świętem teatru. Z inicjatywy Pani Anny Kryszczuk i Pani Barbary Piesio
zorganizowano I Gminny Przegląd Teatrzyków Szkolnych - Wisienka 2005. W
Wiśniewie zgromadzili się Ci, którzy teatr, aktorstwo, scenę upodobali sobie od
najmłodszych lat i chętnie podejmują działania twórcze.
Przed jury dorosłym (w składzie: wójt gminy Wiśniew - Krzysztof Kryszczuk,
dyrektor SOK-u - Artur Mydlak i instruktor muzyki - Stanisław Wróblewski), jury
dziecięcym (po dwóch przedstawicieli występujących zespołów) oraz publicznością
(uczniowie Szkoły Podstawowej w Wiśniewie, maluchy i starszaki z miejscowego
przedszkola) wystąpiły.
- Teatrzyk z Zespołu Oświatowego w Radomyśli ze spektaklem „Kopciuszek" w
wersji współczesnej,
- Teatrzyk ze Szkoły Podstawowej w Myrsze w przedstawieniu ,,Z ziemi na

planetę Gnu",
- Teatr „Bez Nazwy" ze Szkoły Podstawowej w Śmiarach, w inscenizacji ,,Mucha

przed sądem",
- Teatrzyk Świetlicowy ze Szkoły Podstawowej w Wiśniewie z widowiskiem

,,Baba Jaga u dentysty",
- Teatr NTR (Nasza Teatralna Rodzina) z Publicznego Gimnazjum

w Śmiarach z montażem słowno-muzycznym „Powiedz Nie".
Spektakle wzbudzały żywe zainteresowanie ze względu na kostiumy, rekwizyty,

oprawę muzyczną i zaangażowanie młodych aktorów. Publiczność uczestniczyła
także w konkursach, organizowanych w przerwach między prezentacjami.

Spotkanie fanów teatru stało się też okazją do wymiany doświadczeń
między instruktorami, a także młodymi aktorami.

Ponieważ nie samym „duchem"
człowiek (szczególnie młody)
żyje, organizatorzy zadbali
także o ciało. Były pączki, napoje
oraz wspólne ognisko na
zakończenie.

Impreza nie byłaby niemożliwa
do zrealizowania bez hojności

sponsorów. Sercem i funduszami
podzielili się z dziećmi:

Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie,
- Wójt Gminy Wiśniew,
- Zakład Usługowo - Produkcyjny
WOJAX w Wiśniewie,
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
KOLT-METAL Sp. z o.o. z siedzibą w
Radomyśli,
- Piekarnia EWSTA w Radomyśli,
- Międzygminny Bank Spółdzielczy
w Zbuczynie oddział w Wiśniewie,

Sklep Spożywczo-Przemysłowy
ZAJĄC JAN w Wiśniewie,
- GOK w Wiśniewie,
-Kwiaciarnia „Pod różą" w Wiśniewie,

W imieniu dzieci i młodzieży
serdecznie, z głębi serca -
Dziękujemy. Dzięki Państwu,
aktorzy, opiekunowie i szkoły
otrzymały nagrody, które, mamy
nadzieją, będą motywowały do
podejmowania następnych dzia-
łań.

Jury dziecięce za najlepszy
spektakl uznało „Muchę przed
sądem" (SP Śmiary), jury dorosłe
wyróżniło przedstawienie „Baba
Jaga u dentysty" (SP Wiśniew).

Wszystkim uczestnikom ser-

decznie dziękujemy za udział

w przeglądzie, aktorom gratu-

lujemy dobrych występów

i życzymy sukcesów scenicznych,

opiekunów zachęcamy już dziś do

opracowania nowych scenariuszy

z nadzieją na spotkanie
w przyszłym roku.

Barbara Piesio

Teatrzyk Świetlicowy z SP w Wiśniewie fot. U.G. Teatrzyk z SP w Marsze fot. U.G.

Teatr NTR z gimnazjum w Śmiarach fot. U. G. Teatr „ Bez Nazwy" z SP w Śmiarach. fot. U. G.



Miejscowość

05.07.2005 r.
31.08.2005 r.
09.11.2005 r.

Data wywozu
śmieci komunalnych

(czarny worek)

01.08.2005 r.
15.11.2005 r.

Data wywozu śmieci
segregowanych
(plastik, szkło,

makulatura)

03.08.2005 r.
17.11.2005 r.

29.06.2005 r.
27.07.2005 r.
31.08.2005 r.
28.09.2005 r.
26.10.2005 r.
30.11.2005 r.
28.12.2005 r.

Wiśniew

Worki z odpadami posegregowanymi należy wystawić przed posesję
w dniu wywozu do godz- 7.00,

06.07.2005 r.
01.09.2005 r.
10.11.2005 r.

Lipniak
Stok Wiśniewski
Myrcha
Wólka Wołyniecka
Wólka Wiśniewska
Mościbrody
Helenów
Kolonia Mościbrody
Borki Kosiorki
Borki Sołdy
Borki Paduchy
Ciosny
Okniny Podzdrój
Wiśniew Kolonia
Kolonia Zabłocie
Zabłocie
Radomyśl
Nowe Okniny
Stare Okniny
Gostchorz
Tworki
Pluty
Daćbogi
Mroczki
Śmiary
Łupiny
Kaczory



WYKAZU NIERUCHOMOŚCI GMINY WIŚNIEW
PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

Nr dziatki Pow. w ha Nr księgi
wieczystej

Położenie Opis
nieruchomości

Okres
umowy

Wysokość
czynszu
dt.pszen.

214
91
572
556/2
242
522
523/1
1130/2
1130/4
1131
1132
1139
1140
115
116
117
118/4
120/1
120/2
120/3
121
123/1
124/1
125/1
129/1
168/2
169
228
229
233
234
607
1288

1,05
0,8456
0,14
0,14
0,53
0,20
0,21
0,14
0,04
0,05
0,19
0,02
0,21
0,06
0,04
0,03
0,01
0,12
0,30
0,04
0,06
0,03
0,02
0,04
0,02
0,18
0,08
0,08
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1,07

56280
"

56357
"t

56703
53642

"

54454
"

"

""

«

tt

tt

tt

tt

tt

(t

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

(t

tt

tt

tt

Wiśniew - Kolonia

Łupiny
K

Kaczory
Okniny

Stok Wiśniewski

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

Rolna
tt
tt

tt
tt

tt
tt

tt
tt

tt
tt

tt

tt
tt

tt

tt

tt
tt
tt
tt
tt

3
tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

(t

tt

tt

tt

tt

tt

tt

1,60
1,04
0,15
0,13
0,25
0,11
0,07
0,04
0,03
0,01
0,06
0,01
0,06
0,05
0,04
0,03
0,01
0,13
0,13
0,01
0,02
0,03
0,02
0,01
0,01
0,07
0,02
0,07
0,05
0,02
0,04
0,05
0,57



Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
,, Woda - Bezpieczeństwo - Ja"

16 maja w Urzędzie Gminy Wiśniew zostały rozdane nagrody laureatom
konkursu plastycznego pod hasłem „WODA-BEZPIECZEŃSTWO-JA". Dzieci
otrzymały globusy, plecaki i pamiątkowe dyplomy. Wójt gminy Wiśniew -
Krzysztof Kryszczuk, pogratulował także nauczycielom, przybyłym z młodymi
artystami na rozdanie nagród. Organizatorem konkursu był Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej.

Napłynęło 21 prac z czterech szkół z terenu gminy Wiśniew.
Konkurs miał na celu „pokazanie zasad bezpiecznego wypoczynku
nad wodą oraz promowanie prawidłowego zachowania w przypadku
klęsk żywiołowych".
Pierwszy etap rozstrzygnięty został na szczeblu gminy. Do kolejnego,
eliminacji powiatowych, mogły być zakwalifikowane tylko 2 prace (po
jednej z każdej grupy wiekowej).

Zwycięzców wyłoniła komisja w składzie: Mirosław Greluk - artysta
plastyk, Artur Mydlak - dyrektor GOK i pracownicy UG. Do etapu
powiatowego zostały zakwalifikowane dwie prace uczniów z ZO w Ra-
domyśli: Zofii Wiszniewskiej i Hanny Pogonowskiej.

Wójt Gminy Wiśniew - Krzysztof Kryszczuk postanowił przyznać
także 4 wyróżnienia. Otrzymali je: Tomasz Myrcha i Przemysław
Pawlik ze SP w Myrsze, Natalka Zalewska z ZO w Śmiarach
i Krystian Dołęga z SP w Gostchorzy.

Artyści zostali nagrodzeni plecakami, globusami i pamiątkowymi
dyplomami. Nagrody wręczyli: przewodniczący komisji konkursowej -
Mirosław Greluk i wójt gminy Wiśniew - Krzysztof Kryszczuk.

Wyniki sprawdzianu
szóstoklasistów

75 szóstoklasistów z 5 szkół
gminy Wiśniew przystąpiło do
egzaminu kończącego naukę
w szkole podstawowej. Naj-

wyższe miejsce w skali gminy
zajęli uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Wiśniewie.

Maksymalnie, w dwuczęściowym
egzaminie, można było zdobyć
40 punktów.

Średnia dla woj. mazowiec-
kiego wyniosła 30, 21 pkt, śred-
nia dla powiatu siedleckiego -
28,67 pkt.

W tym roku na 52 szkoły
z powiatu siedleckiego, 11.

najwyższe miejsce w gminie ,
zajęli uczniowie z Wiśniewa -
30,54 pkt.
Kolejne miejsca zajęli:

21. -SP Myrcha -29,73 pkt.
31. -SP Śmiary- 28,44 pkt.
42. - SP Gostchorz- 26,53 pkt.
44. - SP Radomyśl - 26,41 pkt

Dla przypomnienia w ubieg-
łym roku uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Wiśniewie zajęli
34. miejsce, szóstoklasiści
z Gostchorzy - 44., ze Śmiar -
48., a z Radomyśli - 50. Na
miejscu pierwszym w gminie, a 4.
w powiecie znalazła się wtedy
Szkoła Podstawowa w Myrsze.

LUDOWA TRASA KONCERTOWA
Zespół Ludowy „WIŚNIEWIACY" w maju odbywał swego rodzaju trasę koncertową

promując naszą gminę na różnych przeglądach, festiwalach i koncertach.

W ostatnich dniach pracowitego miesiąca, brat udział w IV Europejskich Nadbużańskich
Spotkaniach Folklorystycznych. W Festiwalu wystąpiło 15 zespołów folklorystycznych z Polski,
Białorusi, Ukrainy, Łotwy i Czech oraz kilka zespołów folkowych. Podlasie reprezentował
Zespół Ludowy „WIŚNIEWIACY" z Wiśniewa i Zespół Pieśni i Tańca „Sokołowianie"
z Sokołwa Podlaskiego. Za swój występ Zespół otrzymał pamiątkowy puchar, dyplom oraz
nagrodę pieniężną.
Dzień później - 22 maja - zespół wystąpił podczas majówki ludowej organizowanej w DPT
„Reymontówka"{ w Chlewiskach. Na scenie występowały różne zespoły ludowe działające na
terenie powiatu siedleckiego.

W repertuarze naszego zespołu znalazły się pieśni ludowe południowego Podlasia.
Hitem po raz kolejny - okazała się nasza Polka Wiśniewska.

Artur Mydiak Zespół Ludowy „Wiśniewiacy" fot. GOK

Uroczystość wręczenia nagród fot. D. K.



FESTYN W ŚMIARACH
ZO w Śmiarach, GOK w Wiśniewie i ZG ZOSP to organizatorzy Pikniku Rodzinnego, który
odbył się 5 czerwca w Śmiarach.

Licznie przybyli mieszkańcy gminy i zaproszeni goście mieli okazję miło - w plenerze -
spędzić niedzielny dzień. Była loteria fantowa, występy artystyczne, konkursy, pokazy tresury
psów policyjnych, mecze pitki nożnej oraz Gminne Zawody Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych.

W zmaganiach sprawnościowych strażaków wzięły udział reprezentacje sześciu jednostek
OSP: Gostchorzy, Łupin, Radomyśli, Starych Oknin, Śmiar i Wiśniewa. W kategorii chłopców
zwyciężyła drużyna ze Starych Oknin, miejsce drugie zajęli strażacy ze Śmiar, trzecie z
Gostchorzy. W kategorii dziewcząt zwyciężyła drużyna z Łupin, drugie miejsce zajęły druhny ze
Śmiar.

Dobra zabawa trwała do wieczora. Jak powiedziała pani dyrektor Anna Dziedzina -
Atmosfera była przednia, w przyszłym roku na pewno też zorganizujemy tego typu imprezę".

D. K.
Żeńska drużyna strażaków fot. ZO Śmiary

Sukcesy uczniów
ze Śmiar

Uczniowie z ZO w Śmiarach już od
kilku lat uczestniczą z powodzeniem
w Ogólnopolskim Młodzieżowym
Turnieju Turystyczno - Krajoznawczym
organizowanym przez PTTK.

Przygotowaniem drużyn i opieką
podczas tegorocznych zawodów zajęli
się nauczyciele: Anna Kopeć (opiekun w
eliminacjach rejonowych), Dariusz
Olszewski (opiekun w finale
wojewódzkim) i Roman Jastrzębski -
współpracujący z Oddziałem PTTK
„Podlasie" w Siedlcach. Uczestnicy
turnieju musieli wykazać się wiedzą z
przyrody i historii dotyczącą naszego
regionu i całej Polski, umiejętnościami
na rowerowym torze przeszkód
i podczas marszu na orientację.
W tym roku startowały dwie drużyny:
ze szkoły podstawowej w składzie:
Maciej Bartczak (VI kl.). Piotr
Ługowski (VI kl.) i Piotr Radzikowski
(V kl.) oraz z gimnazjum w składzie:
Mateusz Goś (II kl.), Jarosław Okniński
(II kl.), Janusz Jastrzębski I kl.).
Drużyny te wygrały eliminacje rejonowe
w Suchożebrach. Uczeń Maciej
Bartczak zajął I miejsce, a uczeń
gimnazjum Jarosław Okniński - II
miejsce w „Teście krajoznawczym."
W Finale Wojewódzkim XXXIII
OMTTK, który odbył się w dniach 21-
22.05.2005 r. w Lipsku koło Radomia,
obie drużyny zajęły III miejsca
plasując się bezpośrednio za drużynami
2 radomskich szkół.

Podziękowania należą się księdzu
proboszczowi Ryszardowi Koziełowi, który
tradycyjnie wozi uczestników turniejów OMTK po
zwycięstwa w eliminacjach swoim „busem".
Wyrazy wdzięczności należą się Urzędowi Gminy
w Wiśniewie za sfinansowanie wyprawy na Finał
Wojewódzki do Lipska.



3 maja w Szkole Podstawowej w Gostchorzy odbył się szósty
już festyn. Jest to impreza środowiskowa, w której
uczestniczą mieszkańcy nie tylko gminy Wiśniew.

Po przywitaniu przez p. dyrektor Annę Borkowską wszystkich gości, młodzież
zaprezentowała krótki spektakl poświęcony pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II.
Następnie, tak jak w ubiegłych latach, polową mszę św. odprawił ks. Henryk Krupa.
I znów -pieniądze zebrane na tacę w całości przeznaczone zostały na potrzeby
szkoły.

A potem... Potem realizacja kolejnych punktów programu. Mogliśmy podziwiać
zespół ludowy „Wiśniewiacy" i zespół tańca nowoczesnego „AKT DANCE" - oba
działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie. Następnie popisywała się
młodzież z sąsiednich szkół - z Radomyśli i ze Śmiar. Gospodarze poza tańcem
zaprezentowali zespół muzyczny w składzie: Mateusz i Rafał Mazurkowie, Daniel
Bancyrek, Kamil Radzikowski i Aleksandra Kowalczyk. Pomocą w przygotowaniu
uczniów do występu służył koi. Stanisław Wróblewski z GOK-u.

W ramach festynu odbyły się też mistrzostwa szkół gimnazjalnych gminy
Wiśniew w piłce nożnej. Zwyciężył Wiśniew przed Śmiarami i Radomyślą
Rywalizacja sportowa w konkurencjach typowo rekreacyjnych toczyła się również
wśród uczniów i ich rodziców. Godnym uwagi jest fakt, że zawody w cięciu drzewa
po raz trzeci wygrali państwo Elżbieta i Jerzy Mazurkowie z Gostchorzy.

Przez cały czas trwania festynu każdy, bez względu na wiek, mógł znaleźć coś dla
siebie. Była loteria fantowa i bungie, karuzela i zjeżdżalnie, czterokołowce
i możliwość wspinaczki.
Całość zakończyły pokazy kierowców z Tubing Club Siedlce, które wzbudziły bardzo
dużo emocji i zwyczajnie podobały się.

Wbrew zapowiedziom meteorologów pogoda nie popsuła zabawy. Wielką pomocą
przy organizacji festynu i w jego trakcie okazał nam Gminny Ośrodek Kultury
w Wiśniewie z jego dyrektorem koi. Arturem Mydlakiem. Festyn nie odbyłby się
bez wielkiego zaangażowania rodziców i nauczycieli. Władze gminy z Wójtem -
panem Krzysztofom Kryszczukiem również bardzo życzliwie patrzano to, co dzieje
się w naszej szkole i zawsze wspierają nasze przedsięwzięcia.

Liczymy, że za rok festyn będzie równie udany. Do zobaczenia!
Tą drogą jako organizatorzy, dziękujemy bardzo opiekunom młodzieży ze szkół
w Radomyśli, w Śmiarach i w Wiśniewie, którzy poświęcili swój prywatny czas
i przyjechali na festyn z uczniami.

6 maja w SP w Gostchorzy kolejna, podniosła uroczystość szkolna, kolejna,
po styczniowej, lekcja patriotyzmu.

Została ona poświęcona walkom Polaków na wszystkich frontach II wojny
światowej oraz 60. rocznicy zakończenia działań wojennych w 1945 roku.

Na spotkanie z młodzieżą przybyło liczne grono kombatantów, weteranów,
zrzeszonych w Okręgowym Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych w Siedlcach. Wśród gości znaleźli się także
dziadkowie naszych uczniów.

Celem uroczystości było złożenie hołdu wszystkim Polakom, którzy nie
szczędząc życia walczyli o wolną Ojczyznę na wszystkich frontach II wojny
światowej. W montażu słowno - muzycznym młodzież wymieniła wszystkie
chyba pola bitew: Narvik i Tobruk, Lenino i Monte Cassino, Falaise i Berlin.

Taką lekcją chcemy przekazać naszym uczniom, że każda kropla polskiej
krwi przelana w walce za Ojczyznę godna jest najwyższego szacunku. Taką
lekcją chcemy sprawić, by nasi uczniowie wiedzieli co znaczy słowo
patriotyzm, by poznawali historię swojego narodu, by byli dumni z tego, że są
Polakami.

Uroczystość dostarczyła gościom, młodzieży i organizatorom wielu
wzruszeń.

Gminne Wieści



Ustawa nakazuje także dbałość
o porządek na podwórkach i na terenie
przylegającym do podwórek (w pasie
między drogą a posesją).

W najbliższym czasie przeprowadzone
zostaną kontrole sprawdzające
wypełnienie obowiązku wyposażenia
nieruchomości w urządzenia służące do
zbierania odpadów komunalnych.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy wobec
osób, które nie wykonują tego obowiązku
może być zastosowana kara grzywny (art.
10 ust. 2 w. wym. ustawy).

Należy mieć nadzieję, że wszyscy
mieszkańcy gminy poważnie potraktują
ekologiczne rozwiązania i podpiszą
stosowne umowy.

Składowanie nawozów organicznych
7 czerwca 2004 r. Radę Gminy podjęła Uchwał? Nr XVI/118/04 w sprawie
przystąpienia Gminy Wiśniew do „Programu ograniczania zanieczyszczeń
środowiska składnikami nawozowymi z produkcji zwierzęcej .

Określa ona zasady ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniami
pochodzącymi z indywidualnych gospodarstw rolnych z terenu gminy Wiśniew.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz.
627 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U.
nr 89, poz. 991) jako przyczyny powstawania zanieczyszczeń wód gruntowych
wymienia; odpady gospodarcze stałe i ciekłe powstające w gospodarstwach
domowych oraz wytwarzanie nawozów organicznych stałych i płynnych
w gospodarstwach rolnych.
Szczegółowe zasady ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniami
pochodzącymi z gospodarstw domowych określa Załącznik do w.w. uchwały.
Poniżej publikujemy jej fragment:
„III. Wytwarzanie nawozów organicznych w gospodarstwach rolnych jest wynikiem produkcji
zwierzęcej. Skład poszczególnych nawozów uzależniony jest od gatunku hodowanych
zwierząt Niewłaściwe ich przechowywanie stanowi zagrożenie dla czystości wód gruntowych.
W związku z tym ustala się następujące kierunki działań mające na celu ich ochronę:

1. Właściwe przechowywanie obornika i gnojówki w urządzeniach zwanych „gnojownikami"

2.,, Gnojawnik" musi pomieścić obornik i gnojówkę, przez okres 6-8 miesięcy, jego wielkość

uzależniona powinna być od ilości hodowanych zwierząt w danym gospodarstwie.

3. Stosować odpowiednie dawki na l ha w ciągu roku nie więcej jak 170 kg azotu w czystym

składniku na l ha UR
4. Nawozy organiczne, zwłaszcza gnojowica powinny być stosowane w odpowiednich
terminach agrotechnicznych, by nie powodowały zatrucia wód gruntowych".

Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane budowa gnojownika o objętości do 25 m
nie wymaga uzyskania pozwolenia. W przypadku większych gabarytów, niezbędne
jest stosowne pozwolenie na budowę.
Zbiorniki na płynne odchody zwierzęce powinny mieć dno i ściany nie
przepuszczalne, zbiorniki zamknięte powinny być szczelnie przykryte płytą
zaopatrzoną w otwór wejściowy i wentylacyjny.

Odległości zamkniętych zbiorników na płynne
odchody zwierzęce mierzone od pokryw
i wylotów wentylacyjnych powinny wynosić
co najmniej:
- od otworów okiennych i drzwiowych
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi na
działkach sąsiednich -15 m
- od granicy dziatki sąsiedniej -4 m,
- od budynków magazynowych ogólnych
5m

Odległość otwartych zbiorników na płynne
odchody zwierzęce o poj. do 200m3 oraz
płyt gnojowych powinna wynosić co
najmniej:
- od otworów okiennych i drzwiowych

pomieszczeń przeznaczonych na pobyt
ludzi na działkach sąsiednich -30 m

- od granicy działki sąsiedniej -4 m,
- od budynków magazynowych, pasz
i ziarna -10 m

Według informacji ze Starostwa
Powiatowego w Siedlcach, we wsiach:
Borki - Kosiorki, Borki - Sołdy, Borki -
Paduchy, Mościbrody oraz Wiśniew, jest
wykonywana modernizacja ewidencji
gruntów i budynków oraz gleboznawcza
klasyfikacji gruntów po melioracji.

W wyniku wykonania prac zostanie
opracowana mapa numeryczna oraz
zaktualizowany w 2006 roku rejestr
gruntów o nowe powierzchnie działek
i użytków w klasach. Obliczenia
powierzchni gruntów i budynków zostaną
wykonane z dokładnością do 1 m2.

Do sporządzenia nowej mapy
numerycznej i dokumentacji geodezyjnej
stanowiącej podstawę do aktualizacji
ewidencji gruntów, wykonawca roboty
geodezyjnej ma obowiązek wykorzystać
dane znajdujące się w państwowym
zasobie geodezyjnym i kartograficznym
w taki sposób, aby otrzymane dane
dotyczące działek, konturów użytków
i klas, budynków spełniały wymagania
standardów technicznych obowiązujących
w geodezji o kartografii.

Jedynie w przypadku braku
w państwowym zasobie geodezyjnym
i kartograficznym danych pomiarowych
określających przebieg granic działek
ewidencyjnych lub w przypadku, gdy dane
te nie spełniają wymagań obowiązujących
w standardach geodezyjnych, wykonawca
winien dokonać ustalenia ł pomiaru
punktów granicznych.

Wsie - Daćbogi, Kaczory, Łupiny,
Śmiary i Wiśniew - Kolonia posiadają
zmodernizowaną i aktualną ewidencję
gruntów i budynków.

O kolejności wykonania we wsiach
następnych modernizacji ewidencji
gruntów i budynków decyduje Starostwo
Powiatowe w Siedlcach bez konsultacji
z Wójtem Gminy,

Modernizacja gruntów

Harmonogram wywozu śmieci
we wkładce.

D. K.

Składowanie obornika bezpośrednio na gruncie i bez zachowania powyższych
przepisów jest zabronione.

Śmieci pod kontrola
Z dniem 12 maja br. zostały usunięte wszystkie kontenery gminne
przeznaczone do zbiórki odpadów komunalnych. Tym samym wszyscy
mieszkańcy gminy zostali zobowiązani do posiadania pojemników na
śmiecie.

Na podstawie Rozdziału 3 „Obowiązki właścicieli nieruchomości" art. 5 ust.1 pkt 1 i 3
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 1996 r. Nr 132 póz. 622 z późn. zm.) „właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie

czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania
odpadów komunalnych".

W związku z tym wójt gminy Wiśniew zawiadamia, że gm. Wiśniew ma dostęp do
wysypiska odpadów w Woli Suchożebrskiej. W kwietniu przeprowadzono rozmowy z kilkoma
firmami świadczącymi usługi komunalne. Jedyna firma, która po uprzednim zaproszeniu,
wyraziła zainteresowanie prowadzeniem zbiórki nieczystości na naszym terenie jest
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Siedlcach. Przedsiębiorstwo zaoferowało także
możliwość selektywnej zbiórki odpadów. Do mieszkańców trafiły worki w trzech kolorach:
żółtym, zielonym, czarnym z przeznaczeniem odpowiednio - na plastik, szkło, odpady
nieseareaowane. Worki z orzeznaczeniem na makulaturę odebrało tvlko kilka osób.



22 kwietnia w Szkole Podstawowej w Borkach Wyrkach odbył się VI Regionalny

Przegląd Zespołów Amatorskich. Wystąpiło 28 grup tanecznych z terenu całego

Mazowsza. Najsilniejszą „gminną obsadę" zaprezentowała gmina Wiśniew

aż 5 zespołów. Trzy z nich wróciły z nagrodami.

VI Regionalny Przegląd Amatorskich
Zespołów Tanecznych w Borkach Wyrkach

Po raz kolejny zostaje ogłoszony konkurs
pt. "Piękny ogródek gminy Wiśniew"
organizowany przez wójta gminy Wiś

niew i ODR. W tym roku ocenie podlegać
będą posesje wg kategorii: ogródek
przydomowy i zagroda gospodarska.

Serdeczne zapraszamy do udziału
wszystkich mieszkańców gminy. Jak zwykle
przewidziano atrakcyjne nagrody.

Regulamin konkursu

L Przedmiotem konkursu jest ogródek przydomowy
lub zagroda wiejska.
2. Uczestnikami konkursu są prawni jego wlaścidele
lub użytkownicy.
3. Prawo zgłaszania do konkursu przysługuje
bezpośrednio zainteresowanym, sołtysom, radnym,
organizatorom konkursu,
4. W zgłoszeniu do udziału w konkursie wymagana

jest pisemna zgoda zainteresowanych.
5. Pisemne zgłoszenie do konkursu należy składać w
Urzędzie Gminy w Wiśniewie pok Nr 6.
6. Ocena przedmiotu konkursu następuje po lustracji,
której termin ustalony zostanie przez organizatorów
konkursu.
7. Ocenie podlegają takie jak elementy jak: inwencja,
kompozycja, kolorystyka, estetyka, oryginalność.
Ocena w skali l - 10 pkt. wystawiana jest przez
komisją lustracyjną
8. W lustracji i ocenie ogródka i zagrody udział
wezmą przedstawiciele UG Wiśniew, GOK - u, oraz.
specjaliści z ODR..
9. W konkursie przyznawana jest I, II i III nagroda,
w dwóch kategoriach: zagroda i ogródek
przydomowy.
Laureaci I nagród przechodzą do etapu powiatowego
w Siedlcach.
10. Termin zgłaszania udziału - 15 sierpnia,
rozstrzygnięcia do 15 wrzesień 2005r. Laureaci
zostaną powiadomieni o wynikach
11. W konkursie nie mogą wziąć udziału laureaci
konkursów roku 2003 i 2004 (osoby, którym
przyznano l miejsca).

Jarosław Wajek fot. U. G.

Koncert
Jarosława Wajka

Lider zespołu - Oddział Zamknięty Jarosław
Wajek wystąpił w ZO w Wiśniewie
z programem „Jutro jest... wtedy pochylisz
się nad sobą".

Adresowany był przede wszystkim do
ludzi młodych i nauczycieli. Pokazał jak
można dokonywać mądrych wyborów, jak
żyć bez używek.

Program przeplatany był rozmową
Jarosława Wajka z publicznością o nieagresji,
nie piciu i nie braniu narkotyków. W czasie
koncertu brzmiały utwory muzyczne z płyty
TCHNIENIE.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie
gimnazjów gminy Wiśniew. Całość
przedsięwzięcia sfinansowano z funduszu
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.

W tym roku szkoła pękała w szwach. Wszystkie zespoły występowały w specjalnie
przygotowanych na tę okazję, kolorowych strojach dobranych do repertuaru. Tancerze
prezentowali tańce kowbojskie, irlandzkie i polskie z regionu Mazowsza i Podlasia, ale także
Wielkopolski i Małopolski.

Gminę Wiśniew reprezentowali: Przedszkole Samorządowe w Wiśniewie, Zespól „ART -
DANCE" działający przy GOK Wiśniew, Zespół „FLEX DANCE" z Zespołu Oświatowego
w Śmiarach, grupa taneczna działająca przy Zespole Oświatowym w Radomyśli, grupa taneczna
ze Szkoły Podstawowej w Myrsze.

Przedszkolaki z Wiśniewa wywalczyły pierwsze miejsce w kategorii - „taniec ludowy
dziecięcy".
III miejsce zdobyli tancerze z zespołu „Flex Dance" z ZO w Śmiarach w kategorii „dance".
Reprezentanci GOK Wiśniew, zespół „ART DANCE", przedstawili bardzo ciekawą
inscenizację z pogranicza tańca i teatru ruchu pt. „Strach", którą wywalczył II miejsce
w kategorii „inscenizacja taneczna "(pierwszego nie przyznano;



Zarząd Gminny OSP
zaprasza na

Zawody Strażackie
Drużyn Pożarniczych
z terenu gm. Wiśniew,

które odbędą się
3 lipca o godz. 13°°

na „Rudzie"

Serdecznie zapraszamy !
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Adres redakcji: Urząd Gminy w Wiśniewie, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
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Telefony do Urzędu Gminy
Wiśniew

641 - 73 - 13
641 - 73 - 23

POSTERUNEK POLICJI
W WIŚNIEWIE:

641-73-77

KOMENDA POLICJI
W SIEDLCACH

643-63-77

POLICYJNY TELEFON
ZAUFANIA

644-99-09

POSTERUNEK POLICJI W WIŚNIEWIE
INFORMUJE

Z paragrafem,
w tle

Od 6 czerwca obowiązuje przepis
dotyczący terminu nabywania pism
w urzędach pocztowych lub siedzibach
gminy. Owenie wynosił 14 dni, a nie
7 dni, jak dotychczas. Taka zmiana
wynika z wchodzącej w życie z dniem
6 czerwca br. ustawy nowelizującej
kodeks postępowania administracyjnego
opublikowanej w U. 682.
Skuteczne doręczenie pisma rodzi wiele
konsekwencji prawnych, jak np. bieg
terminu odwołania, Uprawomocnienia się
decyzji itp.

Ponadto adresata trzeba będzie
dwukrotnie a nie jednorazowo, jak
dotychczas zawiadamiać o złożonej na
poczcie lub w gminie przesyłce

Zmianie ulega również 45 k.p.a.,
w którym brakowało dotąd procedury
zastępczego ł dostarczania pism
urzędowych firmom. znowelizowana
procedura doręczeń zastępczych będzie
jednolita dla osób fizycznych i prawnych.

Informacja na podstawie „Gazety Prawnej"

Wzorem ubiegłych wakacji również
w bieżącym roku Gminny Ośrodek Kultury
wraz z Gminną Biblioteką Publiczną
w Wiśniewie przygotowali ofertę wakacyjną
dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Najmłodsi będą mogli uczestniczyć
w zajęciach ,, Wakacje z angielskim
"- w programie gry, zabawy, a wszystko po
angielsku. Organizowane będą wycieczki
rowerowe, a także wspólne czytanie bajek.
GOK zaprasza do uczestnictwa
we wspólnych wyjazdach z Zespołem
Ludowym „Wiśniewiacy" Już 10 lipca
wyjeżdżamy do Serpelic na Festiwal
Nadbużański.
22 - 24 lipca jesteśmy zaproszeni na

imprezę plenerowa do Małkini Górnej.
14 sierpnia wyruszamy do Jabłonny

Łąckiej.
Trwają przygotowania do Festiwalu
Wiśniewów.

Dzięki staraniom Dyrektora Ośrodka
Kultury udało się pozyskać środki finansowe
z Urzędu Marszałkowskiego.

Artur Mydlak

W ostatnim numerze „Gminnych Wieści" pisaliśmy o kradzieży elementów metalowych
na terenie kolei. W wyniku przeprowadzonego postępowania sprawca został wykryty.
Okazał nim się mieszkaniec Jasionki w gm. Zbuczyn.

* 1 marca w Mościbrodach miał miejsce wypadek drogowy. Kierująca, nie zachowała
środków ostrożności, zjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się z samochodem,
który prowadziła kobieta będąca pod wpływem alkoholu. W wyniku zderzenia potrącony
został rowerzysta - także w stanie nietrzeźwym.
» 7 kwietnia w Wiśniewie - Koloni skradziono ule. Policja prosi o pomoc w ustaleniu
sprawcy.
* 19 kwietnia odnotowano pożar lasu w Kaczorach.
» 11 maja w Wiśniewie został potrącony rowerzysta. W wyniku obrażeń zmarł.
* 19 maja odnotowano włamanie do nowo wybudowanego domu w Stoku
Wiśniewskim. Zatrzymana została grupa przestępcza z Siedlec, która od ki lku lat
dokonywała włamań na budowy, na teranie ki lku powiatów. Odzyskano część
skradzionych przedmiotów.
» 22 maja skradziono baterie słoneczne z pobocza drogi w Wiśniewie Koloni.
Sprawa w toku, policja prosi o informacje.
* W nocy z 16 na 17 czerwca w Wiśniewie Koi. odnotowano groźny napad
rabunkowy na samotnie mieszkającego mężczyznę. Zamaskowani bandyci włamali się
do domu, związali i zakneblowali jego właściciela. Używając przemocy fizycznej chcieli
zmusić go do wydania pieniędzy i innych wartościowych przedmiotów. W wyniku
szybkiego działania Polic j i w Wiśniewie wykryto sprawców.
W ciągu ostatnich trzech miesięcy zatrzymano 10 nietrzeźwych rowerzystów,
6 kierujących samochodami pod wpływem alkoholu.

Policja apeluje do mieszkańców o reagowanie na wszelkie niepokojące
sytuacje. Należy zwrócić szczególną uwagę na osoby w samochodach,
obserwujące posesje (ewentualnie spisać tablice rejestracyjne
i informować policję o podejrzeniach.)

WÓJT GMINY WIŚNIEW

PRZYJMUJE

INTERESANTÓW

W KAŻDY CZWARTEK

W GODZ. 10.00 - 17. 00


