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Informacja Wójta Gminy Wiśniew
w sprawie wydanych zarządzeń

od 5 grudnia 2005 r. do 17 marca 2006 r.
1 Zarządzenie Nr 251/05 z dn. 18.11.2005 r. w sprawie powołania

w Urzędzie Gminy Wiśniew komisji przetargowej do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na „Remont budynku Urzędu Gminy Wiśniew Etap II - pomieszczenia
USC".
Zarządzenie Nr 252/05 z dn. 5.12.2005 r. w sprawie powołania
w Urzędzie Gminy Wiśniew komisji przetargowej do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na „Wykonanie dokumentacji projektowej i wybudowanie linii
napowietrznej nn oświetlenia drogowego w gminie Wiśniew
w miejscowościach Ciosny, Mościbrody, Gostchorz - Tworki".

Zarządzenie Nr 253/05 z dn. 12.12.2005 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2005 r.
Zarządzenie Nr 254/05 z dn. 20.12.2005 r. w sprawie powołania
w Urzędzie Gminy Wiśniew komisji przetargowej do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na „Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy
i lokalizacji inwestycji celu publicznego dla potrzeb gminy Wiśniew
w 2006 r."

1 Zarządzenie Nr 255/05 z dn. 20.12.2005 r. w sprawie powołania
w Urzędzie Gminy Wiśniew komisji przetargowej do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na „Konserwację oświetlenia drogowego na obszarze administracyjnym
gminy Wiśniew w 2006 r."

' Zarządzenie Nr 256/05 z dn. 21.12.2005 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2005 r.

Zarządzenie Nr 257/05 z dn. 21.12.2005 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia przetargu (na sprzedaż
nieruchomości mienia gminnego).
Zarządzenie Nr 258/05 z dn. 27.12.2005 r. w sprawie powołania
w Urzędzie Gminy Wiśniew komisji przetargowej do przygotowania
1 przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wiśniew na długości
2 km ".
Zarządzenie Nr 259/05 z dn. 6.01.2006 r. w sprawie układu
wykonawczego budżetu gminy Wiśniew na rok 2006.
Zarządzenie Nr 260/05 z dn. 12.01.2006 r. w sprawie przyjęcia
harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy
Wiśniew na I kw. 2006 r.

Zarządzenie Nr 261/05 z dn. 23.01.2006 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia przetargów.

Zarządzenie Nr 262/06 z dn. 23.01.2006 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w Zarządzeniu Wójta Gminy Wiśniew Nr 89/04
z dnia 2.01.2004 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy Wiśniew ".

Zarządzenie Nr 263/06 z dnia 23.01.2006 r. w sprawie wprowadzenia
„Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie
Gminy Wiśniew".

Zarządzenie Nr 264/06 z dn. 23.01.2006 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2006 r.

Zarządzenie Nr 265/06 z dn. 14.02.2006 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
mienia gminnego.
Zarządzenie Nr 266/06 z dn. 16.02.2006 r. w sprawie powołania
w Urzędzie Gminy Wiśniew komisji przetargowej do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na „Budowę chodników przy drodze krajowej nr 63 w miejscowości
Wiśniew (ul. Siedlecka) - etap II.

• Zarządzenie Nr 267/06 z dn. 27.02.2006 r. w sprawie ustalenia zadań
kontrolowania oraz przygotowania i realizacji przedsięwzięć w zakresie
obronności w 2006 r.

Zarządzenie Nr 268/06 z dn. 27.02.2006 r. w sprawie ustalenia zadań
kontrolowania oraz przygotowania i realizacji przedsięwzięć w zakresie
obronności, obrony cywilnej i zarządzania, kryzysowego w 2006 r.
Zarządzenie Nr 269/06 z dn. 16.03.2006 r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiśniew za 2005 r.

Zarządzenie Nr 270/06 z dn. 17.03. 2006 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na
dzierżawę nieruchomości mienia gminnego.

Zarządzenie Nr 271/06 z dnia 17.03.2006 r. w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia
naboru na stanowisko w Referacie Rozwoju i Gospodarki Gminy
w Urzędzie Gminy Wiśniew.
Zarządzenie Nr 272/06 z dnia 17.03.2006 r. w sprawie

przeznaczenia do sprzedaży drzewa, w związku ze zmianą użytku
leśnego nas boisko szkolne w działce Nr 5 położonej we wsi
Radomyśl w drodze przetargu.

PODCZAS XXXI SESJI 30 grudnia 2005 r.
RADA GMINY WIŚNIEW

PODJĘŁA NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY
4 Nr XXXI/208/05 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości

na mienie gminne.
4 Nr XXXI/209/05 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/109/2000

Rady Gminy Wiśniew z dnia 27 grudnia 2000 w sprawie nadania
Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie.

* Nr XXXI/210/05 w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Wiśniew".

* Nr XXXI/211/05 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego.

ł Nr XXXI/212/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.
ł Nr XXXI/213/05 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok

PODCZAS XXXII SESJI 7 marca 2006 r.
RADA GMINY WIŚNIEW

PODJĘŁA NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY

* Nr XXXII/214/06 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości
na mienie gminne.

ł Nr XXXII/215/06 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/87/04 Rady
Gminy Wiśniew z dnia 26 lutego 2004 w sprawie określenia
inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
należności podatkowych pobranych od osób fizycznych.

* Nr XXXI/216/06 w sprawie ustalenia regulaminu określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także wysokości
i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego.

ł Nr XXXI/217/06 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania
pracowników zatrudnionych w jednostkach i zakładach
budżetowych gminy Wiśniew.

* Nr XXXI/218/06 w sprawie uchwalenia „Gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Wiśniew
na 2006 r."

ł Nr XXXI/219/06 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników
bezodpływowych.

* Nr XXXI/219/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
* Nr XXXI/220/06 w sprawie przyjęcia plany pracy Rady Gminy

Wiśniew na 2006 r.
+ Nr XXXI/221/06 w sprawie przyjęcia planu pracy komisji

rewizyjnej Rady Gminy Wiśniew na 2006 r.
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30 grudnia 2005 r. odbyła się ostatnia w 2005 roku sesja Rady Gminy Wiśniew. Na
wstępie wójt gminy Wiśniew - Krzysztof Kryszczuk zgłosił wniosek o wycofanie
z porządku obrad dwóch uchwał. W drodze głosowania, z powodu braku uzgodnień ze
Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, została zdjęta z porządku obrad uchwała
dotycząca regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom
różnego rodzaju dodatków, nagród i innych świadczeń. Radni zdecydowali także, że
lepiej będzie, jeżeli uchwała w sprawie opłat za usługi
w zakresie odbierania nieczystości, zostanie przedstawiona na następnej sesji, łącznie
z „Programem ochrony środowiska". Tym samym w porządku obrad XXXI Sesji Rady
Gminy znalazło się sześć, a nie 8 uchwał.

Następnie wójt gminy Wiśniew - Krzysztof Kryszczuk przedstawił informację
0 podjętych zarządzeniach oraz poinformował o sprzedaży czterech mieszkań
w Agronomówce (jedno przeznaczone zostało do sprzedaży wolnorynkowej).
Powiedział także, że 15 grudnia 2005 r. odbyły się wybory sołtysa sołectwa Mościbrody
w wyniku których, sołtysem został pan Janusz Gżegżółka. Obecni na sesji dowiedzieli się
także, że:
- przejęte zostały od Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich
w Węgrowie wodociągi w Wiśniewie i Radomyśli,
- odbyły się przetargi na wykonanie projektów oświetlenia ulicznego
w Mościbrodach, „Baranku" i Gostchorzy.

Po przedstawieniu informacji z bieżącej pracy stałych komisji Rady Gminy Wiśniew,
radni przystąpili do głosowań nad uchwałami. Pierwsze głosowanie dotyczyło uchwały
w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości na mienie gminne. Wójt gminy wyjaśnił, że
uchwała dotyczy działki pod Urzędem Gminy i „przejęcie nieruchomości ułatwi
wykonywania wszystkich inwestycji bez konieczności uzgadniania ich
z udziałowcami". Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Następnie przyjęto uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/109/2000 dotyczącej
Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie.

W dalszej kolejności głosowano nad przyjęciem „Regulaminu utrzymania czystości
1 porządku na terenie gminy Wiśniew." Wójt gminy Wiśniew - Krzysztof Kryszczuk
poinformował, że zgodnie z ustawą o ochronie środowiska, wszystkie gminy zobowiązane
są do przyjęcia regulaminu. Mecenas - Ewa Foryszewska wyjaśniła, że właściciele
nieruchomości są zobowiązani do dbania o porządek nie tylko na posesji, ale także przed
posesją, i nie da się tego pominąć w omawianym dokumencie. Mimo wątpliwości kilku
radnych, co do szczegółowych zapisów regulaminu, uchwała została podjęta tylko przy
jednym głosie wstrzymującym.

Następnie głosowano nad uchwałami dotyczącymi budżetu gminy. Zarówno
uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego (środki na remont pomieszczeń USC i zakup programu do rozliczania
należności za pobór wody), jaki uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2005 rok zostały podjęta jednogłośnie.

Przed głosowaniem nad uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiśniew na
2006 r., przewodniczący Rady Gminy odczytał opinie komisji Rady Gminy dotyczące
projektu budżetu. Wójt Gminy - Krzysztof Kryszczuk podkreślił, że „pierwszy raz
w okresie działania samorządu, budżet przyjmowany jest już w grudniu, co pozwoli to na
szybsze uruchamianie procedur przetargowych na inwestycje planowane w 2006 r.'
W drodze głosowania uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiśniew na
2006 rok została podjęta jednogłośnie.

W dalszej kolejności przystąpiono do realizacji ostatniego punktu obrad -
interpelacje i zapytania radnych, sprawy różne. Przewodniczący Rady Gminy odczytał
dwa pisma. Pierwsze dotyczyło stwierdzenia nieodpłatnego nabycia przez gminę Wiśniew
lasu przy szkole w Śmiarach, który w przeszłości był własnością czterech wsi. Następne
odczytał pismo z Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego
w sprawie możliwość uzyskania przez przedsiębiorców i osób podejmujących działalność
gospodarczą pożyczki ze środków wojewody mazowieckiego i Unii Europejskiej (EFRR).

Następnie radni zwrócili się do radnych powiatowych z prośbą o podjęcie działań w
sprawie zaktualizowania ewidencji gruntów w gminie Wiśniew. Poruszana też była
sprawa scalania gruntów w Plutach.

Na zakończenie obrad wójt gminy Wiśniew - Krzysztof Kryszczuk złożył radnym
i sołtysom serdeczne życzenia noworoczne prosząc o przekazanie ich wszystkim
mieszkańcom naszej gminy.

Wobec wyczerpania porządku obrad, przewodniczący Rady Gminy zamknął
XXXI sesję Rady Gminy Wiśniew.
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Zebranie sprawozdawczo - wyborcze

Wybory do władz OSP
Jak co roku na przełomie stycznia i lutego odbyły się zebrania sprawozdawcze

Ochotniczych Straży Pożarnych.
W tym roku, oprócz sprawozdań z działalności za okres 1.01.2005 - 31.12.2005 na

spotkaniach zostały wybrane nowe władze OSP gminy Wiśniew. Należy dodać, że
zgodnie ze statutem zebrania sprawozdawczo - wyborcze odbywają się co 5 lat.
W zebraniach licznie uczestniczyli strażacy z poszczególnych jednostek i mieszkańcy
sołectw.

Poniżej podajemy nowe władze OSP.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

JEDNOSTKA
OSP Borki - Poduchy
OSP Gostchorz
OSP Łupiny
OSP Radomyśl
OSP Stare Okniny
OSP Smiary
OSP Tworki
OSP Wiśniew
OSP Wólka Wiśniewska

PREZES
Artur Borkowski
Andrzej Wróbel
Kazimierz Foryszewski
Henryk Chromiński
Szczepan Jastrzębski
Tadeusz Dąbrowski
Grzegorz Wielgórski
Jarosław Młynarczyk
Robert Pawlik,

NACZELNIK
Łukasz Żurawski
Krzysztof Szczygieł
Bogdan Michałowski
Grzegorz Olszewski
Kazimierz Okniński
Mariusz Ługowski
Zbigniew Gałach
Karol Woźniak
Sławomir Pawlik

- Tradycją w naszej gminne jest, że zjazdy gminne odbywają się co 5 lat w innej
miejscowości. W tym roku skorzystamy z zaproszenia druhów z Radomyśli i tam pod
koniec kwietnia odbędzie się Zjazd Gminny OSP - powiedział Edward Dąbrowski, prezes
ZG ZOSP.

Na zebraniu OSP Radomyśl obecny był również długoletni członek OSP, nasz
rodzimy poeta - druh Andrzej Radomyski. Pan Andrzej wstąpił do straży mając 17 lat,
w 1938 r. Strażakiem jest więc już 68 lat. Swoje refleksje o strażakach i podziękowanie
za pamięć wyraził oczywiście wierszem.

Druhowie f
Witam was, bo chyba jestem najstarszy z Was.
Dziękując za zaproszenie,
Przesyłam serdeczne życzenie.
Dużo zdrowia, sto lat,
Bo piękny ten świat.

Żeby niczego Warn nie brakowało
Jak najmniej się do pożaru wyjeżdżało i wypadków nie bywało.

Jak będziecie wyjeżdżali,
Żebyście szczęśliwie powracali

Druhowie!
Szczęść Warn Boże !

- życzy senior Andrzej Radomyski z Radomyśli

Przejęcie wodociągów od ZMWiK w Węgrowie
Podczas XXVI sesji Rady Gminy Wiśniew, 28 czerwca 2005, decyzją radnych została

podjęta Uchwała Nr XXVI/174/05 o wystąpieniu gminy Wiśniew ze Związku Międzygminnego
Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie i tym samym nastąpiło przejęcie wodociągu
przez gminę.

Rezygnacja ze współpracy podyktowana została względami ekonomicznymi. Od 1 stycznia
2006 r. gmina w pełni administruje, eksploatuje i produkuje wodę.
Zmieniły się numery telefonów pod które należy dzwonić w przypadku awarii wodociągu. Pełen
ich wykaz publikujemy na str. 15.

OKIENKO
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Od początku maja w Urzędzie
Gminy Wiśniew działać będzie
Lokalne Okienko Przedsiębior-
czości. Podstawowe informacje na
ten temat zawiera nowa zakładka
założona na stronie internetowej
gminy Wiśniew - www.wisniew.pl

Okienko utworzone zostało głównie
z myślą o rozwoju przedsiębiorczości
w naszej gminie. Na stronie internetowej
zamieszczane będą informacje dla osób,
które zamierzają rozpocząć działalność
gospodarczą, wiadomości o sytuacji
prawnej podmiotów gospodarczych oraz
o programach wsparcia dla firm
współfinansowanych przez Unię
Europejską.

Utworzenie LOP ma na celu
umożliwienie sprawnego załatwienia
spraw formalnych związanych z rozpo-
częciem lub prowadzeniem działalności.
Ponadto ułatwi szybki dostęp do
informacji związanych z rozwojem firmy,
promocji, korzystania z programów
wsparcia, informacji o szkoleniach,
konferencjach itp.

Planuje się, że konsultacje
prowadzone będą codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy (8.00 - 16.00).
Można będzie także kontaktować się
telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Ewa Wiśniewska - sekretarz gminy
tel. 025 641-73-13 wew. 103

e-mail: sekretarz @ wisniew.pl

Jadwiga Soszyńska
insp. ds. nieruchomości i ewid. gospodarczej

tel. 025 641-73-13 wew.114

Osoby zainteresowane rejestracją
działalności gospodarczej powinny zgłosić
się osobiście w budynku Urzędu Gminy
Wiśniew pok. nr 11, w którym na pewno
uda się załatwić niezbędne formalności.

W LOP można uzyskać:
• Zaświadczenie o ewidencji

działalności gospodarczej
• Zaświadczenie o prowadzeniu

działalności gospodarczej
• Rezygnacja z prowadzenia

działalności gospodarczej
• Zmiany we wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej

Na stronie internetowej w ramach
Lokalnego Okienka Przedsiębiorczości
będą ukazywały się informacje
przekazywane przez Ministerstwo Gospo-
darki i Pracy oraz Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości., skierowane
w szczególności do przedsiębiorców
zainteresowanych uzyskaniem dotacji
pochodzących z funduszy Unii
Europejskiej.

Wszystkich zainteresowanych zachę-
camy do korzystania z LOP.
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WSPÓLNA AKCJA DIECEZJI SIEDLECKIEJ I GMINY WIŚNIEW

AKCJA SADZENIA DĘBÓW
JUŻ WKRÓTCE KRAJOBRAZ GMINY WIŚNIEW UROZMAICI 9 DĘBÓW,
POSADZONYCH PRZY KOŚCIOŁACH PARAFIALNYCH W WIŚNIEWIE,
RADOMYŚLII ŚMIARACH.

Z inicjatywy Diecezji Siedleckiej tuż po Świętach Wielkanocnych na terenie
każdej parafii ma się rozpocząć akcja sadzenia dębów - „żywych pomników", które
będą symbolizować pamięć o niezwykłych rodakach oraz ważne wydarzenia
związane z życiem lokalnej społeczności.
Według założeń programu, na terenie każdej parafii posadzone mają być minimum
trzy dęby. Jeden im. Ojca Świętego - Jana Pawła II, drugi im. Prymasa Tysiąclecia
- Kardynała Stefana Wyszyńskiego i trzeci poświęcony osobie lub wydarzeniu
związanemu z daną miejscowością.

Celem całego przedsięwzięcia jest upamiętnienie wielkiego pontyfikatu Ojca
Świętego, osoby i dzieła Prymasa Tysiąclecia - Kardynała Stefana Wyszyńskiego
oraz przybliżenie młodzieży autorytetów życia religijnego i społecznego.
Obok władz lokalnych samorządów z terenu Diecezji Siedleckiej, do włączenia się
w tę cenną inicjatywę, zostały zaproszone dyrekcje szkół, ucząca się młodzież,
członkowie organizacji społecznych i religijnych.

Szczegóły przebiegu akcji na terenie gminy Wiśniew omówione zostały
15 marca br. Na zaproszenie wójta gminy Wiśniew - Krzysztofa Kryszczuka do
Urzędu Gminy przybyli księża proboszczowie i dyrektorzy szkół. Przedstawiono
nazwy dla pozostałych drzew (ustalone po konsultacjach z radami parafialnymi),
wstępny terminarz i zarys uroczystości towarzyszących akcji.

Z informacji, które przekazali do Urzędu Gminy proboszczowie
poszczególnych parafii wynika, że w Wiśniewie obok drzew poświęconych
Papieżowi i Kardynałowi „wyrośnie" dąb im. Ks. Kań. Tadeusza Pulikowskiego
- budowniczego świątyni parafialnej w Wiśniewie. W Radomyśli, trzeci dąb
będzie nosił imię: „Ks. Prałat Szymon Pióro - fundator kościoła parafialnego
w Radomyśli". Natomiast rada parafialna przy parafii Świętej Rodziny
w Jastrzębiach Śmiarach podjęła decyzję o posadzeniu dębu upamiętniającego
budowę i poświęcenie kościoła oraz utworzenie parafii.

O pracach przygotowawczych i uroczystościach towarzyszących tej
inicjatywie będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej
www.wisniew.pl oraz w kolejnym numerze ,,Gminnych Wieści".

D.K.

BEZPIECZNA SZKOLĄ w gm. Wiśniew
Wszystkie szkoły z terenu gminy Wiśniew przystąpiły do realizacji

ogólnopolskiego projektu „Bezpieczna szkolą" w ramach Zintegrowanej
Polityki Bezpieczeństwa,

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży stanowi podstawowe zadanie przed którym
:f||j|;;rodzice, nauczyciele, policja i samorząd jako organ prowadzący placówki oświatowe.

Nikt nie wątpi w to, że wraz z rozwojem dziecka i jego samodzielności należy liczyć sio
z koniecznością wyposażenia go w umiejętność przewidywania zagrożeń, unikania ich, a jeśli już
zaistnieją - w zdolność do radzenia sobie z trudną sytuacją Statystyki policyjne dowodzą, iż dzieci
i młodzież ze względu na swoje predyspozycje psychofizyczne oraz wychowanie w poczuciu ufności
do otaczającego je świata, coraz częściej stają się zarówno ofiarami sak i sprawcami przestępstw,
Mając powyższe na uwadze, policjanci z Komendy Miejskiej w Siedlcach w porozumieniu i wójtem
gminy Wiśniew i dyrektorami szkól zdecydowali o przystąpieniu do akcji.

Na pierwszym spotkaniu, które odbyło się 8 marca br. obocny byt isp, Ryszard Zegardio, który
przedstawił ogólne cele programu.
Podczas spotkań 15 i 28 marca, na Których obecni byli wójt gminy Wiśniew - Krzysztof Kryszczuk,
dyrektorzy szkół i koordynatorzy programu z Miejskiej Komendy Policji w Siedlcach, analizowano
m.in. treść wypełnionych przez nauczycieli i uczniów anonimowych ankiet na temat obecnej sytuacji
na terenie gminy Wiśniew, które miały pomoc w lepszej identyfikacji problemów. Dyskutowano także
nad poprawą bezpieczeństwa w szkołach, metodach prewencji i szeroko rozumianej profilaktyki
wiktymciogicznej - uczenia dzieci i młodzieży unikania zagrożeń. Podczas spotkania wójt gminy
zwrócił uwagę na ważna rolę nauczycieli i rodziców w zakresie wychowania i promowania
odpowiednich postaw i zachowań wśród uczniów,

iiii

l Sprawdzian
szóstoklasistów

4 kwietnia br. 77 uczniów klas
szóstych z 5 szkół podstawowych
pod nadzorem komisji oraz
obserwatorów z UG Wiśniew

j przystąpiło do ogólnopolskiego
testu sprawdzającego, kończącego

| naukę w szkole podstawowej.

i Godzinny sprawdzian obejmował
wiadomości z przedmiotów
humanistycznych i matematyczno -
przyrodniczych. W tym roku temat
przewodni to „Pszczoły i miód".
Uczniowie musieli m. in. wykazać się
umiejętnością rozpoznawania środków
stylistycznych, wskazywania osi
symetrii figur geometrycznych,
wyliczania różnicy temperatur. Temat
dłuższej pracy pisemnej brzmiał: „Jest
człowiekiem pracowitym jak pszczoła,
a jego praca służy innym. Opisz taka
osobę, opowiedz o ich działaniach
i wyjaśnij, dlaczego zasługuje na

szacunek". Po sprawdzianie
szóstoklasiści wychodzili z zado-
wolonymi minami. Test „nie byli
trudny", ale jak na każdym egzaminie;
nie obyło się bez stresu.

Przystąpienie do sprawdzianu jest;
jednym z warunków ukończenia
szkoły, ale nie można go nie zdać.
Ilość otrzymanych punktów ma więc
znaczenie tylko informacyjne. Każdy
uczeń, który ukończył szkołę
podstawową, niezależnie od wyników'
sprawdzianu, musi być przyjęty do
gimnazjum w swoim rejonie, jeśli nie l
ukończył 16 roku życia. Wynik
sprawdzianu ma większe znaczenie,;
jeśli uczeń stara się o przyjęcie do
gimnazjum poza swoim rejonem.
„Obce" szkoły przyjmują wówczas
absolwentów z najlepszymi świadec-
twami i najwyższymi wynikami.

Oficjalne wyniki egzaminów znane
będą dopiero w czerwcu.

D.K.
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Pasowanie na czytelnika w Gminnej Bibliotece Publicznej

„Dyplomowani" czytelnicy
Kiedy uczniowie klasy I poznają wszystkie literki alfabetu mija

pierwsze półrocze ich nauki w klasie pierwszej. Wtedy bez problemu
mogą przeczytać każdą książkę.

Kiedy zaczęło się drugie półrocze dzieci klasy I ze Szkoły Podstawowej
w Wiśnie wie wybrały się na lekcję biblioteczną do Gminnej Biblioteki
Publicznej. Zapoznały się z organizacją biblioteki, jej regulaminem, zbiorami,
dowiedziały się jak właściwie zachować się w bibliotece.

Kilka dni później wszyscy uczniowie tej klasy otrzymali zaproszenia - dla
nich i ich rodziców - na uroczyste pasowanie na czytelnika.

8 lutego 2006 r. o godz. 9.00 do sali w Gminnym Ośrodku Kultury
przybyło 12 chłopców i 5 dziewczynek ze swoją wychowawczynią panią
Urszulą Gałach oraz nieliczni rodzice. Dzieci zanim zostały pasowane na
czytelników zobaczyły specjalnie dla nich przygotowany program, w którym
również brały udział. Program prowadziły ich starsze koleżanki - Emilia
Kędzierska, Karolina Łubkowska, Marcelina Mężyńska i Maria Chojecka.
Dzieci słuchając wierszy i bajek odpłynęły w zaczarowany świat. Towarzyszyła
im wróżka, która w czasie konkursów z radością rozdawała w nagrodę za dobrą
odpowiedź książki. Wszystkie dzieci chętnie odpowiadały na pytania, żadne
z nich nie pozostało bez nagrody. I nadszedł najważniejszy moment tej
uroczystości. Dzieci złożyły przyrzeczenie, że uroczyście obiecują, iż będą
szanować książki. Pani bibliotekarka dotykając każde dziecko zaczarowaną
różdżką, pożyczoną od wróżki, pasowała je na czytelników biblioteki i wręczyła
każdemu dyplom pasowania na czytelnika.

Potem była sesja zdjęciowa, jak to nazwał jeden z uczniów. Dzieci
najchętniej fotografowały się z wróżką. Uroczystość zakończyła się
w bibliotece, gdzie dzieci podpisywały karty czytelnika, każdy swoją
i wypożyczały książki. Większość po raz pierwszy.

Barbara Chojecka
kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

„Dyplomowani" czytelnicy F ot. U.G.

KOLĘDOWANIE w Siedlcach
Trzy grupy kolędnicze z Wiśniewa wzięły udział w XXI Spotkaniach

Kolędniczych organizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach.

Organizatorzy byli pod wrażeniem ilości uczestników reprezentujących naszą
gminę. Zespół Ludowy „Wiśniewiacy" zaśpiewał kolędy i pastorałki z regionu Mazowsza
i Podlasia. Tradycyjną „Kolędę z szopką" pokazali uczniowie z Zespołu Oświatowego
w Wiśniewie, na co dzień aktywnie uczestniczący w życiu kulturalnym. Największe
emocje związane były z występem „sekcji butelkowej". Kolędy zagrane na butelkach
wszystkim bardzo się podobały.
Uczestnicy „Spotkań Kolędniczych" otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody pieniężne.

Artur Mydlak - dyrektor GOK

OD DNIA 13 STYCZNIA 2006 r.
DZIAŁA W GMINNEJ BIBLIOTECE
PUBLICZNEJ W WIŚNIEWIE CZYTELNIA
INTERNETOWA.

Czytelnię internetową oblega zwłaszcza młodzież.
F ot. U.G.

Została ona zorganizowana w ramach
Programu „IKONKA". Wyposażona jest w trzy
komputery z oprogramowaniem. Są to urządzenia
wysokiej klasy z monitorami ciekło-
krystalicznymi.

„Ikonka" ma na celu wyrównanie szans
w dostępie do informacji dla mieszkańców wsi.
Dostęp do sieci jest bezpłatny. Internet to
globalna sieć komputerowa, oferująca ogrom
informacji ze wszystkich dziedzin i umoż-
liwiająca komunikowanie się - poczta
elektroniczna, strony www, grupy dyskusyjne,
nauczanie na odległość, różnorodne transakcje,
reklama. Ale głównym przeznaczeniem
komputerów jest wykorzystywanie ich w celach
edukacyjnych.

Czytelnia ma ogromne powodzenie, jest
oblegana przez dzieci i młodzież, ale korzystają
z jej zasobów również dorośli.

Czytelnię można odwiedzać w dniach i godzinach
otwarcia placówki.

Poniedziałek 11.00 - 15.00

Wtorek-Piątek 11.00 -15.00 i 16.00 - 20.00

Sobota 16.00-20.00

Pragniemy także poinformować, że działa
już nowy numer telefonu, bezpośrednio
do biblioteki - 025 641 - 76 - 49

Barbara Chojecka
kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
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Krew dla potrzebujących
Już po raz kolejny druhowie z jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Wiśniewie honorowo oddali krew w Centrum
Krwiodawstwa w Siedlcach.

Tym razem impulsem do tej inicjatywy była katastrofa budowlana
w Katowicach. Do honorowych krwiodawców ze Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych dołączył także wójt gminy Wiśniew
oraz policjanci z Posterunku Policji.
Strażacy, oddanie krwi traktują także jako formę pomocy innym.
Pomagając na co dzień ofiarom wypadków i pożarów wiedzą, że krew
jest lekiem, którego często nic nie zastąpi.
Przypomnijmy, że strażacy z Wiśniewa wielokrotnie oddawali krew
m.in. dla ofiar trzęsienia ziemi w Iranie i w Armenii, a także
potrzebującym mieszkańcom naszej gminy.
30 stycznia oddali ponad 8 litrów krwi:

1. Adam Cieślik
2. Arkadiusz Czwarnog
3. Tomasz Dąbrowski
4. Jarosław Giziński
5. Adam Gromada
6. Jacek Jurzyk
7 Jerzy Jurzyk
8. Radosław Kaczorek
9. Marek Kadej

10. Jarosław Koper
11. Krzysztof Kry szczuk
12. Marcin Ługowski
13. Jarosław Młynarczyk
14. Krzysztof Młynarczyk
15. Jarosław Moskwiak
16. Krzysztof Paciorek
1 7. Marian Pszanowski
18. Karol Woźniak

D. K.

SZKOLENIE Z OBRONY CYWILNEJ

16 lutego w Urzędzie Gminy Wiśniew odbyło się szkolenie dla
sołtysów i pracowników urzędu poświęcone zagadnieniom obrony
cywilnej.

O roli i zadaniach obronnych sołtysów w zakresie powszechnej
samoobrony ludności w czasie wojny i pokoju, mówił wójt gminy
Wiśniew - Krzysztof Kry szczuk. Przedstawił także „ Regulamin
reagowania kryzysowego i zasady powiadamiania i pracy Gminnego
Zespołu Powiadamiania ".

Pani Teresa Jacórzyńska, odpowiedzialna w gminie za sprawy
związane z obroną cywilną, przedstawiła krótkie wystąpieniu na temat
„Rodzaje zdarzeń kryzysowych i służby reagowania na tle zagrożeń
komunikacyjnych, terroryzmem, katastrofy budowłanej".

O aktualnych zagrożeniach mówił także lekarz weterynarii -
Dariusz Wojciechowski. Zebrani dowiedzieli się o niebezpieczeństwie
związanym z chorobami zakaźnymi zwierząt, chorobach odzwierzęcych
przenoszących się na ludzi, pandemii ptasiej grypy oraz o sposobach
zapobiegania i walki z nimi.

Na temat działań ratowniczych w przypadku zagrożenia
pożarowego, zagrożenia suszą i huraganami oraz obowiązkach
właścicieli lasów mówił zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Siedlce -
Jerzy Osiak.

D.K.

Spotkanie z posłem
l lutego br. odbyło się spotkanie szkoleniowe z posłem Markiem Sawickim

na temat programów rolno - środowiskowych i zmian w płatnościach
obszarowych.

Licznie przybyli sołtysi i rolnicy z gminy Wiśniew mieli możliwość
zapoznania się z warunkami uzyskania dofinansowania.

Konkurs ogródkowy
Zachęcamy wszystkich mieszkańców

do wzięcia udziału w ogłoszonym po raz kolejny
przez wójta gminy Wiśniew konkursie
na „Piękny ogródek przydomowy i zagrodę wiejską
gminy Wiśniew".

REGULAMIN KONKURSU

1. Przedmiotem konkursu jest ogródek przydomowy
lub zagroda wiejska.

2. Uczestnikami konkursu mogą być tylko prawni
właściciele lub użytkownicy przedmiotu
konkursu.

3. Prawo zgłaszania do konkursu przysługuje:
bezpośrednio zainteresowanym, sołtysom,
radnym, organizatorom konkursu.

4. Ocena następuje po lustracji, której termin
uzgodniony zostanie z właścicielami przez
organizatorów konkursu.

5. W zagrodzie ocenie podlegają takie elementy jak:
inwencja, kompozycja, kolorystyka, estetyka,
oryginalność.

6. W ocenie ogródka i zagrody udział wezmą
przedstawiciele UG Wiśniew, GOK-u oraz
specjaliści z Powiatowego Zespołu Doradców
Rolnych.

7.W konkursie przyznawana jest I, II, i III nagroda,
a laureaci I nagród wezmą udział w etapie

powiatowym w Siedlcach.
8. Komisja konkursowa nagrodzi laureatów na

uroczystym podsumowaniu podczas Festynu
Gminnego w Wiśniewie.

9. Termin zgłoszenia udziału w konkursie upływa
15 VIII 2006 r.

10. Do konkursu można zgłaszać się:
- osobiście do UG Wiśniew pok. nr 3 lub do
sekretariatu pok. nr 6
- telefonicznie 0-25641-73-13 wew. 107 lub
e-mailem: ug@wisniew.pl lub przesłać zgłoszenie
listownie na adres Urzędu Gminy Wiśniew,
ul. Siedlecka 13, podając imię, nazwisko, adres
i telefon kontaktowy.

Gminne Wieści



LISTA INWESTYCJI ZREALIZOWANYCH
2OO5 r. i W CZASIE REALIZACJI w 2OO6 r.

LP.

1.

2.

3.

4.

5.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

RODZAJ INWESTYCJI

Budowa sieci wodociągowej
w Wiśniewie - ul. Południowa
Budowa wodociągów z przyłą-
czami w Plutach, Daćbogach,
Mroczkach, Śmiarach, Łupinach
i Kaczorach

Opracowanie projektu
i wykonanie przebudowy chodnika
przy ul. Siedleckiej

Droga Borki - Paduchy
(nawierzchnia asfaltowa)

Droga Wiśniew - Stok Wiśniew-
ski (ułożenie warstwy ścieralnej)

Rozbudowa szkoły w Radomyśli

Projektowanie i budowa linii
oświetlenia w Ciosnach,
Mościbrodach, Gostchorzy
i Tworkach
Remont GOK Wiśniew

Budowa skweru przy UG Wiśniew

Adaptacja remizy OSP Radomyśl
na Centrum Integracyjna -
Edukacyjne

Budowa chodnika
w Radomyśli

Zagospodarowanie placu przy
świetlicy wiejskiej w Śmiarach

Budowa boiska w Śmiarach

Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Wiśniew

KOSZT
INWESTYCJI

(wzł)
90.901,72

1.619.910,00

890.000,00

170.000,00

523.748,00

1.012.544,00

65.000,00

193.483,00

109.407,00

339.925,00

191.252,00

228.000,00

170.000,00

100.000,00

WYDATKI
vi 2QQ5r. (w zł)

90.901,72

300.696,00

41.630,00

170.000,00

523.748,00

638.996,00

439,00

0,00

2.500,00

00,00

2.500,00

00,00

00,00

6.451,00

UZYSKANA
DOTACJA (w z#

-

ZPORR umowa
o dofinansowanie
na kwotę
575.874,51
zawarta umowa
o dofinansowanie
na kwotę 70.000,
porozumienie
z GDDKiA

współudział Nadl.
Siedlce -
130.000,00
Dofinansowanie
UMWMzTFOGR-
55.000,00
dofinansowanie
z MENiS - umowa
na 200.000,00
(100.000 w 2006r.)
Mazowiecki Kon-
trakt Samorządowy
87.455,00

zawarta umowa
o dofinansowanie
na 250.000
zawarta umowa
o dofinansowanie -
130.000,00
zSPO
zawarta umowa
o dofinansowanie
na 222.901 ,00
zSPO
zawarta umowa
o dofinansowanie
na 125.41 2,00
zawarta umowa
o dofinansowanie
na 149.508,00
zawarta umowa
o dofinansowanie
na 11 1.475,00
promesa o dofi-
nansowanie
z MPWROW-
300.000

EFEKTY
RZECZOWE

długość -1,32 km,
przyłącza- 17 szt.
do wykonania
17, 19 km sieci,
230 szt. przyłączy
(7,02 km)
oprać, projektu,
uzyskanie pozwo-
lenie na budowę,
przygotowanie
przetargu

długość -2, 15 km

sala gimnastyczna
z zapleczem (dwie
sale lekcyjne, ga-
binet dyrektora,
ciągi komunika-
cyjne)

podpisana umowa
z wykonawcą

prace projektowe

prace projektowe

prace projektowe

prace projektowe

prace projektowe

prace projektowe

sporządzony pro-
jekt, rozpoczęcie
procedury
przetargowej

UWAGI

inwestycja
zakończona
inwestycja w toku,
termin zakończenia
3 1.10.2006 r.

inwestycja w toku,
termin zakończenia
30.06.2006 r.

inwestycja z 2004r.,
II rata płatności
w 2005 r.

inwestycja
zakończona

inwestycja w toku,
termin zakończenia
30.06.2006 r.

inwestycja w toku,
termin zakończenia
Zgodnie z umową
30.06.2006 r.

inwestycja w toku,
termin zakończenia
30.06.2006 r.

inwestycja w toku,
termin zakończenia
30.06.2006 r.

inwestycja w toku,
termin zakończenia
3 1.10.2006 r.

inwestycja w toku,
termin zakończenia
31. 10.2006 r.

inwestycja w toku,
termin zakończenia
3 1.10.2006 r.

inwestycja w toku,
termin zakończenia
31. 10.2006 r/

inwestycja w toku,
termin zakończenia
15.05.2006 r.
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llp-
17.

18.

19.

20.

21.

RODZAJ INWESTYCJI

Maszt oświetleniowy dla
samochodu pożarniczego OSP
Wiśniew
Droga Mościbrody - ułożenie
masy bitumicznej

Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej Gminy
Wiśniew -Urząd Gminy

Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej Gminy
Wiśniew - Szkoła Wiśniew

Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej Gminy
Wiśniew - Szkoła Radomyśl

KOSZT
INWESTYCJI

14.640,00

77.286,00

636.000,00

266.000,00

446.000,00

WYDATKI
w2005r. (w zł)

14.640,00

77.286,00

4.800,00

4.800,00

4.800,00

UZYSKANA DOTACJA
(wzł)

dofinansowanie
UMWMzTFOGR
- 30.000,00

złożony wniosek
o dofinansowanie
do MFEOGiNMF
na 1 68.245 euro
złożony wniosek
o dofinansowanie
do MFEOGiNMF
na 162.730,00 euro
złożony wniosek
o dofinansowanie
do MFEOGiNMF
na 65.487,00 euro

EFEKTY
RZECZOWE

zakup masztu

długość
- 0,32 km

opracowany
audyt
energetyczny

opracowany
audyt
energetyczny

opracowany
audyt
energetyczny

UWAGI

inwestycja
zakończona

31.12.2005r.

inwestycja
zakończona

inwestycja w toku,
termin zakończenia
30.09.2007r.

inwestycja w toku,
termin zakończenia
31.12.2006 r.

inwestycja w toku,
termin zakończenia
3 1.12. 2006 r.

INWESTYCJE GONIĄ INWESTYCJE
Tabelki na str. 8 - 9 przedstawiają zestawienie inwestycji

zrealizowanych w 2005 r. oraz te rozłożone na dłuższy okres czasu,
jeszcze w trakcie realizacji. Dokładne przeanalizowanie jej zawartości
pozwoli zorientować się w ilości zrealizowanych inwestycji a także poznać
termin zakończenia prac. O planach na lata kolejne można dowiedzieć się
z uchwały budżetowej Nr XXXVI/213/05 Rady Gminy Wiśniew, która
zamieszczona jest na stronach BIP - u Urzędu Gminy Wiśniew pod
adresem www.wisniew.e-bip.pl. Sprawozdania za 2005 r. mogą także
udostępnić wszyscy radni gminy Wiśniew.

W 2005 r. prawie wszystkie zaplanowane budowy zostały
przeprowadzone i zakończone zgodnie z planem. Najważniejsze z nich
dotyczące dróg to:
- droga Wiśniew - Stok Wiśniewski, dł. 2150 m - koszt 532.748 zł,
- droga Mościbrody (ułożenie masy bitumicznej), dł. 320 m - koszt

77.286 zł,
- droga żużlowa Borki - Paduchy - Borki - Wyrki, dł. 950m - koszt

20.733 zł
Oczywiście cały czas trwaty remonty dróg polegające na likwidacji wyrw
i zadołowań, wymianie przepustów, utwardzaniu i równaniu nawierzchni.
Na te cele wydano w 2005 r. 20000 zł. Prawie 8 000 zł pochodziło
z budżetu gminy na oznakowanie dróg będących w utrzymaniu gminy
(zakup m. in. znaków drogowych, tablic z nazwami miejscowości, stali na
słupki itp.). Odśnieżanie i odkrzaczanie kosztowało 4, 5 tyś. zł.

W ubiegłym roku wykonano sieć wodociągową o długości prawie
10 km. Budowa, która pochłonęła 300 tyś. zł była możliwa tylko dzięki
pozyskaniu przez Urząd Gminy pieniędzy z budżetu państwa i EFRR.
Gmina Wiśniew jak, podczas ostatniego spotkania zorganizowanego
przez ARiMR z rolnikami, wyraził się starosta siedlecki dr Henryk
Brodowski, „jest liderem w pozyskiwaniu funduszy
z zewnątrz. Niewiele samorządów tak zawzięcie walczy o pieniądze
z funduszy unijnych i równie niewiele z naszego regionu je
otrzymuje. Wnioski o dofinansowanie są trudne do wypełnienia,
a procedury skomplikowane". Nam się udaje ! Ale na tym oczywiście
nie koniec. Prace przy wodociągowaniu gminy trwały będą także w 2006 r.

Przez cały rok trwały prace przy budowie sali gimnastycznej
z zapleczem dydaktycznym w Zespole Oświatowym w Radomyśli.
Oficjalne oddanie obiektu do użytku odbędzie się w maju br, a więc
wcześniej niż planowano. Rozbudowa szkoły kosztowała ponad milion

złotych.

Gminne Wieści

Prawie 1.600.000 zł będą kosztowały inwestycje związane
z realizacją programów odnowy wsi. Na sześć złożonych do Unii
Europejskiej programów, aż trzy zostało zaakceptowane, czego wynikiem
jest dofinansowanie na kwotę ponad 1 000 000 zł.
„Odnowa centrum wsi wraz z remontem Gminnego Ośrodka Kultury
w Wiśniewie" (całkowity koszt inwestycji 684.272 zł, dofinansowanie
z SPO - 450.000 zł) przewiduje remont budynku GOK i oraz utworzenie
skweru w centrum wsi. Ułożone zostaną nowe chodniki wzdłuż ulicy
Siedleckiej. Powstać ma także parking i skwer z trzema obeliskami.
Znajdzie się tam Krzyż Grunwaldu III klasy przyznany Wiśniewowi
w 1986r. „w uznaniu zasług bojowych mieszkańców w walce z niemieckim
okupantem", płaskorzeźba upamiętniająca osobę i dzieło Papieża - Jana
Pawła II oraz przeniesiony zostanie pomnik ku czci poległych w obronie
ojczyzny w latach 1914- 1921.

Drugi projekt „Utworzenie Centrum Integracyjne - Edukacyjnego
wraz z budową chodnika w miejscowościach Radomyśl i Zabłocie"
zakłada budowę ronda i chodnika w centrum wsi. Całkowity koszt zadania
- 528.508 zł, a dofinansowanie z SPO - 340.093 zł.
W Śmiarach realizowany będzie projekt - „Budowa boiska
i zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej". Całkowity koszt
inwestycji kształtuje się na poziomie 397.184 zł,
a dofinansowanie z SPO to 260.448 zł. Tu w ramach Programu Odnowy
Wsi planowany jest remont kapliczki, budowa nowoczesnego,
tartanowego boiska oraz boiska trawiastego i jego ogrodzenia.
W budżecie gminy zarezerwowana została kwota 50 tyś. zł na
projektowanie sali sportowej w Śmiarach (rozpoczęcie budowy w 2007 r.).

W 2006 r. planowane dochody gminy Wiśniew to suma ponad
13,5 min, wydatki 14,7 min zł. W tym roku na inwestycje zostanie
przeznaczone 5.286 tyś. zł co stanowi prawie 36 % budżetu gminy.
W porównaniu z rokiem ubiegłym o 200% zwiększą się wydatki gminy
na ten cel.

We wsiach Mościbrody, Ciosny, Gostchorz i Tworki planuje się
budowę linii oświetlenia drogowego. W dalszej kolejności będzie
budowane oświetlenie przy drodze łączącej Mroczki ze Śmiarami.

W trakcie rozpatrywania są wnioski złożone w ubiegłym roku do
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego o wartości 296.462 euro.
Dotyczą one inwestycji termomodernizacji budynków. Jeśli zostaną
pozytywnie rozpatrzone, ocieplone będą budynki Zespołów Oświatowych
w Wiśniewie i Radomyśli oraz Urzędu Gminy.

D.K.



Projekt edukacyjny
,Prawda siłą pokoju" - wspomnienie o Janie Pawle II,

realizowany w Szkole Podstawowej w Wiśniewie

Wizyta w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach fot. ZO Wiśniew

W I semestrze roku szkolnego 2005/2006 w Szkole Podstawowej
im. Bolesława Chrobrego w Wiśniewie został zrealizowany projekt
edukacyjny: „Prawda siłą pokoju" - wspomnienie o Janie Pawle II.
Inspiracją do przeprowadzenia tej inicjatywy były obchody V Dnia
Papieskiego w Polsce oraz program „Wychowanie do pokoju", realizowany
w szkole. Autorzy projektu (p. R. Godzińska, E. Wąsowska, M. Mazur , ks.
S. Harasimiuk) pragnęli przybliżyć uczniom postać Jana Pawła II, jego życie
oraz elementy nauczania.

Projekt obejmował:
- lekcje poświęcone biografii i nauczaniu Jana Pawła II (religia, język

polski, język angielski)
- wycieczkę do Siedlec
- artykuły w gazetce szkolnej „Gigancik"
- wykonanie gazetki ściennej „Jan Paweł II -Orędownik Prawdy"
- wystawę prac plastycznych uczniów klas I - III
- konkurs plastyczny „Jan Paweł II w moich wspomnieniach"
- konkurs poetycki „NIGDY O NIM NIE ZAPOMNĘ..."
- apel poświęcony Janowi Pawłowi II
- wykonanie albumu związanego z realizacją projektu

Uczniowie dokonali analizy wybranych treści Orędzia Jana Pawła II na
XIII Światowy Dzień Pokoju oraz samodzielnie poszukiwali informacji na
temat biografii papieża. Poszerzeniem wiedzy w tej dziedzinie było
zwiedzanie Muzeum Jana Pawła II w Szkole Podstawowej nr 11 w Siedlcach
oraz prelekcja kustosza Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach. Projekt
edukacyjny był okazją do poznania związków frazeologicznych związanych
z prawdą i kłamstwem. Przyczynił się również do rozbudzenia wyobraźni
uczniów poprzez wykonanie prac plastycznych oraz napisanie krótkich
utworów poetyckich, poświęconych Ojcu Świętemu.
Laureatka konkursu poetyckiego, Natalia Orzechowska (kl. V) swe odczucia
zamknęła w następujących słowach:

„ On był dobrocią
Wylewającą się

Jak woń kwiatu."
Z projektem edukacyjnym związany był również występ młodzieży

podczas zorganizowanej w GOK-u imprezy „Opłatek artystyczny".
Uczniowie Zespołu Oświatowego w Wiśniewie zaprezentowali wtedy
program „Międzynarodowy wieczór kolęd". W szkole zaś można było
obejrzeć montaż słowno - muzyczny „Wigilijne rozmyślania".

Z życia szkoły
w Wiśniewie

Zespół Oświatowy w Wiśniewie od
wielu lat angażuje się w różnego
rodzaju akcje charytatywne.

W tym roku szkolnym Samorząd
Uczniowski wziął udział w realizacji
projektu „Zimowa Gwiazdka Akcji
Rodzina Rodzinie", organizowanym
przez Centrum Projektów
Obywatelskich. Chcieliśmy pomóc
w promowaniu działań na rzecz
potrzebujących i zwrócić uwagę
młodzieży na konieczność dzielenia się
z innymi. Uczniowie woluntariusze
rozwiesili w naszej miejscowości około
stu plakatów informujących o projekcie.
Zespół Oświatowy otrzymał „Certyfikat
Szkoły Zaangażowanej Społecznie",
a uczniowie realizujący zadanie dyplomy
„Działam Społecznie-Pomagam Innym".

Mamy nadzieję, że współpraca naszej
szkoły z CPO będzie się nadal rozwijać
poprzez udział w kolejnych etapach
projektu.

Pomoc rodzinom potrzebującym nie
była jedyną akcją charytatywna, w którą
angażowali się nasi uczniowie.
W październiku sprzedawaliśmy cegiełki
w postaci drobnych pomocy naukowych
i kalendarzyków na rzecz fundacji

„Pomóż i Ty". Uzbieraną sumę
przeznaczyliśmy na pomoc niepeł-
nosprawnemu chłopcu. W grudniu
natomiast, na apel stowarzyszenia
„Wspólnota Polska" zbieraliśmy artykuły
spożywcze dla środowisk polskich na
Białorusi i Ukrainie.

Pomimo zaangażowania w tak
poważną ideę jak pomoc charytatywna,
Samorząd Uczniowski nie zapomniał
o dobrej zabawie. Organizowaliśmy
dyskoteki z okazji Dnia Chłopaka,
Andrzejek i Walentynek. Pamiętaliśmy
0 wróżbach w dniu 29 listopada,
w grudniu gościł u nas Św. Mikołaj ze
swoją świtą - Śnieżynkami, a w lutym
zapisywaliśmy wyznania sercowe na
kartach walentynkowych i prze-
kazywaliśmy je naszym koleżankom
1 kolegom.

W marcu obchodziliśmy Dzień
Kobiet i Pierwszy Dzień Wiosny. A teraz
z niecierpliwością czekamy na Święta
Wielkanocne.

Pozdra wiamy
świątecznie

Uczniowie i opiekun Samorządu
Uczniowskiego Gimnazjum

- Renata Godzińska
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FERIE ZIMOWE Zespole Oświatowym
w RADOMYŚLI

Po feriach świątecznych wszyscy z nowym zapałem przystąpili do pracy. Już 7 stycznia 2006r.
uczennica klasy VI - Iga Zakrzewska - wzięła udział w Powiatowym Konkursie Języka Polskiego
(II etap), który odbył się w Siedlcach.

W czasie ferii zimowych nauczyciele, jak co roku, zorganizowali zajęcia dla dzieci i młodzieży
szkolnej. Spotkania trwały w pierwszym tygodniu ferii od godz. 9.00 do 12.00.

W poniedziałek (16 stycznia) zajęcia komputerowe i sportowe prowadziły p. Jadwiga
Niedziółka i p. Agnieszka Madej, a udział w nich wzięło 30 osób. Wszyscy uczestnicy podzieleni byli
na dwie grupy. Każda z grup na zmianę miała rozgrywki w tenisie stołowym i uczestniczyła
w zajęciach komputerowych. Uczniowie m.in. zostali zapoznani z możliwościami Internetu,
np. zakładaniem konta, wyszukiwaniem danych. Ponadto uczyli się wykonywania rysunków w
programie Paint oraz grali w różnego rodzaju gry dydaktyczne.

Najmłodszymi uczniami zajęły się panie: Małgorzata Kopryjaniuk i Urszula Mężyńska. Dzieci
(20 osób) wzięły udział w zajęciach plastyczno-technicznych. Wykonywały prace na dowolny temat
z uprzednio przygotowanej masy solnej.

We wtorek (17 stycznia) w zajęciach sportowych, przygotowanych i prowadzonych przez
p. Wiolettę Kaczoch i p. Jolantę Wożniak uczestniczyło 20 osób. Odbywały się one na sali
gimnastycznej i przy stołach do tenisa stołowego. Na sali gimnastycznej rozegrane zostały pojedynki
w "dwa ognie" i piłkę koszykową. Młodzież gimnazjalna (19 osób) wzięła udział w projekcji filmu,
przygotowanej prze z p. Beatę Wawrecką. Po obejrzeniu podzielono się wrażeniami, omówiono
główne postaci, muzykę i akcję filmu.

18 stycznia (w środę) odbyły się zajęcia na temat: Co jest zdrowe, a co szkodzi naszemu
zdrowiu? Nauczyciele: p. Marianna Sieczkiewicz, p. Izabela Romańska i p. Romuald Czapiński
przybliżyli uczniom podstawowe informacje na powyższy temat. Uczeń uczył się nazywać
i rozróżniać produkty szkodliwe dla zdrowia, dokonywać prawidłowego wyboru dotyczącego dbania
o własne zdrowie i bezpieczeństwo, a następnie opanowywać negatywne stany emocjonalne.
W zajęciach wzięło udział ok. 30 osób, a największą ciekawość wzbudziło sprawdzenie na podstawie
rysunku („Ja w deszczu") własnej odporności na stres.

W czwartek (19 stycznia) odbył się bal karnawałowy, przygotowany przez p. Justynę
Ponikowską, p. Martę Gregorczuk, p. Małgorzatę Borowską i p. Stanisława Ponikowskiego. Na
dyskotece bawiło się 20 osób.

20 stycznia (w piątek) nauczycielki: p. Beata Wiszniewska, p. Grażyna Borkowska i p. Zofia
Grzegorczyk przygotowały konkurs plastyczny „Bezpieczne ferie". Do konkursu przystąpiło 18 osób.
Prace nagrodzono słodyczami, a najlepsze znalazły się na wystawie w świetlicy szkolnej.

Po feriach przystąpiliśmy do programu „Sieciaki", który przede wszystkim informuje młodzież
0 zagrożeniach, jakie niesie Internet. Dzięki projektowi uczeń będzie znał tajniki komputera
1 Internetu na tyle, aby czuć się bezpiecznie. Inicjatorką działań jest p. Jadwiga Niedziółka.

Beata Wawrecką

O tym, że matematyka nie musi być nudna i trudna mieli okazję przekonać się
uczniowie naszej szkoły, którzy dzień 18 marca br. spędzili pod hasłem „Żyjemy wśród
liczb". Zorganizowane w tym dniu imprezy przekonały dzieci, że matematyka to nie tylko
trudny przedmiot szkolny, ale również okazja do dobrej zabawy. Liczby i działania
matematyczne stanowią bowiem integralną część naszego codziennego życia.
Umiejętności matematyczne natomiast mogą okazać się sposobem na sukces. Tradycją
szkoły jest udział naszych uczniów w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym
„Kangur". Możemy pochwalić się wieloma wyróżnieniami i nagrodami.

Długo oczekiwany Pierwszy Dzień Wiosny także spędziliśmy aktywnie, ucząc się
przez zabawę. 21 marca zorganizowaliśmy „Wielki Wiosenny Turniej Klas". Zmagania
uczniów składały się z kilku etapu sprawdzających wiedzę i sprawność fizyczną. Były
również okazją do wykazania się zdolnościami plastycznymi. Wszystkie elementy
programu podlegały ocenie jury. Zadania konkursowe sprawiły, że poczuliśmy powiew
wiosny oraz wzrost energii i aktywności twórczej.

Składamy serdeczne życzenia,
pełnych wiosennej radości i nadziei

Świąt Wielkanocnych

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Uczniowie
Szkoły Podstawowej w Myrsze

Szkoła Podstawowa
w Gostchorzy

Nasza szkoła od zawsze jest miejscem,
w którym dzieci nie tylko się uczą.
I zgodnie z tą tradycją od tegorocznych
ferii zimowych mieliśmy kilka ciekawych
i udanych imprez.

10 lutego prawie wszyscy uczniowie naszej
szkoły obejrzeli w kinie CENTRUM film
pt. „Opowieści z Narnii". Projekcja podobała
się wszystkim, wyprawę uznajemy za bardzo
udaną.

15 lutego korzystając z wyjątkowej w tym
roku zimy, nauczyciele i rodzice zorgani-
zowali dla uczniów kulig, po którym
wspaniale smakowała upieczona nad
ogniskiem kiełbasa.

8 marca oczywiście pamiętaliśmy
o wszystkich Paniach. W klasach i pokoju
nauczycielskim też małe i duże kobiety
otrzymały upominki, a na sali gimnastycznej
próbowały udowodnić, że potrafią np.
wkręcić w deskę śrubę czy szybko
napompować balon. Miło i radośnie minął
świąteczny dzień.

10 marca to kolejny wesoły dzień. Mieliśmy
okazję bawić się na występach kabaretu
z programem pt. „Beczka śmiechu". Gdyby
dokładnie zmierzyć było go (tego śmiechu)
znacznie więcej.

17 i 20 marca trzeci rok z rzędu odwiedzają
naszą szkołę „Studenci z klasą", czyli
wolontariusze siedleckiej Akademii
Podlaskiej. Tym razem przyjechali
z psychologiczno - pedagogicznymi
warsztatami pn. „Adopcja na odległość -
daleko też są dzieci". W tym roku zajmowali
się dwiema grupami dzieci - uczniami klas III
i IV oraz klas V i VI.

21 marca, jak chyba w większości szkół,
zamiast lekcji wspólna zabawa z okazji
pierwszego dnia wiosny. Uczniowie
prowadzili lekcje i starali się to robić bardzo
poważnie. Klasy konkurowały w pisaniu listu
- wyjątkowo gorącego błagania do Wiosny
o wiosnę. Aby wzmóc owe prośby, każda
klasa przygotowała swój w każdym
przypadku bardzo cool, trendy i jazzy projekt
stroju dla Wiosny. Były również Marzanny,
które na koniec zajęć z powodu braku
odpowiedniej rzeki spaliliśmy w ognisku.
Efekt, choć z niewielkim opóźnieniem, jest.
Śnieg prawie w całości zniknął, a słoneczko
coraz śmielej przyświeca. Wprawdzie
zabrano nam godzinę snu, ale nic to, przecież
za chwilę święta, a i do wakacji już naprawdę
bardzo blisko...

Wiosennie pozdrawiamy
wszystkich czytelników
„Gminnych Wieści" !

Gminne Wieści nauczyciele i uczniowie z SP Gostchorz
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ZESPÓŁ OŚWIATOWY W ŚMIARACH
ACH CO TO BYŁ ZA BAL !

Bale karnawałowe w szkole w Śmiarach stały się już tradycją. Także w tym
roku Rada Rodziców Zespołu Oświatowego w Śmiarach zorganizowała tę
imprezę, z której dochód przekazany został na cele placówki.

Dziękujemy osobom, które od lat aktywnie włączają się w organizację
balu, a tym samym wspierają szkołę. Szczególne wyrazy wdzięczności
kierujemy do Państwa Małgorzaty i Marka Jastrzębskich, Państwa Bożeny
i Krzysztofa Konińskich oraz Agnieszki i Marka Romańczuków za udzielone
wsparcie, życzliwość i bezinteresowną pomoc okazaną szkole.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
Zespołu Oświatowego w Śmiarach

SPOTKANIE Z POLICJANTEM
02.03.2006r. Zespół Oświatowy w Śmiarach gościł podk. Jerzego

Długosza funkcjonariusz Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Sekcji Prewencji
KMP w Siedlcach. Policjant przekazał nam gimnazjalistom, jak narkotyki mogą
być niebezpieczne dla życia. Dowiedzieliśmy się, że wyjście z narkomani jest
bardzo trudne. Przynajmniej część uczniów wyszło z większą wiedzą i głębszą
refleksją nad sobą.

Agnieszka Tyszkiewicz i Marta Jastrzębska z kl. II gim.

ŚWIĘTO KOBIET!
Wszyscy wiemy, że dzień 8 marca nie jest zwykłym. W tym roku

Samorząd Uczniowski Zespołu Oświatowego (a raczej jego męska część) nie
zapomniała o małych i dużych kobietach. Prawie wszyscy panowie przyszli do
szkoły odświętnie ubrani. Naprawdę wyglądali elegancko! W części
artystycznej przygotowali „Obraz kobiety w poezji i piosence. Następnie każda
dziewczyna została obdarowana kwiatami. To był naprawdę miły gest. Oprócz
tego zapewnili „nietykalność" uczennic na lekcjach, tzn. nie były one pytane,
a panowie sami „nadstawiali karku".

Panowie z Zespołu Oświatowego w Śmiarach - dziękujemy za pamięć i gest!
Agnieszka Wiśniewska

SPOTKANIE Z LEKARZEM
Dnia 15 marca w naszej szkole było zorganizowane spotkanie dla uczniów,

które miało na celu wyjaśnienie niebezpieczeństwa związanego z możliwością
zachorowania na ptasią grypę. Spotkanie przeprowadził lekarz z Niepublicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej w Wiśniewie p. Zbigniew
Grabek. Dał nam wiele cennych wskazówek, które pomogą nam ustrzec się
przed wirusem ptasiej grypy.

Agnieszka Tyszkiewicz i Marta Jastrzębska z kl. II gim.

BLIŻEJ ZDROWIA!
28 lutego w Zespole Oświatowym
w Śmiarach odbyło się spotkanie
z ekologiem - Panią Elżbietą Kozłowską.
Była to jedna z kilku przeprowadzonych
w szkołach na terenie gminy Wiśniew,
nietypowych lekcji, uczulających młodzież
na problem zdrowej żywności.

Tym razem w zajęciach udział wzięły klasy
V szkoły podstawowej i I gimnazjum. Podczas tej
nietypowej lekcji uczniowie dowiedzieli się
o ziołach, ekologicznych uprawach i moż-
liwościach ich wykorzystania w gospodarstwie
domowym. Podczas spotkania poruszany był
także temat żywności ekologicznej. Uczniowie
dowiedzieli się także o tzw. „ulepszaczach" -
dodatkach chemicznych, konserwantach,
barwnikach, zagęstnikach i o wielu innych
sztucznych dodatkach smakowych, których
stosowanie na pewno nie pozostaje obojętne dla
zdrowia organizmu.

Po tej lekcji, jak wyraziła się jedna z
uczennic, „zrozumieliśmy, że dodatki chemiczne
powodują lepszy smak, wydłużają termin
ważności produktu, jednak nie są wartościowe
odżywczo dla konsumenta".

Maria Latos z kl. I gim.

Ekologiczna lekcja fot. UG Wiśniew

Pierwszy DZIEŃ WIOSNY - Dzień Teatru
21 marca 2006 roku w naszej szkole odbył się Szkolny Dzień Teatru. Klasy IV-VI

miały za zadanie przygotować i wystawić przedstawienie związane z baśnią, natomiast
klasy gimnazjalne przygotowały popisy kabaretowe. Radość zapanowała w tym dniu w
naszej szkole. Wszyscy aktorzy, chcieli wypaść jak najlepiej. Najlepszymi jednak okazali
się:
z klas IV-VI SP w kat. PRZEDSTAWIENIE - klasa V ze spektaklem

pt. „ Tajemnicze jajo ".
w kat. NAJLEPSZA GRA AKTORSKA - Agnieszka
Tarkowska z klasy V
w kat. PLAKAT SZKOLNEGO DNIA TEATRU -
Natalia Zalewska z klasy IV

z klas I-III Gim.w kat. NAJLEPSZY KABARET - klasa III
za spektakl "B-Idol"
w kat. NAJLEPSZA GRA AKTORSKA Milena
Jastrzębska z kl. I i Tomasz Okniński z kl. III
w kat. PLAKAT SZKOLNEGO DNIA TEATRU
Sylwia Ługowska z kl. II.

Agnieszka Wiśniewska Podczas występu
12
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Olimpiada wiedzy o przedsiębiorczości i ekologii
20 LUTEGO W GOK ODBYŁA SIĘ OLIMPIADA WIEDZY
O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EKOLOGII, ORGANIZATOREM
KTÓREJ BYŁ WOJEWÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA
ROLNICZEGO W WARSZAWIE, ODDZIAŁ W SIEDLCACH.

Podczas przerwy fot. UG

Aby sięgnąć po laur, 16 gospodyń z terenu
gminy Wiśniew musiało napisać test
o tematyce związanej z gospodarowaniem
na wsi, ekologią, gospodarstwem
domowym, uprawą roślin, ziół itp.
W przerwie, podczas sprawdzania przez
jury testów, uczestniczki olimpiady razem
z zespołem „Wiśniewiacy" śpiewały
piosenki biesiadne.
Podczas podsumowania, nagrody
ufundowane przez Urząd Gminy, wręczyła
sekretarz gminy Wiśniew - Pani Ewa
Wiśniewska.
Pierwsze 3 nagrody - komplety naczyń
zdobyły następujące panie: Ewa Kadej
z Wiśniewa, Zofia Nowosielska
z Borków - Sołdów i Katarzyna
Jastrzębska z Wiśniewa.
Wszystkie uczestniczki olimpiady
otrzymały drobne upominki.
Już teraz zapraszamy na olimpiadę za rok.

SPOTKANIE GOSPODYŃ Z GMINY WIŚNIEW

W Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie odbyło się
szkolenie na temat ekologicznych upraw w ogródkach
przydomowych, zorganizowane przez Terenowy Oddział
w Siedlcach Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Warszawie.
Kilkanaście pań wysłuchało pogadanki na temat ekologicznych
sposobów pielęgnacji roślin, upraw ziół, kompostowania, tajemnic
kalendarza biodynamicznego.

Uczestniczki spotkania ustyszaty fachowe odpowiedzi
na zadawane pytania i porady. Szczególnym zainteresowaniem
cieszył się temat „sympatii i antypatii roślinnych", czyli
korzystnego sąsiedztwa roślin na grządkach. Poniżej
przedstawiamy zestawienie „lubiących się roślin".

Pokaz slajdów fot. UG

Nazwa rośliny

cebula
czosnek

dynia
fasola tyczna
kapusta

koper ogrodowy

marchew

ogórki

pomidory
por
rzodkiewka
sałata
seler
słonecznik
ziemniak

Sąsiedztwo wzajemnie korzystne

pory, marchew
pomidory, ziemniaki, buraki, seler, truskawki, drzewa owocowe, róże,
cząber, maliny
fasola, kukurydza, nasturcja
dynia, kukurydza, ogórki, seler, ziemniaki, cząber, mięta
buraki, cebula, inne kapustne, seler, fasola karłowa, groch, buraki,
majeranek, słonecznik

cebula, kapusta, sałata, ogórki, kukurydza, marchew, ziemniaki,
fasola karłowa, groch, buraki, majeranek, słonecznik
cebula, szczypiorek, por, groch, fasola karłowa, sałata, pomidory,
rzodkiewka, szpinak, koper, truskawki

drzewa owocowe, groch, fasola, kapustne, kukurydza,
seler, sałata, słonecznik, buraki, pietruszka, cebula, koper

jDietruszka, szparagi, seler, kapusta wczesna, sałata
cebula, fasola karłowa, sałata, seler, buraki, marchew
ogórki, warzywa korzeniowe
kapustne, ogórki, pory, cebula, marchew, rzodkiewka
kalafior, pomidory, por, ogórki, czosnek, buraki
ogórki
kapusta, szpinak, kukurydza, bób, fasola

Nie sadzić obok

groch, fasola
groch, fasola, kapusta

ziemniaki
cebulowe, kapustne, buraki, koper włoski
fasola, pomidory, rzodkiewka, marchew, truskawki

koper włoski, pomidory

buraki, ziemniaki, kapustne

Ziemniaki, pomidory, zioła, truskawki

kapustne, rzodkiewka, ziemniaki, bób, groch, ogórki

pomidory, kapustne
jDietruszka
bób, ziemniaki
ziemniaki
marchew, ogórki, dynia, pomidory, groch, seler, słonecznik
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Ciekawostki z USC

W 2005 roku w rejestrach ewidencji ludności gminy
Wiśniew zarejestrowano 73 urodzenia (o 4 mniej niż
w roku ubiegłym), w tym 40 chłopców 33 dziewczynki.

Związek małżeński zawarło 56 par, o 30% więcej niż
w roku ubiegłym. W parafiach Wiśniew, Śmiary
i Radomyśl zawarto łącznie 20 małżeństw
konkordatowych. Pozostałe śluby miały miejsce poza
tymi parafiami.

Wg statystyki prowadzonej przez USC Wiśniew
najczęściej nadawanymi dzieciom imionami są:

dla chłopców: Michał, Maciej, Bartosz, Kacper,
Karol, Wojciech, Jakub
dla dziewczynek: Maja, Natalia, Maria,
Wiktoria

Wśród imion żądłach można wymienić Milan, Aniela,
Iga, Oliwią, Andżelika.

Marlena Molenda - Chyży \
z-ca kierownika USC

PONIŻEJ PODAJEMY
PRAWIDŁOWĄ PISOWNIĘ NAZW MIEJSCOWOŚCI

Z TERENU GMINY WIŚNIEW

Borki - Kosiorki
Okniny - Podzdrój
Nowe Okniny
Stare Okniny
Radomyśl
Stok Wiśniewski
Śmiary
Tworki
Wiśniew
Wiśniew - Kolonia
Wólka Wiśniewska
Wólka Wołyniecka
Zabłocie

Pluty
Borki - Paduchy
Borki - Sołdy
Ciosny
Daćbogi
Gostchorz
Helenów
Kaczory
Lipniak

Łupiny
Mościbrody
Mroczki
Myrcha

Należy szczególnie zwrócić uwagę na pisownię nazw
dwuczłonowych i nazw miejscowości z myślnikiem.
Aktualnie większość procedur związanych np. z wymianą dowodów,
przemeldowaniami itp. wykonywana jest za pomocą systemu
komputerowego połączonego z bazą danych. System, niezgodność
nawet jednego znaku wychwytuje jako błąd. W interesie załatwiających
sprawy urzędowe jest więc posługiwanie się prawidłowym
nazewnictwem.

POSTERUNEK POLICJI
W WIŚNIEWIE:
0-25 641-73-77

W połowie stycznia zanotowano kradzież aluminiowej linki dławikowej
z terenu PKP w obrębie wsi Radomyśl. Policja prosi o informacje na ten temat.

Firma kurierska STOLICA zgłosiła 2 przypadki zniknięcia przesyłek
wartościowych z telefonami komórkowymi.

3 marca br. nieznany sprawca wybił szyby w domu mieszkańca Twork.

Tego samego dnia odnotowano umyślne spowodowanie pożaru na klatce
schodowej prowadzącej do Posterunku Policji w Wiśniewie.

Pod koniec marca w godzinach nocnych miał miejsce napad na pracownika
firmy kurierskiej STOLICA, podczas którego skradziono dużą ilość pieniędzy.
Policja prosi o informacje na ten temat.

KOMENDA POLICJI
W SIEDLCACH

997
0-25 643-23-60

DZIELNICOWY
st. post. Krzysztof Paciorek

tel kom. 0-696-497-225

ASPIRANT
pracownik dochodzeniowy

Adam Kordys
tel kom. 0-505-027-999

Gminna
Biblioteka
Publiczna

w Wiśniewie
zwraca się

z prośbą o zwrot
przetrzymywanych

książek

Wójt Gminy Wiśniew
informuje, że

Uchwałą Nr XXII/150/05 Rady Gminy Wiśniew
zostały nadane nazwy nowych ulic

w miejscowości Wiśniew

W celu nadania nowego numeru nieruchomości
właściciele nieruchomości położonych przy tych
ulicach powinni zgłosić się z tytułem prawnym

do Urzędu Gminy Wiśniew, pok. nr 11.

SPRZEDAM SŁOMĘ, SIANO
W PACZKACH

MAGAZYNOWANE
0-25 641-72-08
Paweł Grzelak

Wiśniew Koi. 14

MAM DO ODDANIA
W DOBRE RĘCE

SZCZENIAKI
(PO MAŁYCH RODZICACH)

Z DOWOZEM NA MIEJSCE
Tel. 641-77-68 Kaczory
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W Wielkanoc chłop wchodzi do stodoły
i mówi do krowy:
- Mećka, powiedz coś!
- Nic z tego! Ja mówię tylko w Wigilię.

- A dokąd to obywatelu? - pyta
policjant, idącego w nocy pijanego
mężczyznę.
- Idę wysłuchać kazania!
- A kto wygłasza kazania o trzeciej
w nocy?!

Spotykają się dwaj kumple:
- Cześć, co słychać?
- A, no wiesz, różnie bywa.
- Słyszałem, że się ożeniłeś?
- Zgadza się...
- Ładna ta twoja żona ?
- Wszyscy mówią, że jest podobna
do Matki Boskiej.
- No to pokaż zdjęcie...
- O Matko Boska!

MIEJSCOWOŚĆ

Wiśniew

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

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

RODZAJ NIECZYSTOŚCI
KOMUNALNE

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

11 maj, 19 lipiec,
13 wrzesień, 8 listopad

10 maj, 5 lipiec, 6 wrzesień,
8 listopad

SEGREGOWANE

12 maj
31 sierpień
23 listopad

11 maj i
1 wrzesień
24 listopad i

10 maj
29 sierpień i
21 listopad

WRZUĆ BATERIĘ
DO POJEMNIKA !

S Wszystkim mieszkańcom gminy
l Wiśniew pragniemy przypomnieć, że
j od ubiegłego roku prowadzona jest
zbiórka zużytych baterii. Pojemniki
ustawione zostały we wszystkich
szkołach, bibliotece w Wiśniewie
a także w Urzędzie Gminy.

Akcja, której patronuje wójt
gminy Wiśniew - Krzysztof
Kryszczuk, to część ogólnopolskiego
programu „Działaj czysto".

Podsumowanie pierwszego etapu
zbiórki odbędzie się w paździer-
niku br. Dla szkół za zebranie
największej ilości baterii wójt gminy
obiecał nagrody.

J

Telefony do UG Wiśniew
641 - 73 -13
641 - 73 - 23

NUMERY WEWNĘTRZNE

101 - Sekretariat
104 — Budownictwo
106- GOPS (księgowość)
107-USC
108 - Podatki
110- GOPS II (kierownik)
113 - Oświata
114-KASA
115-FAZ

www.wisniew.pl
e-mail:ug @ wisniew.pl

NAZWISKA OSÓB I NUMERY TELEFONÓW KONTAKTOWYCH
W PRZYPADKU AWARII WODOCIĄGU

w dni powszednie, w godzinach pracy Urzędu Gminy 8.00 -16.00
Mirosław Ambroziak - 025 641-73-13 wew. 104 lub

025 641-73-13 wew. 104

w dni powszednie w godz. 16.00- 22.00 i wolne od pracy w godz. 7.00 - 22.00
oczyszczalnia ścieków - O - 509 - 369-107

w godz. 22.00 -8.00
Tadeusz Kpłecki - 025 641-75-88

dla miejscowości: WIŚNIEW, MOŚCIBRODY, HELENÓW, BORKI - KOSIORKI,
BORKI - SOŁDY, BORKI - PADUCHY, GOSTCHORZ, TWORKI

w sodz. 22.00 - 8.00
Roman Okniński - 0-25 641-71-27

dla miejscowości RADOMYŚL, ZABŁOCIE, OKNINY - PODZDRÓJ,
STARE OKNINY, NOWE OKNINY

we wszystkich przypadkach, w których brak innego kontaktu O- 605-445-523

FIRMA UTYUZACYj|||

Odbiór i utylizacja
padłych zwierząt
gospodarskich

t domowych
oraz odpadów pochodzenia

zwierzęcego

jj 0256446274
lei, kom, f) 6977.27397,

„Gminne Wieści" - bezpłatny Informator Gminy Wiśniew
Adres redakcji: Urząd Gminy w Wiśniewie, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew

Opieka redakcyjna - Dorota Królik, tel. 641-73-13 wew.107, e-mail: ug@wisniew.pl
Druk: KozakDruk, ul. Karowa 14, 08-110 Siedlce, nakll 000 egz.

W winiecie umieszczono projekt herbu gminy Wiśniew.



SEKTOROWY
P R O G R A M
OPERACYJNY

Restrukturyzacja i modernizacja
sektora żywnościowego

oraz rozwój obszarów wiejskich.
2004 - 2006

Realizacja programów „Odnowa wsi z zachowaniem
dziedzictwa kulturowego" w gm. Wiśniew.

Projekt zagospodarowania centrum Wiśniewa. autor - arch. Andrzej Bakiera

Gmina Wiśniew realizuje trzy projekty
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich",
działanie 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie
i ochrona dziedzictwa kulturowego". Łączna
wartość dofinansowania to l 000 000 złotych.

Pierwszy projekt to „Odnowa centrum wsi
wraz z remontem Gminnego Ośrodka Kultury
w Wiśniewie" (całkowity koszt inwestycji 684.272
zł, dofinansowanie z SPO - 450.000 zł) przewiduje
remont budynku GOK i jego otoczenia oraz
utworzenie skweru w centrum wsi. Ułożone zostaną
nowe chodniki wzdłuż ulicy Siedleckiej.
W centrum wsi, powstać ma parking i skwer
z trzema obeliskami. Znajdzie się tam Krzyż
Grunwaldu III klasy przyznany Wiśniewowi
w 1986 r. „w uznaniu wybitnych zasług bojowych
mieszkańców w walce z niemieckim okupantem",
płaskorzeźba Jana Pawła II oraz przeniesiony
zostanie pomnik upamiętniający poległych
w obronie ojczyzny w latach 1914- 1921.

W 2006 r. planuje się także generalny remont Gminnego Ośrodka Kultury, który obejmował będzie m.in. modernizację elewacji
i remont sali widowiskowej.

Drugi projekt „Utworzenie Centrum Integracyjna - Edukacyjnego wraz z budową chodnika w miejscowościach Radomyśl
i Zabłocić" zakłada budowę ronda i chodnika w centrum wsi.
Z pozyskanych funduszy unijnych (SPO) rozpoczną się prace adaptacyjne w remizie OSP, w której swoje miejsce znajdzie
Centrum Integracyjne - Edukacyjne. Całkowity koszt zadania wynosi 528.508 zł, a dofinansowanie z SPO- 340.093 zł.

Natomiast trzeci projekt to „Budowa boiska i zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Śmiarach". Całkowity koszt
inwestycji kształtuje się na poziomie 397.184 zł, a dofinansowanie z SPO to 260.448 zł.
Tu w ramach Programu Odnowy Wsi planowane jest zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz budowa
nowoczesnego boiska i ogrodzenia przy szkole. W projekcie budżetu zarezerwowana została także kwota 50 tyś. zł na
projektowanie sali sportowej przy Zespole Oświatowym (rozpoczęcie budowy w 2007 r.).

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

ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

BUDOWA WODOCIĄGÓW

Wraz z nadejściem wiosny wznowione zostaną prace przy budowie sieci
wodociągowej z przyłączami w miejscowości Pluty, Daćbogi, Mroczki, Śmiary,
Łupiny i Kaczory. Generalnym wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Handlowo
Usługowe „INWOD" Roman Pacek z Lubartowa.

Inwestycja współfinansowana jest przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

W dniu 5 października 2005r. Gmina Wiśniew podpisała umowę
z Wojewodą Mazowieckim o dofinansowanie projektu. Wartość dofinansowania
wyniesie 575874,52 zł, w tym z EFRR - 508124,58 zł,
a z budżetu państwa - 67 749,94 zł.

Dofinansowanie obejmuje wyłącznie budowę
sieci wodociągowej, nie dotyczy natomiast
kosztów wykonania przyłączy wodociągowych.
W 2005 roku wybudowana została sieć

wodociągowa o łącznej długości 7,91 km oraz
przyłącza o łącznej długości 1,54 km.

Poniesione w ubiegłym roku koszty to
300.696,00 zł. Złożone zostały wnioski
o płatność 193333,62 zł. W chwili obecnej
oczekujemy zwrotu wydatków. Budowa
zakończona zostanie 31 października 2006 r.

Artykuł stanowi część PLANU PROMOCJI PROJEKTU - „Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowościach: Pluty, Daćbogi, Mroczki, Łupiny, Śmiary".


