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zARzĄDzENIA

Informacja Wójta Gminy Wiśniew
w sprawie wydanych zarządzeń

od 5 grudnia 2005 r. do 30 maja 2006 r.
. ZarzącJzenie Nr 273106 z dn. f8.O3.fO06 r. w sprawie powołania

komisji przetargowej do przygotowania przetargu na sprzedaz
n ie ruchomosc i  mien ia  gminnego.

. Zarządzenie Nr f74lo6 z dn. 3l.03.2006 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2006 r.

. Zarząr|zente Nr 275106 z dn. 31.03.2006 r. w sprawie zasad
prowadzenia rachunkowości środków pomocowych w Urzędzic
Gminy Wiśniew.

. Zarządzenie Nr 276106 z dn. 4'04.20()6 r. w sprawie powołania
w Urzędzie Grniny Wiśniew komisji przetargowe.j
do przygotowania i przeprtlwadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na,,Moderniz.ucję budw&u Gminnego
oś rodka K u l tu r\' v, W iślli cv' ie''.

. Z,,tządzenie Nr 211/o6 z dn. 6.04.200(l r. w sprawie powołirnia
w Urzędzie Gminy Wiśniew komisji przetargowej
do przygotowiinia i przeprowadzenia postępowania cl udzielenie
zamówienia publicznego ną ,,Adaptuc.ję renliz'y oSP Radomyśl nu
Centntnt Inl e g rucyjt'to Etl ukacyjne ".

. Zarządzente Nl 278106 z dn' 1o.o4.f0()6 r' w sprawie powołania
w Urzędzie Gminy Wiśniew komisji przetargowe.i
do przygtttowania i przcprowadzenia postępowania o udzielenie
z-amówienia publicznego na ,,Blttlou,ę t'hodnikct, :.ja:tlów, i ntini
ronda w, Rudonyśli,''

. Zarządzenie Nr f.I9l06 z c|n. 13.01.20()6 r. w sprawie wymagań,
jakie powinny spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicicl i  nieruchomości, opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczysttlści ciekłych.

. Zarządzente Nr 280/06 z dn. f.o5.20()6 r. w sprawie powotania
w Urzędzic Gminy Wiśniew komisji przetargowej do
przygotowarria i przeprowadzenia postępowania tl udzielenie
zanówienia publicznego na,,Pro.jektolvanie sieci w*Odoci(Eou}ej
w mie j'sctlwości Wiśniew,'.

. Zarządzenie Nr 28|l()6 z dn' l2.05.2006 r. w sprawie
zmian w bLrclżecie gminy na 2006 r.

. Zzlrządzenie Nr 282106 z dn. 16.05.2006 r. w spt.awie zmiany
Zarządzenttl Nr f12l06 z dnitt 77.03.f00ó r. w sprawie sprzedazy
drzewa, w związku ze zmianą użytku leśnego na boisko szkolne
w działki Nr 5 położonej we wsi Radomyśl.

. Zarządzenie Nr 283/06 z dn. 18.05.200ó r. w sprawie powołania
w Urzędz'ie Gminy Wiśniew komisji przetargowej
do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na ,,Wyposażenie w spr7ęt sportowy nowo
wybudowanej sali sportowej 7 TapLet'7.em dla potrzeb Szkoty
Podstawowej i Gimnajum w Radomyś li',.

. Zarządzenie Nr 284106 z dn.23.o5.f006 r. w sprawie rozłożenia na
raty zalegtości zazużycie wody i zrzut ścieków.

. Zarządzenie Nr 285/06 z dn, f5.05.2o06 r. w sprawie odroczenia
zaległości za zużlycie wody '

. Zarządzenie Nr 286/0ó z dn.25.05.f006 r. w sprawie umorzenia
odsetek od zapłaty zaległości za zuzycie wody -

. Zarządzenie Nr 287106 z dn' 25'05.2006 r. w sprawie ustalenia dnia
26 maja 200ó l. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu
Gminy Wiśniew.

. Zarządzenie Nr 288/06 z dn.25.05'2006 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na
sprzedaż' nieruchomości mienia gminnego położonego w obrębie
Okniny.

. Zarządzenie Nr 289/06 z dn. f5.05.f00ó r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych na
sprzedaż' nieruchomości mienia gminnego położonego w obrębie
Wiśniew.

UcHWAŁY RADY GMINY

o
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PODCZAS xxxIII SESJI2ó kwietnia 200ó r.
RADA GMINY wIŚNIEw

PODJĘŁA NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY

Nr XXXII||223/06 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju
Miejscowości Stare Okniny na lata 2006 2I0.
Nr XXXIII/224|06 w sprawie przystą)ienia do stowarzyszenia
o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej.
Nr XXXilI/225/o6 w sprawie upoważnienia wójta gminy

do sprzedaży nieruchomości mienia gminnego położonego
we wsiach stok wiśniewski i Wiśniew'
Nr XXXIIV226|06 w sprawie regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wiśniew
Nr XXXIII/227/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
Nr XXXIII/228/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/It]7/05
z dnia f.l lipca 20()5 r. w sprawie sfinansowania z Generalną
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Warszawie,
ul. Mińska 25, inwestycji drogowej.
Nr XXXIIV229/06 w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi
gminy Wiśniew.

PODCZAS XXXMESJI3l maja 2006 r.
RADA GMINY WISNIEW

PODJĘŁA NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY

Nr XXXIV230/06 w sprawie przyjęcia Programu ochrony
A
5rodowlsK i l  Umlnv  Wtsn lew
Nr XXXIV/231106 w sprawie przedłużenia obowiązywania taryty
za zbiot.owe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie
ściek(lw tlraz opłat za niektóre usługi komunalne.

Nr XXXIY/23fl06 w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterrninowego na sfinansowanie inwestycji gminnych w foo6 r.
Nr XXXI/233/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
Nr XXXI/234/0ó w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/I80/2002
Rady Gminy Wiśniew z dnia 9 paż'dziemlka 200f r. w sprawie
ustalenia zasad udzielania i rozmiirru zniżek wymiaru godzin dla
osób pełniacych stanowiska kierownicze w jednostkach
organizacyjnych oświaty prowadzonych na terenie gminy Wiśniew.
Nr XXXI/235/06 w sprawie upoważnienia wójta gminy Wiśniew
do wyrirzenia zgody na obciążenie nieruchomości mienia
gmlnnego.
Nr XXXI/236106 w sprawie przystąpienia Gminy Wiśniew

do Stowarzyszenia ,,Kapitat _ Praca _ Roz'wój'' -

Przypominamy i zachęcamy wszystkich mieszkańców do wzięcia
udziału w ogłoszonym po raz czwarty przez wójta gminy Wiśniew
konkursie na ,,Piękny ogródek pr71domowy i z'agrodę wiejską
gminy Wiśniew',.

Termin zgłoszenia udziału w konkursie upływa
15 VIII 200ó r. Do konkursu można zgłaszać się:
- osobiście do UG Wiśniew pok. nr 3 lub do sekretariatu pok. nr 6,
- telefonicznie 0-25 641-73-13 wew. 101 lub e-mailem:
ug@wisniew.pl albo przesłać zgłoszenie listownie, na adres Urzędu
Gminy Wiśniew' ul. Siedlecka 13, podając imię, nazwisko, adres

i telefon kontaktowy.
Regulamin konkursu publikowany był w poprzednim _

16. numerze',cminnych Wieści' '
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xxxil sasJA
RADY GMINYWISNIEW

XXX|| zwyczajna sesja Rady Gminy Wiśniew odbyta się 7 marca 2006 r' Do zaproponowanego
porządku obrad dodane zostato g,łosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia p|anu pracy komisji
rewizyjnel na 2006 r.

Sesję rozpoczęto Wystąpienie Bożeny Borkowskiej - kierownik Biura Mazowieckiej |zby Ro|niczej
w Sied|cach' która pokrótce ptzyb|iŻyła dzie|nośc izb ro|niczych' W wystąpieniu zwróciła uwagę na zmiany
dotyczące Planów Rozwoju obszarów Wiejskich oraz zasad przyznawania rent struktura|nych' Kończąc,
zaprosiła do odwiedzenia biura |zby Rolniczej w Sied|cach, mieszczącego się przy u|. Bema 19.

Następnie głos zabra|i de|egaci ze Szkoły Podstawowej w Borkach - Wyrkach' ktÓrzy przyjecha|i na
sesję w związku z pod1ętą przez Radę Gminy Zbuczyn uchwa,łą w sprawie zamiaru |ikwidacji p|acówki
z powodu wysokich kosztÓw 1ej utrzymania. W,ładze gminy Zbuczyn chcą do|inansowywania szkoły ze
środków gmin, na terenie ktÓrych mieszka1ą je1 uczniowie' Wójt gminy Wiśniew _ Krzyszlof Kryszczuk
poinformowat, że odbyły się już dwa spotkania W tej sprawie. Jednak konkretnych uzgodnień i konkretnej
propozycji rozwiązania prob|emu ze strony gminy Zbuczyn nie by,ło' Wspomniał, że m' in. padła
propozycja, aby sołectwo Borki - Wyrki przeszło do gminy Wiśniew, ale taka procedura Wymaga czasu
i przeprowadzenia referendum. Tadeusz Marche| - dyr' szkoly uzupe|nit wypowiedŹ wójta' przedstawiając
dwa rozwiązania, które zapewniałyby da|sze |unkcjonowanie szko|y t]' zmianę przyna|eżności do gminy
Iub przemianowanie szkoły na spo|eczną Rada Gminy Wiśniew nie przyję,ła Źadnego stanowiska W tej
sprawie.

W da|szej części sesji wójt gminy przedstawit in|ormację o wydanych zarządzeniach od 30 grudnia
2005 r. do 6 marca 2006 r. Poinformował także o sprzedaży jednej z wydzie|onych działek przy
Agronomówce za kwotę 10.250 zł i braku nabywców na budynek |ecznicy weterynaryjnej i pozostałych
działek przy Agronomówce. KoIejny przetarg na sprzedaż tych nieruchomości zostanie og,toszony
w najb|iŹszym czasie w ,'Tygodniku Sied|eckim'', na stronach internetowych gminy oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy.

Następnie informację z bieżącej pracy komisji Rady Gminy Wiśniew przedstawiIi ich
przewodniczący' Pierwsza podjęta uchwała dotyczyła przyjęcia darowizny nieruchomości na mienie
gminne (działka w Kaczorach o ogó|nej powierzchni 1,09 ha)' Darczyńca by,ła Pani Janina Majewska' W
da|szej koIejności przystąpiono do głosowania nad uchwałami w sprawie:
- zmiany Uchwały Nr X||||87l04 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie okreś|enia
inkasentów i usta|enia wysokości wynagrodzenia za inkaso na|eżności podatkowych pobranych od osób
fizycznych,
- ustalenia regulaminu okreś|ającego wysokośc oraz szczegołowe warunki przyznawania i Wyplacania
nauczycie|om dodatków: za wysługę |at, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŹnych fastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze
stosunku pracy' a także wysokoŚci i szczegołowych zasad przyznawania i wypfacania dodatku
mieszkaniowego. Uchwały te przyjęto 1ednogłoŚnie'

Dyskusję radnych wywo|a'ło gtosowanie nad czwańą uchwatą dotycząca ustalenia zasad
wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach i zakładach budżetowych gminy Wiśniew
(padła propozycja podwyższenia minima|nego Wynagrodzenia zasadniczego). Wójt gminy - Krzysztof
Kryszczuk wyjaśnił, że budżet państwa przewidział podwyżki d|a tej grupy zawodowej w wysokości 1,5%,
a w uchwale Rady Gminy Wiśniew proponuje się podwyżkę w wysokoŚci 2%. W przypadku podwyżSzenia
wynagrodzenia zasadniczego w budżecie gminy musi byc zagwarantowana dodatkowa kwota
ok. 30.000 z,ł. W związku z tym Zaproponowa,ł przyjąĆ uchwałę w przedstawionym brzmieniU
z wyrównaniem wynagrodzenia od 1'01'br' W drugim półroczu, po roz|iczeniu inwestycji, temat Zostanie
powtórnle przeana|izowany. Kończąc dodat' Źe wzros,ło zalrudnienie w oświacie w obecnej kadencji.
Radni 10 głosami .,za'', '1 

,,przeciw'. i 2 głosami ,,wstrzymującymi', przyję|i uchwałę.
Naslępnie jednogtośnie przyjęto uchwatę w sprawie uchwa|enia ,,Gminnego Programu Profilaktykt

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Bodzinie w gninie Wiśniew na
2006 r'', W tym roku program zakłada Większy nacisk na profilaktykę, działa|noŚc edukacyjną
i informacyjnąwśród mtodzieży' Zwiększąsię także kontroIe skIepów sprzedających aIkoho|'
W da|szej ko|ejności gtosowano nad uchwałą w sprawie górnych opłat ponoszonych przez właścicie|i
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komuna|nych oraz opróżnianie zbiorników
bezodp|ywowych' Uchwa,ła ta wprowadza opłaty d|a osób nie mających umów na wywożenie nieczystości,
na podstawie wydawanych decyzji administracyjnych, a następnie prowadzonej egzekucji'

Ostatnie uchwały którymi zajmowano się podczas obrad sesji dotyczące: zmian w budżecie gminy
na 2006 rok i przyjęcia p|anu pracy Rady Gminy Wiśniew na 2006 r. zostaty podjęte 1ednogłośnie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy - Janusz Markiewicz odczytat pisma:
- w sprawach odrzucenia zaŻa|enia Pani Jadwigi Latos na postanowienie Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 slycfnia 2005 r- w sprawie skargi na uchwa,łę Fady Gminy
Wiśniew z dnia 6 marca 2001 r ' Nr v||l117l01 w przedmiocie uchwa|enia studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniew'
- postanowienie zdnia2T stycznia 2006 r. w sprawie odrzucenia skargi Pani Jadwigi Latos o wznowienie
postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia
23 stycznia 2004 r. w przedmiocie odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrrennego,
- Uchwatę Nr 7/Z5/06 Składu Orzekającego Regiona|nej |zby obrachunkowej w Warszawie Zespot
w Siedlcach z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie pozytywnej opinii o moż|iwości sfinansowania przez
Gminę Wiśniew p|anowanego za rok 2006 deficytu budżetowego oraz o prawidłowości prognozy kwoty
długu'

Wójt Gminy - KrzyszIot Kryszczuk poinformował o przystąpienłu do pro1ektowania sieci
wodociągowej dIa pozostałych miejscowoŚci gminy Wiśniew'

Punkt obrad . interpelacje i zap}tania radnych, wypełni\1 uwagi na temat nieodśnieżania i ztego
stanu drÓg powiatowych'

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy - Janusz Markiewicz zamknął
obrady XXX|| zwyczajnej sesji Rady Gminy Wiśniew.

wIŚNIEw PLACEM BUDowY
Rozpoczę|y się:..:..,]llińwestycje związane

z roa|izacją pr.ograr,*u]l:'.:...;;CI.i'rowa wsi oraz razwói
i zachowanie dziedżiM. kutturowego,, Zoshnie
przebudowane centrum'..ltviśniewa, powstanie m' in.
skwer oraz W ranach prajel(tóW mieszkancow Wiśniewa,
wyremontowany Gminny ośrodek Ku|tury. ogr|oszone
zostały przetargi na wykonanie Ęch prac.

od ponad 2 miesięry trwają prace pruy budowie
chodników w Wiśniewie. Ułożono już kostkę przy
u|. Bata|ionów Chłopskićh i T. Kościuszki. Aktua|nie
lMają prace przy lukładaniu chodnika Wzdłuż
u|. Sied|eckiej. Niebawem będzie także przedfużony
chodnik pŹy u|. Bata|ionó$'.lcliłopskich i w drugą strcnę
aż do ,,Hudy''. Pieniqdio na potożenie ,,końcówelĆ
chodników zostały pozyskane z,,Mazowieckiego
Programu Wyrównywania obszarów Wiejskich,'

Będzie także nowa nav'ieŻchnia as|a|towa na
u|icach T. Kościuszki i Bala|ionów Chłopskich.

NOWA SALA GIMNASTYCZNA
w Rado.myśli

5 maja odbył się tzw. ,,odbiór techniczny' sa|i
g imnastyczne j  zzap|ecżęmipomieszczen iami
towarzyszącymi W zespo|e oświatowym w RadomyŚ|i.
Rozbudowa obiektu tnrvaia 15 miesięcy, koszt - ponad
1 m|n zł.

Przypomnijmy' Że częśÓ funduszy zostala
pozyskana pnez UŻąd Gminy z budżetu Samoządu
Województwa Mazowieckiego . 87 tys. zt i z Funduszu
Rozwoju Ku|tury Fizycznej - 200 tys. zł'

W trakcie rozpatrywania jest dokumentacja
przetargowa na wyposażenie sportowe sa|i
gimnaslycznej. o|erty złożylo 7 'irm'

RUSZYŁA BUDowA
CHoDNIKÓw w RADoMYŚLI

Został rozstrzygnięty przetarg na budowę
chodników, zjazdów i mini ronda W Radomyśli'
Do przetargu stanęto 4 lłrmy' Wygrata oferta firmy
Drogowo.I nżyn ieryjnej''DoBFl" z Woli Suchożebrskiej.

Odbyt się takżę pruetą1g na adaptacię remizy OsP
w Hadomyśli na Centrum Edukacyjno - |ntegracyjne.
obiekt zostanie oddany do użytku .|5 września br.

CORAZ WIĘCEJ woDoclĄców
Konlynuowane są prace przy budowie sieci

wodociągowei z prz$ączami w P|utach, Daćbogach'
Mroczkach, Smiarach, Łupinach i Kaczorach. Planowana
data zakończenia. 31 pazdziernik br.

Przystąpiono do projeKowania sieci w Wiśniewie
pzy u|. Szko|nej. opracowana została także koncepcja
Wodociągowania catej gminy WiŚniew'

W ŚMIARACH I MRoCzKAcH
NIE BĘDZIE MRoCzNo

13 czerwca odbył się pŻetarg na proiektowanie
i budowę |inii oświet|enia drogowego w Mroczkach
(na ko|onii) i na odcinku Mroczki- Smiary, do kościota'

Gminne Wieści



XXXIII SESJA RADY GMINY - ABSOLUTORIUM

Oprócz sta,lych punktów obrad tj. sprawozdań z pracy komisji Rady Gminy Wiśniew
i informacji zbieŻącej pracy wójta, podjęte zostały uchwa'ły w sprawie:
. przyjęcia P|anu Rozwoju Miejscowości Stare okniny na |ata 2006-20'10,
. przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Zwiqzek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej,
- upoważnienia wÓjta gminy do sprzedazy nieruchomości mienia gminnego potożonego we
wsiach Stok WiŚniewski i WiŚniew,
- regu|aminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy WiŚniew,
- zmian w budzecie gminy na 2006 rok.

Przedtożone zostaĘ takze sprawozdania z dziata|ności w 2005 r.: Gminnego oŚrodka
Ku|tury w WiŚniewie' GOPS -u, Posterunku Po|icji i Gminnej Komisji Rozwiązywania Prob|emów
A|koho|owych' Sprawozdanie o stanie ochrony przeciwpożarowej złoŻyt w imieniu prezesa
Zarządu Gminnego OSP . Józe| Orzytowski'

Podczas sesji poruszana była takze sprawa |ikwidaĄi przez gminę Zbuczyn szkoty
podstawowej w Borkach - Wyrkach do której uczęszczajątakŻe dzieci z naszej gminy. W ponad
godzinnej, burz|iwej dyskusji na ten temat wzię|i udział przyby|i na zaproszenie
przewodniczącego Rady Gminy WiŚniew _ Janusza Markiewicza, Stawomir Górka -
przewodniczący Rady Gminy Zbuczyn, przedstawicie|e gminy Zbuczyn - Stanisław Biardzki
- z. ca wÓjta, oraz dyrektor szko|y w Borkach - Wyrkach - Tadeusz Marche| i przewodniczący
Rady Rodziców. Podczas rozmów poruszana była kwestia dolinansowania p|acówki ze Środków
ominv WiŚniew

Radni, po dogtębnej ana|izie tego prob|emu,
stwierdzi|i brak moż|iwoŚci doptacania w 2006 r.
do funkcjonowania tej szkĄ.

Końcowa część obrad dotyczyta udzie|enia
abso|utorium wójtowi gminy WiŚniew
Krzysztofowi Kryszczukowi. Ze strony radnych
nie było zadnych uwag dotyczących
przejrzystoŚci finansów gminy. Regiona|na Izba
obrachunkowa także pozytywnie odniosła się
do wniosku komisji rewizyjnej o udzielenie
wÓjtowi abso|utorium. Badni nie mie|i więc
najmniejszych wątpliwości udzielając za ubiegły
rok abso|utorium wÓjtowi. W ten sposób wyrazi|i
swoje poparcie d|a jego działań i pracy.

To już po raztrzeci w tej kadencji wójt
gminy Wiśniew - Krzysztof Kryszczuk
otrzymał absoIutorium Iednogłośnie'

Nowe chodniki przy ulicy T. Kościuszki'
Fot. U.G.

Rada Sołecka i mieszkańcy Wiśniewa
wystąpili z pomysłem urządzenia pasa
zieleni. Na jesieni, będą sadzone drzewa
w pasie między drogą a chodnikiem.
Pieniądze na ten cel będą pochodziły
z podjętej inicjatywy dobrowolnego
opodatkowania.

Jak dowiedziały Się ,,Gminne
Wieści'', mieszkańcy gminy, a głównie
Wiśniewa z niecierp|iwością czekają na
zaplanowany jń skwer w centrum
miejscowości.

|2 czerwca został ogłoszony przetarg
na to zadanie' o ile dobrze pójdzie we
wrześniu będzie cieszył oko kolejny ładny
zakątek Wiśniewa.

I

4

CHODNIKIEM Po WIŚNIE,WIE,
Jeszcze, co prawda' nie wszystkie ulice w Wiśniewie mają chodnik
z prawdziwego zdarzenia, ale początek ,,inwestycji chodnikowych''
jest już imponujący.

Zakończone zostały prace przy budowie chodników wzdłuż ul. T. Kościuszki
i Batalionów Chłopskich. od końca rnarca ułożone zostało 2 km kostki, wykonano
8f z1azdy do posesji. Trwają place przy realizacji chodnika wzdłuż ulicy Siedleckiej,
od cmentarza do mleczarnr.

Szkoda' że wystarczyło środków tylko na chodniki z jednej strony' ale jak
powiedział wójt gminy Krzysztof Kryszczuk:
. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w następnym roku ,,zawa|czyć,, o kolejne
fundusze na ten cel. Niewątpliwie' chodniki nie ty|ko polepszyĘ komfort
mieszkańcom, zyskała na wyglądzie także cała ulica i znajdujące się przy niej
posesje. Mam nadzieje, że prace przy ul. Sied|eckiej przebiegną równie sprawnie,
i wkrótce, i tą ulicą można będzie bezpiecznie chodzić i spacerować. Z tego co mi
wiadomo, mieszkańcy są zadowo|eni, że nie musieli, tak jak w innych gminach,
ponosić wszystkich kosztów budowy zjazdów na posesję. Chodnik tak został
zaplanowany, aby funduszy starczyło także na 4 . metrowe wjazdy na podwórka.
Poza tyrn nowy chodnik jest szerszy od starego. Ma ponad 160 cm szerokości,
(poprzedni ok. 130 cm), zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Chodnik od
jezdni oddzielał będzie pas zieleni, co zwiększy bezpieczeństwo użytkowników.
Natomiast przy ul. Siedleckiej chodnik bezpośrednio przylega do jezdni. Jego
szerokość wynosi 3,5 m.
Wkrótce dokończona zostanie budowa chodnika aż do ..Rudv'' i w kierunku
zachodnim.

W tym roku połozony będzie także nowy asfalt na ulicach T' Kościuszki
i Batalionów Chłopskich. Przypomnijmy, że chodniki przy ulicy Tadeusza Kościuszki
i Batalionów Chłopskich zostały wykonane Z pozyskanych ptzez Urząd Gminy
funduszy z Utzędu Marszałkowskiego i środków własnych. Natomiast chodnik wzdłtlŻ
ul. Siedleckiej częściowo finansowany jest z Programu ,,odnowa wsi oraz. z.achowtłnie
i ochrona dz,iedz'ictyva kulturowego,, oraz przez GDDKiA oddział w Warszawie

,,Końcówki'' chodników i nawierzchnia asfaltowa będą finansowane
z pozyskanych przez Urząd Gminy funduszy Mazowieckiego Programu
Wyrównywania obszarów Wiej skich.

Gminne Wieści



Tnłłają pnce przy wodociągowaniu gminy. W |istopadże woda pos6rie do mieszkańców wsi: P|uty, Mroczki,
Dacbogi, Ś.miary, Łuplny i Kaczory. Planowana dąh zakończenia budowy- 31 pażdzianik 2ffi6 r.

Przystąpiono do proiektowania sieci wodociągowej w miejscowościach Stok WiŚniewski, Lipnik, Myrcha, Ciosny,
WiŚniew - Ko|onia iWdka WĘruecka. Budowany Ędie także wodociąg pzy u|. Szko|nej w Wiśniewie.

Dokończona zostanie budowa ,,końcołvek'chodników oo,,. ,.,,,'onu* Chłopskich i T. Kościuszh w Wiśniewie.
Na Ęch u|icach utożona Ę&ie nowa nawierzńnia asfa|towa.

lTł*+ siętudowa |inii .oświet|enia'u|iczn.so y Yl*'Ęf 
(na ko|onii) i między Mroczkami, a Śmiarami.

Ko|ejne etapy - Ciosny, Gostchorz i MoŚcibrody są aktualnie rea|izowane.

W kwietniu został złożony wnbsek do || naboru z programu ,,odnowa wsi oraz zachowanie i ochroną dziedzictwa
kulturowa" na adaptację części pomieszczeń remizy stnzackiej na świet|ię wiejsĘ w Staryń okninach.
Ubiegamy się o srrnę 2o0 ooo zł, oszacowany koszt robot 250.000 zł. Gdyby wniosek zyskał akceptacię, w
przyszłym rŃu rozpocmie sĘ rea|izac'ia zadania.

W tym roku p|anowana 1est modaniza$a dachu na najŚarszej części szkdy w Wnśniewie. obejmowaĆ Ędże
wymianę konstrukc1t i pokrycia. Fundusze - 900oo zł zostały pozyskane przezU.ząd Gminy z Mazowieckiego
programu Modemizacji P|acówek oświatowych na Terenań Wiejskich'

I br'Wkrótce rozpoczęcie prac pzy budowie skweru w Wiśniewie. Przetarg został ogłoszony 12 czerwct

W budż€cie gminy zarezawowan€ Ę pińiądze na projektowanie sa|i gimnasĘczne1 w Śmiarań' Być może
w pzyvłym roku rozpocznie się iej budowa. Szkoh w Smianń jest W tym mornencio ostatnim Z$połem
oświahwym na terenie gminy WŚniew bez sa|i gimnastycznej z prawdziwego zdazenia' Będzie to jrrż trzecia
z zędu sa|a spońowa budowana pzez wtadze samonądowe tej kadencji'

Tapraszamy
na www.wisniew.p!

Informujemy wszystkich mieszkańców gminy
Wiśniew, że zgodnie z ustawą o zamówieniach
publicznych wszystkie ogtoszenia o przetargach
przeprowadzanych przez gminę musza byó
umieszczane na stronach internetowych.
Gmina Wiśniew posiada dwie strony internetowe -
obowiązkową narzuconą przez ustawę o dostępie
do informacji pub|icznej i tzw. informacyjną na której
zamieszczamy informacje o wydarzeniach w gminie,
lakże przetargach, naborze do pracy w Urzędzie
Gminy oraz wie|e innych ciekawostek związanych
z naszym rerenem.

Najprawdopodobniej w Iipcu zmieni się nieco
szata graficzna strony internetowej www.wisniew.pl .
Zostaną dodane nowe moduły i zakładki m.in. także
tzw. forum - mie1sce gdzie każdy, po zalogowaniu,
będzie mÓgł wypowiedzieć się na nuńujące go
prob|emy związane z f unkcjonowaniem spoteczności
gmrnnel.

Zapraszamy na www.wisniew.ol
i www.e-bip.wisniew.pl

Nowa sala gimnastyczna w Radomyśli
W Radomyś|i od początku czeruca rozpoczęły się

prace związane z rea|izaĄa prĄek|u ,,odnowa wsi
oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa
kulturowego".

Po rozstrzygnięciu przetargu rozpoczął się
pierwszy etap - budowa chodników' zjazdÓw i mini
ronda w centrum wsi. Mieszkańcy Radomyś|i
i Zabtocia zdecydowa|i' że w ramach tego projektu
wybudują chodnik od skrzyżowania dróg Gostchorz -
Dziewu|e do ronda oraz zaadoptują śWiet|icę na
Centrum Integracyjno - Edukacyjne.

W Badomyś|i przybył także nowy budynek .
sa|a gimnastyczna. odbiór techniczny odbyt się
5 czerwca br. Aktua|nie badane są o|eĄ złożone
w ogłoszonym przetargu na wyposażenie W sprzęt
sportowy.

oticia|ne otwarcie sa|i odbędzie się
3 wneśnia br.' tak aby od nowego roku szko|nego
uczniowie już w petni korzysta|i z nowei sa|i na
którą tak dtugo czeka|i.

iańanowego boiska pzy Zespo|B 'ośWlatowym

i zagospodarcwania p|acu pny świe{Ę deiskiej.
Prace budodane, po rozstrzygnięc|u

pzetaryów w sierpniu, ruvą najprawdopodobniej
na pae|omie sepnia i wześnia. W ramaih tego

Nowa sala gimnasĘczna w Zespole oświatowyn w Radonyśli
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14 maja o godz. 9.30 w kościele parafialnym w Wiśniewie
odbyła się uroczysta Msza św., podczas której posadzone zostaĘ
3 dęby - drzewa ku czci ojca Swiętego - Jana Pawła II,
Kardynała Stefana Wyszyńskiego i ks. Tadeusza Pulikowskiego _

lrudowniczego świątyni w Wiśniewie.
W uroczystości udział wzięIi: wójt gminy Wiśniew _ Krzysztof

Kryszczuk, dyrektorzy szkół, kompania honorowa złożona z przedstawicieli
jednostek oSP: Tworki, Gostchorz, Wólka Wiśniewska, Kosiorki i Wiśniew,
poczty sztandarowe: oSP Wiśniew, szkół z Wiśniewa, Gostchorzy i Myrchy
oraz ttcznie zgromadzeni mieszkańcy parafii.

Wprowadzeniem do uroczystej Mszy był program słowno _ mlzyczny
plzygotowany przez lczniów Zo w Wiśniewie i SP w Gostchorzy pod
kierunkiem ks. Sławomira Harasimiuka i katechety Macieja Mazura.
Mł'odzież zaprezentowa|a m. in. więrsze Karola Wojtyły, w których przyszły
papież zawarł młodzieńczy, pełen miłości sposób widzenia przyrody, ludzi
i Boga. Szczególnie przejmująco zabrzmiały fragmenty ,,TrypĘku
rlymskiego', _ poematu pisanego u schyłku życia, będącego swoistym
zamyśleniem już nie tylko nad pięknem, ale także przemijaniem świata
i człowieka:

,,Co mi mówisz górski strumieniu?
w którym miejscu 7e mną się spotykasz,?

ze mnąJ który tttkże przemiiam -
podobnie jak ty..."

Sadzenie drzew - pomników pamięci Fot. U.G.

MYŚLĘ I DZ|^ŁA|I4., CZYLI WYKORZYSTUJĘ
WIEDZĘ W PRAKTYCE - pod takim hasłem pracują
uczniowie ze Szkoty Podstawowej w Myrsze.

W || semestrze biezącego roku szko|nego W da|szym ciągu rozwija|iśmy
umiejętności Wykorzystywania przez ucznióW naszei Szkoly, wiedzy zdobyte.
w toku ksztatcenia. Ce| ten rea|izowany był nie ty|ko w dzia,la|ności |ekcyjnej, a|e
głÓwnie na zajęciach poza|ekcyjnych

Jedną z wie|u okazji byt Dzień Europejski zorganizowany po raz ko|ejny
W naszej Szko|e. Uczniowie nie ty|ko poszerzy|i Wiedzę o Wybranych państwach
europejskich a|e tez musie|i zmierzyć się z wykonaniem wie|u zadań W sposób
Wymagający samodzie|ności i kreatywnoŚci' Z satysfakcjąstwierdzamy, Ze nasi
uczniowie potrafią zmierzyĆ się z najtrudniejszymi zadaniami i wychodzą z nich
ZWycięsko.

Podczas Mszy św. homilię wygłosił ks. prałat
Ryszard Borkowski.

Druga część uroczystości odbyła się na skwerze
parafialnym, w miejscu posadzenia drzew _ pomników
pamięci. O odczytanie ''Aktów Posadzenia Dębów
Trzeciego Tysiąclecia'' poproszono dyrektorków szkół
podstawowych w Gostchorzy _ Annę Borkowską
I w Myrsze _ Marzenę Nowicką oraz Zastępcę
dyrektora Zo w Wiśniewie _ Zofię Chadaj. obok
drzew zakopane Zostały akty posadzenia dębów
umieszczone w metalowych tulejach.

Oprócz księży pracujących w parafii Wiśniew:
ks. proboszcza _ F{enryka Kupy i ks. Sławomira
Harasimiuka, dęby sadziii: ks. prałat Ryszard
Borkowski, wójt gminy . Krzysztof Kryszczuk,
dyrektorzy szkół, strażacy, młodzież' i parafianie.
Każdy chciał sypnąć chociaż grudkę ziemi, aby tym
samym przypieczętować pamięć o niezwykłych
rodakach.

Po posadzeniu dębów poświęcona została tablica

..Dz|EDZ|CTwo NARoDU - ŚwlĘTA
sPRAwA'' na której wyryto słowa:
. ..Jak mocny i szlachetny jest dąb

- tak niechaj trwa na wieki
nasza wdzięczna pamięć

za pomnożone dobro
Kościoła i Ojczyzny...

Wiśniew, 14 maja 2006

Pod koniec uroczystości, ks' prałat _ Ryszard
Borkowski, który gościnnie brał udział w tym
wydarzeniu, w krótkim podsumowaniu podkreśIił
wyjątkowo dobrą współpracę parafii z wójtem gminy _
Krzysztofem Kryszczukiem, a proboszcz ks. Henryk
Krupa podziękował wszystkim, którzy włączyli się
w przygotowanie uroczystości.

Rektcjrł z przebie7u sadz,enia dębów umieszczona jest
na stronie internetowej w.ww.wisniev|.pl. Tam też
można obejryeć więcej zdjęć z uroczystości.

Natomiast piękno naszej sto|icy, którą zwiedzi|iśmy
w czasie jednodniowej wycieczki do Warszawy
Sprzyjato kszta'ltowaniu poczucia przynalezności
i dumy narodowej.

KoIejną okazją potwierdZającą umiejętności naszych
ucznióW jest zdobycie po raz trzeci I mieisca
W Gminnym Turnieju Bezpieczeństwa Huchu
Drogowego, dzięki czemu sta|iśmy się
właścicie|ami Przechodniego Pucharu Wójta Gminy
Wiśniew.

z o fo zj i z 6 [iz aj q cń sĘ w Ąacj i
życzytty usz4*ftim

utzruiorry nauczyciebm maz ro ćziam
6 ezp ieeznłg o i s{orucz nq o kta

nauczyciele i uczniowie
z SP w Myrsze
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Rozrnowa olgi Mirowskiej - uczennicy kL I gim. w Wiśniewie
z. wójteń gńiny.' Wiśniów . Kizyśztafe*.. KĄszazukiem

To BYŁo NIfr., TAK ..DAH{Aloj.. ;
. Jakie dyscypliny sportu Pan uprawiał?
- Ta k jak kazdy chtopak . piłkę nożną. Trochę mniej piłkę ręczną i siatkówkę, a|e ze wzg|ędu na
swój wzrost (nie byłem nigdy wielkim chtopem) w koszykówkę nie gratem. Bratem też udział
w międzyszkoInych zawodach IekkoatIetycznych.
. Wiemy, że każdy z uczniów ma swoje marzenia, A jakie było Pana marzenie, gdy był Pan uczniem?
- To bylo tak dawno, że nie pamiętam dokładnie, jakie miałem mazenia... Chciałem byc oficerem Wojska
Polskiego.
- Tak?
- Tak. Kiedy byłem w szko|e podstawowej i w |iceum, chciałem być oiicerem Wojska Po|skiego' a pÓŹnie1
chciatem byĆ księdzem. I już praktycznie, gdy zdałem maturę, to miatem ztożyć dokumenty do Wyższego
Seminarium Duchownego w Sied|cach, a|e po rozmowach z przyjaciołmi podjątem decyz1ę' że to nie
będzie Seminanum. Postanowitem, że jeŚ|i poczuję powo|anie do stanu duchownego, to w każdej chwi|i
zrezygnuję ze studiów ,,cywi|nych'' i wrócę do pien'votnych zamiarów. Widocznie powotania nie miałem, bo
skończyłem studia pedagogiczne (uŚmiech).
. Coraz częściej młodzież w wieku szkolnyn przeżywa swoią pierwszą miłość. Czy nóglby nan
Pan powiedziec, czy Pan przeżywał swoją pierwszą niłość w latach szkolnych?
. Tak. Moja pierwsza mitość (to chyba było w siódmej, czy ósmej klasie)' to była ko|eżanka, KÓra nie
chodzlla do tej samej szkoły w Sokotowie Pod|asklm, do której uczęszczatem ja. Dziewczyna ta mieszkała przy
moje1 u|icy i codziennie na tej u|icy mi1a|iŚmy się. Ja szedłem w kierunku jej domu' gdzie była moja szkota; ona
szła w kierunku mojego domu, gdzie byta jej szkota. I to byta taka moja pierwsza miłość, mozna powiedziec,
,,p|atoniczno.wzrokowa''. Prawdę mÓwiąc' nigdy z tą dziewczyną nie rozmawiałem' a|e jak przechodziła
obok mnie, to czulem, że to chyba jest ta prawdziwa mitoŚc. PÓŹniej okazato się, że to nie to' i byly ko|ejne.
(śmiech)
.Czy niło Pan wspomina czasy szkolne?
- Tak' bardzo miło.
. Czy byt Pan grzecznym i zdyscyplinowanym uczniem, czy wręcz odwrotnie?
. W podstawówce tak, w liceum raczej mnie1. Tak jak wspomniałem, byłem żywym chtopakiem. No moze
nie bytem niegrzecznym uczniem, a|ezagrzeczny w |iceum nie byłem na pewno (śmiech).
- Czy chodził Pan na wagary?
- No..' raczej nie. Raz bytem na wagarach. W Iiceum'., a|e z catąk|asą.
. Solidarność''' Czy lubił Pan czytać książki?
. Tak, bardzo lubitem |ektury szko|ne i w ogó|e książki. Lubitem W tamtych czasach duio czytać' Nawet
bywało tak' że interesującą powieśĆ potrafiłem przeczy|aĆ w ciągu jednej nocy. Czytałem w każdej
wolnej chwi|i. Teraz na czytanie książek mam mało czasu i czytam mniej. Ale, nawet gdy jestem
zmęczony, staram się przed snem przeczl1lać przynajmniej 3-4 strony.
. Jaki był Pana ulubiony przedmiot w szkole?
- Trudno powiedz ieĆ, ze uIubiony,  a le Iubiłem matematykę i  to był przedmiot ,  z  ktÓrego
byłem dobry w podstawówce iw I iceum. Wynikato to z tego,  że miałem bardzo dobrą
ibardzo wymagającą nauczyc ieIkę.  Była wymaga1ąca isurowa. Pamiętam, że dostawal i Śmy
l i n i j ką  l ub  p i ó rn i k i em ( tak im d rewn ianym)  po , , łap i e ' ' ,  j ak  k to Ś  podpadł i c zego Ś  n i e  um iał .

Kolejne spotkania na temat akcji.,,Bezpićczna szlcoła,, .. .'., '..'.. ... .'
'|7 maiai 12 czerwca br. odbyty się iuż ko|ejne spotkania poświęcone sprawom bezpieczeństwa

w p|acówkach oświatowych z terenu gminy Wiśniew. Uczestniczy|i w nim wójt gminy Wiśniew'
dyrektorzy szkot, kierownicy 7oZ w Wiśniewie, po|icjanci z KM Po|icii w Sied|cach, Posterunku
Po|icji w Wiśniewie oraz sołtysi ze wsi Myrcha i Gostchorz.

W krótkim wystąpieniach dyrektorzy szkoł prezentowa|i podjęte W ostatnim czasie dziatania mające na ce|u
po|epszenie poczucia bezpieczeństwa w szkolach w drodze na |ekcje. Z przedstawionych sprawozdań wynikało, że
w większości p|acówek przeprowadzone zosta,ły specja|ne |ekcje na temat prawidlowych zachowań mających wplyw na
zwiększenie bezpieczeństwa. Były to często spotkania otwańe, z udziatem po|icjantów i rodziców'

Poza tym w Zespo|e oświatowym w Smiarach zorgantzowano Szko|ny Turnie1 Bezpieczeństwa Huchu Drogowego.
(Naj|epsi zakwalilikowa|i się do Gminnego Turnieju BRD, który zorganizuje szkoła w Myrsze)' UcZniowie ze starszych
k|as mieIi także moż|iwośÓ uczestniczenia W Warsztatach ,,Komunikacja interpersonaIna - rozwiązywanie konf|iktóW'.

o doposażenie Miasteczka Ruchu Drogowego wystąpiła dyrektor SP w Gostchorzy. Dzięki pomocy wójta gminy
Wiśniew i WORD w Siedlcach, na p|acu szko|nym niebawem staną nowe znaki drogowe.

Podczas spotkania omawiano także ankiety, przeprowadzone anonimowo w środowisku szkolnym na temat
aktua|nych probIemów związanym z bezpieczeństwem

Potrat iła nasze n iewtaŚc iwe zacho.
wan ie  ok reś| i Ó  t ak im i  s towami ,  k t Ó r y ch
dz iś s ię w szkole n ie używa, bo uczeń by
się obraził. MobiIizowała nas do pracy,
co powodowało, ze naprawdę
matematykę  |ub i łem,  no  i  j e s z c ze  p r zez
d tug i  c zas  po  s tud i ach  pomagałem
n iek t ó r ym osobom ( tu  w  W iśn iew ie )
odrabiaĆ |ekcje z tego przedmiotu (choÓ
na studiach n ie miałem matematyk i) .
Sam s ię dz iś dz iwię '  dIaczego wybrałem
studia humanis lyczne.
. Jakiej muzyki Pan słuchał?
- W swoich czasach?
-Tak
- Takiej jak wszyscy wtedy. Byta taka grupa
SBB' Budka Suf|era, pÓzniej pojawit się
Per|ect, który jeszcze istnieje, a zaczynal
działać w czasach mojej mtodoŚci' Lady
Pank' A z zagranicznych wykonawcÓw
wymienię m.in. Phi|a CoIIinsa, Living Blues .
zespół którego dziŚ już nlkt nie pamięta.
Moim ido|em był E|vis Pres|ey.
. Czy te upodobania pozostaĘ do dziś?
- Tak. Do tej pory stucham Budki Suflera,
E|visa Presleya rÓwniez. Perfectu,
którego sami teraz stuchac ie.  A|e. . .  O!
Zapomniatem o najważniejszym czło.
wieku,  ktÓrego słuchaI i Śmy wtedy w na-
szym gronie.  To Czesław Niemen.
- Co sądzi Pan o muzyce, którą słucha
wspołczesna młodzież?
- KiedyŚ przyrzekałem sobie, że jak będę
w wieku moich rodziców, to nie powiem, że
muzyka wspótczesnej młodzieży jest
straszna. Nie będę mówił: ,,Czego Wy
słuchacie! Czego słuchacie!',' Jednak
czasami, gdy słyszę niektÓre, powtarzam
niektóre, piosenki np. hip . hopowe, dziwię
się, ze można tego słuchaĆ. Pozostałych
gatunkÓw muzycznych, popu|arnych wŚrÓd
młodzieży, stucham chętnie. oprÓcz
jakiegoŚ tam havy - meta|u, czy b|ack -
metaIu jestem W S|anie wszystko znieśĆ,
nawel hip-hop' a|e, oczywiŚcie, bez
WulgaryzmÓW'

Obecnie jest Pan wójten naszej gniny.
Czyn się Pan zajmował przed objęciem
stanowiska wójta?
-  Jak większość osób z Wiśniewa wie,
swoją pracę zawodową rozpoczątem
w WiŚniewie w .l985 r. Sprowadziłem się
tuta1 z Sokotowa PodIaskiego' Byłem
'jeszcze Wtedy na piątym roku studiÓw' gdy
rozpocząłem pracę W Gminnym Ośrodku
Kultury jako dyrektor. Pracowatem lu do
.1994 r. od 1994 r. zaczĄem pracowaĆ
w Centrum Ku|tury i Sztuki Województwa
Siedleckiego - bytem tam wicedy-
rektorem' Jak więc widaÓ,  do czasu
wyboru na wójla gminy Wiśniew, czy|i do
2002 r., pracowatem w instytuclach kultury.
. Miło mi się z Panem rozmawiało.
Bardzo dziękuję za wywiad,
- Mnie rÓwniez. Dziękuję bardzo.

Przedruk artykułu z Kwadalnika zespołu ośWiatowego
w wiśniewie ,,Gigancik', - czeruiec 2006

Gminne Wieści



Ostatnie tygodnie roku szkolnego
w Zespole Oświatowym w Radomyś|i

24 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi' Hasłem tegorocznej imprezy było; ,,W|EM, CO
JEM,'. UroczystoŚc rozpoczęło krótkie przedstawienie, a następnie prezentowa|i się uczniowie
k|as najmłodszych. Zwieńczeniem byto spotkanie k|as Starszych z pracownikiem WODB -
panem Góra|em. Pre|ekc.ja dotyczyła agroturystyki i rolnictwa ekologicznego.

26 i 27 kwietnia gimnazja|iści przystąpi|i do egzaminów.
26 kwietnia w Wiśniewie miał miejsce gminny konkurs im' Korne|a Makuszyńskiego

d|a uczniów szkót podstawowych' Z naszej szkoly zaprezentowały się: Kami|a Oknińska'
Zosia Wisznlewska i Ola Jastrzębska. I miejsce zdobyła Kami|a, ||| - Zosia. Ko|ejny etap odbył
się ' l0 maja w Ch|ewiskach.

.|2maia obchodzi|iśmy dzień patrona szkoły. H. Sienkiewicza' Młodzież przygotowata
krótką prezentac1ę jego sy|wetki,. wspó|nie odśpiewatiŚmy hymn sienkiewiczowski,
a następnie obejrzeliśmy inscenizację,,KrzyŻaków,,.

U ro c. zy stoś ć s a d :e n ia dęb óu, Fot' Zo Radomyśl

5 maja odbyła się sadzenie dębów - pomników pamięci o historii Po|ski i naszej
,,małej ojczyzny''. |mprezę rozpoczęła mtodzieŻ, prezentując montaż poetycko.prozatorski,
poŚwięcony ,,wie|kim Po|akom'': Janowi Pawtowi Il, Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu
i fundatorowi tutejszego kościota - Księdzu Szymonowi Pióro.
o godz. 12.00 rozpoczęła się Msza św., po które1 posadzono drzewka. W uroczystości udział
wzię|i: wójt gminy Wiśniew - K. Kryszczuk, radny powiatu - M. |zdebski, radni Rady Gminy
Wiśniew - A. Wiszniewski i J. orzyłowski, sołtysi - S. Jastrzębski i S. Paciorek, proboszcz
tute1szej parafii - ksiądz T. Gruzaoraz społecznoŚci szko|na i parafia|na.

Zespoł oświatowy w RadomyśIi

Wiodomości z zo W Smioroch
11 ma-ia odbył sie Szkolnv Turniei BRD, którego celem bykl m.in.

propagowanie idei świadomego bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz uzyskanie
karty rowerowej. Za przygotowanie i przeprowadzenie turnieju odpowiedzialni byli :
Piotr Biały - koordynator, Grażyna Jastrzębska i Beata Starczewska.

Uczniowie klas III - V od marca do maja przygotowywali się do turnieju m.rn.
poprzez zajęcia teoretyczne z przepisów ruchu drogowego, szkolenie z zakresu
pomocy przedmedycznej przeprowadzone przez ratownika medycznego, zajęcia
sprawnościowe z jazdy na rowcrze itp. Turniej przebiegał w 3 etapach: konkurs
plakatów o tematyce ,,Bątlź bezpiec,Zn}, no o,oo,',',, egzanin teoretyczny i egzamin
praktyczny. Zwycięzcą Szkolnego Turnieju BRD została Joanna Wysokińska.
Uczniowie, którzy ukończyl i  l0lat otrzymali karty rowerowe.

którego mottem było hasło
''EUROPA DA SIĘ LUBIC''. Z tej okazji został zorganizowźlny konkurs wiedzy
o Unii Europejskiej. Jego uczestnicy wykaza|i dość rozległą wiedzę o Europie i jej
histori i ,  kulturze, geografi i .  odbył się także Konkurs Piosenki Po|skiej, w któr.ym
wzię|i udział najmłodsi uczniowie szkoły. Pierwsze miejsce zajęl i  uczniowie klasy II,
przygotowani przez wychowawczynię- Grażynę Jastrzębską. Następnie zaczęła się
prezentacja poszczególnych krajów Unii. Były kolorowe plakaty, teksty odczytywane
w językach obcych, ciekawostki, przepisy na potrawy, piosenki i tańcc. a nawet
prezen{acje multi]nedia|ne. Bardzo podobał się występ Anny Pogonowskie.|' która

Chochlik drukarski wkradł się W ostatnim numerze
,,GW" w nazwisku Państwa Bożeny
i Krzysztofu oknińskit'h, któąy pomagali
w organiz.acji balu noworocznego w Zespole
oświatowym yvŚmiarach. Prz.epraszamy

D1,ień Europe.jski Fot. ZO Smiary

w języku niemieckim zaśpiewała piosenkę. Dzień
Europcjski w naszej szkole był pouczającą lekcją
i z'arazem wspaniałą zabawą dla wszystkich
uczniów. Catośc przygotowały uczennice z Klubu
Europejskiego oraz p. Katarzyna Wielgórska
i p. Katarzvna Boczek.

Zespoł aświatowy w Smiurach

Gminne Wieści

O WYNIKACH

Znane iuż są nieoficia|ne wyniki
egzaminów kończących naukę w szko|e
podstawowei, które ].4 kwietnia:pisało 75:
ucznióW z.5 ezkół..z terenu gminy Wiśniew.
I tak '. sąfllO iak W roku l ubiegłym
sprałvdlian nąi|epiej napi3a|i...'uezRiowie
ze Szkoly Podstawowei,w Wiśniewie.

Maksyma|nie W dwuczęściowym egzaminie
można było. zdobyć 40..,pkL Vf tym .ioku średnia
uzyskana przęz .' uczniów '. ze szkoły
w Wiśniewie wyniosła 28'15 pkt. Cieszy fakt, że
wynik ten pzewyższa średnią kra|ową - 25,3 pkt,
województwa mazowieckiego . 26,35 pkt i powiatu
sied|eckiego - 24,52 pkt. JódnoczeŚnie nie-mozna
nie wspomnieqi ż6 W roku .ubiegł3rm.byto lepiej _
30,54 pkt.

Przypomnijmy, że przystąpienie do sprawdzianu
jest jednym z warunków ukończenia szko|y, ale nie
można go nie zdaÓ, ||ość otrzymanychlpunKóW ma
więc znaczenie Ę|ko informacyjne' Każdy uczeń,
który ukończyt szkołę podstawową niezależnie
od wyników sprawdzianu, musi być przyjęty
do gimnazjum w swoim rejonie, jeś|i nie ukończyt
16 roku życia. Wyttik testu ma większe zńaczenie,
jeś|i uczeń stąra.,się o p|zyjęoe do gimnaejum 'poza
swoim rejonem. ',obce'' szkoĘ przy|mują wówczas
abso|wentów z naj|epszymi świadectwami
i najwyŹszymi wynikami .

oto wyniki .l. W€ ]. wszystkich.: .,szkołach
podstawowych gminy Wiśniew (w nawiasach
średnia uzyskana w roku 2005):

sP wiśniew _ 28,15 pkt (30,54 pkt)
SP Myrcha - 26,27 pkt (29,73 pkt)

SP Gostchorz - 25,33 pkt (26,53 pkt)
SP Radomy'śl - 21 '19 pkt (26,41 pkt)

.,.,. sPSmia4ł1- t:.7,!:4 p!i l (28$4pk| ..:.. ':.,
Średnia gminy Wiśniew w 2005 r' - 28,15

pkt, a w 2006 r. - 23,87 pkt.
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II GMINNY PRZEGLAD TEATROW SZKOLNYCH
,,WISIEIVKA 2006"

w DNIU DZIECKA w ZESPoLE oŚwIATowYM w wIŚNEwtE oDBYŁ sIE II GMINNY PRZEGLAD TEATRÓW sZKoLNYcH
..w|s|ENKA 200ó... \Ą KoNKURsIE UCZEsl.Nt(.ZYLo 5 ZEsPoŁÓw TEATRAlŃyt.u, ZE wszYsTKlcu szrÓr Z TERENU GM|NY
wrŚnrnw r c<lŚcINl,{IE TEATRZYK sZKoLNY Z sP w BoRKACH - wYRKAcH. I TAK, sZEwczYK DRATEwKA, cZERwoNY
KAPTUREK' CZARoWNICA I INNIJ' NIE TYLKo BAJKoWB' PoSTACI' NA KILKA (;oDZIN oPAN()WAŁY SCENĘ w sZKoLE
w wlŚNrBwlB.

Jako pierwsi Wystąpi|i gospodarze - Teatrzyk Świetlicowy, prowadzony przez Annę
Kryszczuk. w ,,Baice o sennej nutce,, g|a|i nie ty|ko aktorzy' a|e także kukietki _ nutki,
które nadały swoistego ko|orytu przedstawieniu- Ciekawe rekwizyty i dekoracja podobały
się pubIiczności.
Koło teatra|ne z Gostchorzy pod opieką Małgorzaty Sołtyszewskiej przedstawiło bajkę
,,Szewczyk Dratewka,,' Na|ezy pochwalić grę mtodych aktorów, kostiumy i ciekawą
scenografię.
Przedstawienie ,,Ciuciubabka'' prezentowane przez uczniów ze SzkoĘ Podstawowej
w Myrsze poruszato prob|em dzieci niepetnosprawnych, potrzebę to|erancji i ich
petnoprawnego funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Sztuka wzruszyta i na pewno
wzbudztła refIeksje'

o re|ac.jach wśród młodzieży' prob|emie odrzucenia przez ko|egów, zachowaniach ,,fair
pIay,' opowiadało przedStawienie ,,Rezerwowy zawodnik,,, prezentowane pŻez
Teatrzyk Szko|ny ''Pod Koziołkiem Matołkiem'' ze szkoty Podstawowej w Borkach-
Wyrkach.

Uwspołcześnioną wersję ,,Czerwonego Kapturka', zaprezentował teatr ''Pchty''
z zespołu oświatowego w Badomyś|i, kierowany przezZotię Grzegorczyk.

,,Cutltutl it istt" v tt'ykonanitt 7'ealr:.yku ,,Be:. nuav'1," : ZO y, Sniunu'lt Fot. U. G

Z żvcia szkoh w Wiśniewie

IJczymy się języków obcych
l l kwietnia w Zespcllc C)świattlwym w Wiśnicwie odbył się Gminny F-estiwirl Piosenki

Międzynarodowej. Inicjattlrkami przedsięwzięcia były p. Ewa Wąsowska i p. Renata Godzińska.
Swt 'Je umiejęlności jęz;kowc. wokulne i  tanecznc Zaprc lenl()waI i  ueznit lwic zc szkol  rł Smiarach.
Radomyśli. Gostchorzy i Wiśniewa. Uczestnicy fcstiwitlu wykonywali w języku angielskim,
niemieckim' rosyjskim i polskim Znźlne utwory wspt.lłczesne i przebojc z lat osiemdziesiątych.
Publiczność z zainteresowaniem słuohała piosenek i świetnie bawiła się ptldczas przerw' śpiewając
niemiecką piosenkę o ntałynr krokodylu. Po festiwalu, jegrl uezestniey wriłz z opiekunami
i zaproszonymi gośćmi udali się na poczęstunek. Za udział w festiwalu wszyscy występujący
otrzymali dyplomy i nagrody _ dwujęzycznc wcrsjc znanych baśni.

Zorganizowanie tak miłej imprezy nie byłoby moż|iwe bez pomocy sponsorów.
Serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy ||iśniew . p. Krzysztofowi Kryszc7ukowi, Dyrektorowi
Międzygtninnego Banku Spółdzielczego w Wiśniewie. p. Jackowi Rymu7ie, właścicielowi sklepu
,,Szaraczek,' . p. Jąnowi Zającowi i właścicielowi piekarni w RadomyśIi . p, Stanisłtlwowi
Wiśniewskiemu.

Uczniowie z Zespołl oświatowego w Wiśniewie prezentowali równicż swtlje umiejętności
językowe na Konkursie Małych Form Teatralnych z Języków obcych w Siodlcach. Konkurs odbył
się w klubie .'Paradise'' 12 maja 2()06 r. Znajomością języków obcych wykazali Się także
uczniowie z gimnaz,jum. Brali udział w Regionalnyrn Konkursie Języka Angielskiogo
w Siedlcach oraz ogólnopolskinr Konkursic FoX.

Manly nadzieję, że uczniowie zachęceni udziałeni w irnprezach językowych, jeszcze chętniej
będą uczyć s ię języków obcych.

Witklwnia z, ?'aintere sowaniem ogIądata 
ł::łt

Jako ostatni Wystąpił Teatrzyk ,,Bez
Nazwy'' z Zespołu oświatowego
W smiarach. Przedstawieniem,,Cudnalińscy',,
opowiadającym o nieco dziwacznej, a|e
sympatycznej rodzinie, zdobył wyróżnienie
jury dorosłego. Sztuka dynamiczna, petna
humoru, zebrata największe brawa. Teatrzyk
',Bez Nazwy'' pracu1ący pod opieką Hanny
Jastrzębskiej otrzymat statuetkę i nagrody
rzeczowe' Zaś iuty dziecięce za naj|epszy
uznało Występ Teatru ''PchĘ'' z Radomyś|i'

Wszyscy uczestnicy za udział W przeg|ądzie
otrzymali dyplomy, maskotki, nagrody
ksiązkowe, a od Wójta gminy Wiśniew -
Krzysztofa Kryszczuka ogromną torbę
cUkierkóW - z okazji Dnia Dziecka.

organizatorzy dziękują sponsorom:
Wójtowi Gminy Wiśniew, Bankowi
Społdzielczemu w Zbuczynie oddział
w Wiśniewie oraz Państwu Teresie i Janowi
Zając za ufundowanie nagród, DK'

NAJLEPIEJ NAPISALI,
GIMNAZJALISCI.
Z RADOMYśLI

:.. W .:::tYfi ..'.r'oku.,.,naj]opiejłes ..gimnezią|ny
napisa|i uczniowie z gimnazium w RadomyŚ|i.
Srednia uzyskana pzez uczniów z tej szko|y
to 62'76 pk z obydwu części (36'64 z części
humanistycznej i .26,12 z testu matematyczno
- przyrodniczego)..Maksyma|nió 

w dwuczęściowym egzaminie
można było zdobyć 100 pkt. W Wiśniewie
średnia ocen z testu kończącego naukę
w gimnazjum wyniosła 55,59 pkt. W Śmiarach
niewiole:mńiej:!s8;75.gk.t; .1.'. ;,,,1.'. .l:il'' .:.''.,:,.. ...

W momerrcie ,,zamykania" numeru nie
zostały jeszcze opub|ikowane pełne
zestawienia wyników. Jednak na podstawie
danych z MEN i Centralnej Komisji
Egzaminacyjna znana jest średnia d|a
wszystkich zdających test humanistyczny na
terenie Polski - 31,4 pkt. Uczniowie
z Fladomyś|i tę część napisa|i więc |epiej od
średniej kĄowej.

' 'r " ': r '] '. ' ciag dalszv na s,tt. t0
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Z,AZD oDi,DiIAŁU GMryN.EGo ZOSP RP- WISNIEW
t l

3 czerwca 2006 r. W RADoMvŚtl oonYŁ ilĘ
ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEG} ZWIĄZKU
oCHoTNICZYCH srndŻy poŻ,ąnxvcru np.

oprócz delegatów, w Zjeżdzie uczestniczyli przeclstawicieIe władz
kra.|owych i oddziałów zwiękll-. Sekretarz Zw ZosP w Warszawie _
dh Stefan Todorski i prezcs Zp ZOSP w Sicdlcach _ dh Artur
Pietrzak.

Na zaproszenie strażaków przyt:yli także przedstawicielc władz
samorządowych, organizacji społecznych i instytucji m.in..: Wójt
Gminy Wiśniew - Krzysztof Kryszczuk, Sekreiarz Gminy _ Ewa
Wiśniewska, radny Powiatu Siedleckiego _ Mieczysław lzdetlski'
prezes Zakładów Mięsnych,,Mościbrody'' Krzysztof Borkowski.
prezes Międzygminnego BS w Zbuczynie . Dariusz Jasiński, z-cy
kierownika ARiMR w Siedlcach . Dariusz Młynarczyk' probos,cz
paralii Radomyśl - ks. Tadeusz Gruza, członkowie honorowi .
welerani oSP Radomyśl oraz członkowic ustępujące go Z.Gm' Z}SP
w Wiśniewie.

Podczas Zjazdu, w drodze głosowania, zostali wybrani członkowic
wtadz oddziału Gminnego Związku osP RP, Zarządtt orldziału
Powiatowego Związku oraz delegaci naZjazd ocldziału Powiatowego
ZOSP RP.
Skład Zarządu oddziafu Gminnego ZoSP RP:
- Edward Dąbrowski . prezes,
- Krzysztof Kryszczuk - wiceprczes.
. Andrzej Wróbe| _ wiceprezes,
- Szczepan Jastrzębski . komendant grninnv'
- Roman Myrcha - sekretarz,
- Karol Wozniak - skarbnik,
. 7 członków prezydium.
Komisja Rewizyjna Oddziafu Gminnego ZOSp Rp:
- Henryk Chronl ir iski _ przerłodniczący,
- Rol l l ln Drl|ęga _ wiceprzew.lclniczą.'y.
- Jarosław Młynarczyk _ sekretarz'

Delegatami naZjazd oddziału Powiatowego ZosP RP będą: Józef
Orzyłowski, Andrzej Wróbel, Karo] Woźni;rk, Tadeusz Dąbrowski
i  Bogdan Michałowsk i .
Przedstawi c i el ami Zar ządu od<l z i ału G mi n n ego Zos P R P do Zt,t ządu
oddziału Powiatowego ZosP RP zostal i: Edward Dabrowski.
KrZysZtof Kryszczuk i Szczepan Jastrzębski.

1bl upamiętnic Zjazd oddziatu Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wiśniewie nasz gmlnnv
poeta tworzący pod pseudonimem ,,Zysi4r:zlty', napisał ,]*i".sź
strażacki ' ' .

Druhowie!

Spatetn i w swoim Ser(u syrenę ustyszaten i parę słów nttpisałem'
Druhoyyie witam was, żeby nie nnlko ra?,.
Z\.czę:drov,ia solitlantego, t1locne 8o Bożego Ducha,
bo kur to wielki wróg i zbdziej, z.abiera ws7,-stko 7e srńą.
Zabrat już nie jednego z nas, żeby to nie był któryś z' nus.
Druhowie na ziemi na morzu, na niebie
w każtlej potr:'ebie żebyście zdrowi by!i.

Jez.us i Mary ju was osłaniali,
żebvściejak święty F-lorian, patron strażaków, pożar ugcls1a!i,
btl piękllv ten świat.

Zycz'ę lvttm t]ru|'towie zdrowia jes7'c.l'e rtlz, żeb', nie o';tcunt rtl7'.
Zabyśny się sptltkali i rękę jeden tlrugiemu piduwali
i :ycz.enią sobie składali - t00 tnt bo piękny jest ten świat.

Podczas obrud Fot. L/. G.

W dyskLrsji nad najważniejszymi sprawami związanymi
z funkcjclntlwanienr .jednostek oSP z terenu gminy Wiśniew
poruszżtne były m.in. sprawy olgal) izacj i szkoIeń dIa mkldych
strażaków, potrzeby zakupy sprzętu specjalistycznego - nożyc
rozportlwych. prądownicy i ubrall koszarowych.

Na zakończenie druhowie z OSP Ratlonlyśl' ktt irzy byl i
gospodarzanl i Zjal.du, zaprosi l i  wszystkich cleIegatów i gości
zaproszonych na spotkanie towarzyskie przy ognisku. D. K.

ęiar ilqlszv ze.:śtr, 9

EGZAM.INY
GIMNAzJALIsTÓw

PrzypomńijmY,:.że na egźaminie gińńazjaliści ńusieli
Wykazać się umiejętnoŚcią wyszukiwania w tekstach
zródtowych potrzsbnyeh informacji, napisać o$oszenie
o.konkursie na naj|epszy rysunek satyryczny i ńzprawkę
o tym' Źe ,,śmiech niekia.dy moi.e byś nauĘ,,'

GimnazjalistóW rozłozyło na łopatki zadanie, W lcórym
musiełi W utvvorze Aleksandra Fredry zaznaezyÓ Wstęp,
rozwinięcie, zakończenie i morał' I drugie, ' ttorym iła
podstawie tekstu ,Krotochwili, jaką 

- 
zakonnik 

....:iedefi

Wyrzqdził kupcowi pewnemu,,Leonarda da Vinci należało
wymienić Wady i za|ety opisywanego kupca'

Nie naj|epiej wypaq fadania, W których zdobytą
W szko|e Wiedzę, trzeba było zastosować w lraktyce oiaz
te' w kórych uczniowie musie|i sami Wyciągać wnióski.

.Wyniki -egzaminu gimnazja|nego pokazały, Że różnica
mjędzy mi?stem i wsią wynosi teraz niewie|e ponad 2 pkt.
Nie ma tez większych róznic w Wynikach poszczególnych
Województw - Ę|ko nieznacznie |epsza od pozosta.lych jest
Małopo|ska i Mazowsze. pisze ''Gazeta Wyborcza".'

. Przypomnijmy, Że od wyników z egzaminu i stopni na
ś{a!eę|yie'.za|eży, cz). uczeń dostańie się do wybranej
s'!*.Wyniki z górnej pótki to przepustka dó prestiźowycń
ogÓ|niakóW

Andrzej Radomyski -,,Tysiącz'ny''

SPROSTOWANIE
W^poprzednim numerze,,Gminnych Wieści'' wymieniając wtadze
oSP pominę|iśmy pomyłkowo jednostkę ośp w Borkach _
Kosiorkach, której prezesem iest Zbigniew Łagozin, nacze|nikiem_ Janusz Goś

Za pomy'łkę przepraszamy !

ru Gminne Wieści



POSTERUNEK POLICJI
,

WWISNIEWIE

Podczas drugiego kwartału br. Posterunek Policji
w WiŚniewie przyjął 3 zgtoszenia znęcania się nad
rodziną.
Policja coraz częściej odnotowuje naruszanie
nakazu sądowego związanego z zakazem
kierowania pojazdami mechanicznymi.

Na polic|ę zgłoszono przypadki gróźb karalnych
kierowanych osobiście i przez telefon do osób
trzecich. Tego typu zastraszanie podlega karze do
f lat(art. 190, S I Kodeksu Kamego).

22 kwielnia właściciel Zak|adów Mięsnych
,,Mościbtody', udaremnił kradzież 75 kg wędlin.
Sprawcami okazali się pracclwnicy zakładu.

3 maja zg'loszono kradzież drewna z |asu we wsi
Nowe Okniny.

6 maja miał m.iejsce pożar stodoĘ w RadomyŚli.
Przyczyna - zapruszenie ognia.

15 maja w Wiśniewie miał miejsce wypadek
drogowy. Ptldczas skręcania z u|icy Sanitariuszek
na drogę krajową samochQd osobowy został
uderzony przez pojazd iadący z Łukowa.

l9 maja w miejscowości Wiśniew * Kolonia
odnotowano kradzież linii energetyczn€j niskiego
napięcia z posesji. Sprawa w toku.

Podczas kontroli drogowej w minionym kwańale
Policja zaLrzymała 7 rowerzystów i 3 kierowców,
którzy poruszali się po clrogach w stanie
nietrzezwym.

HARMoNoGRAM wYwoZU NIECzYs.ToSCi: STAŁYCK..
W GMINIE WIsNInw w 200ó r. ]

MtEJscowoŚc i Ro-PzAJ....'' N!E.c'3Y-9IoŚcl j
: :

:GOWANE:
i 

*o|Y!i|'NA|NĘ :SFGRT
Wrsntew i 28 czerwicc. 26 l ipicc. 30 sicrpieri, : :

: 27 wrzesicl l ,  i  3l s ierpień,
i  l<  ̂ "ł.t ' ; ." ' ' ;L.  ' )  | istopad. i  23 l is topad ::  - , .  :  :. :

t i. : : :: : : :
: : : :
i Zabtocie, Radomyś|, Okniny i : i
Nowe, Okniny Stare, i r. r:^:^^ : i
^^^ł^h^'- T. . '^' l . ;  Dt. .ł. '  :  l9 l ip iec '  i  l  wrzes icń,  iGostchorz, Tworki, Pluty, i ii *li"rr",t. 8 listopad i tittr.i,uDaćbogi' Mroczki. Smiary,

POSTERUNEK POLICJI
w WIŚNIEWIB:
0-25 64r-73-77

KOMENDA POLICJI
W SIEDLCACH

997
0-2s 643 - 23 - 60

DZIELNICOWY
st. post. Krzysztof Paciorek

t e l. kom. 0.ó96-497.225

ASPIRANT

p racown ik doc hodze niowy
Aclam K<trdys

tel. kom. 0- 505 -027 -999

29 sierpień'
2l l istopad

Telefony do UG Wiśniew
641 -73 - t3
641 -73 - f 3

NUMERY WEWNĘTRZNE

l0l - Sekretariat
101 - Budovvttictwo
l0(l GoPS (księgtlwo,ść)

t07 u s  c
I 08 - Podutki
I 10 - COPS II (kierou'nik)
1 1.] o'śn'iąta
I 14 _ KASA

www.wisn iew.p l
e-n'rai l:ug @ wisniew.pl

oBowIĄzEK
wYwoZU ŚMIBCI

Na podstawie znowelizowanej ustawy
o odpadach, gminy mają obowiązek
przejmowac WyWóz śmieci od w,laścicie|i
nieruchorności, którzy nie mają
podpisanych umÓW z firmami
Wywozowymi, a następnie egzekwować
od nich opłaty za usuwanie odpadów.

Rada Gminy Wiśniew na posiedzeniu
7 marca 2006 r podjęła uchwałę
Nr XXlll219106 w sprawie gornych
stawqk opłat ponoszonych przez
wkścicieli nieruchomości za usfugi
W zakresie odbierania odpadów
komunatnych oraz opróżnianie
zbiorników bezodpĘwowych i na jej
podstawie Urząd Gminy niebawem, na
drodze administracyjnej, zacznie
egzekwowac przepis mówiący
o obowiązku wyposaźenia nieru.
chomości W poiemniki (oz' u. tssa
Nr 132, poz. 622 z dn. 13.09.1996 r.,
ustawa'].o utrz'ymaniu o{ystości: i po-
rządku w gminach).

W Użędzie].:Gminy :jóst ,iuż ...Ękaz
właściciełi nieruchomości, k|órzy
podpisali umoj.''} na wJwÓz śmieci.
Firmy ląłwozowe będą co kwańał ten
spis akualizowac.

PRzYPoMlHAffiY TAXżE
O YY'i/KASZANIU TRAWY

w PAstE MIĘDZY DRoGĄ'
A wtAsilĄ PosEsJĄ

Lipniak' Stok Wiśniewski' :
Wó|ka WĄniecka, Wó|ka
Wiśniewski ,Myrcha,  i5 l ip iec.6wrzes ieI i

Mościbrody, Hó|enów, Ko|. ; 8 listopacl

Mościbrody, Borki - Kosiorki,
Borki . Sotdy' Ciosny. Wiśniew
- Kolonia, Borki - Paduchy,

,,Gminne Wieści,, - bezpłatny Informator Gminy Wiśniew
Adres redakcji: Urząd Gminy w Wiśniewie, ul. Siedlecka I3' 08-I12 |Viśniew

Opieka redakcyjna- Dorota Królik, tel. 611-73-I3 wew.I07, e-mail: ug@wisniew,pl
Druk: KozakDruk, ul. Karowa I1,08-1I0 Siedlce' nakł. I500 egz.
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SEKTOROVVY
P  R O G  R A M
OPERACYJIfY

n.svlrt!ryr.qr i mod.mirsci.
..ł1o.. i'woo'cio'.!o

o.e toMi futó9 wi.i'tich,
2ma - ?06

Rea|izacja programów,,odnowa wsi z zachowaniem
dziedzi ctwa kultu rowego', W gm. Wiśniew

6mma |aśniew realizuje trzy projekĘ w rdmach
Sektorowego Programu Operocyjnego ,,Pestrukturyzacja
i modernizacja sektora zywnościowego oraz rozwój obszarów

wiejskich", działąnie 2.3 ,,odnowa wsi oraz zachowanie ochrona
dziedzictwa kulturowego,,. Łączna warfość dofinansowdnid
to 1 ooo ooo złotych.

Pierwszy projekt to .,Odnowa cenfrum wsi wraz z remontem
ominnego ośrodka Kultwy w |iliśniewie,,'Pierwszy etap rea|izacji projektu
obejmuje budowę chodniko PrzY u|. Sied|eckiej no odcinku
od u|. Sonitoriuszek do u|. Boto|ionów Chtopskich. Wybudowono już
krowężnik i część chodniko. Proce zakończone zostoną 30 czerwca 2006 r '
W romoch fI etopu reol izocj i projektu pod koniec czerwca ruszq proce
remontowe Gminnego ośrodko Ku|tury. Wymieniono zostonie kotłownio,
sto|orko okienno i drzwiowo. Wykonono będzie nowo e|ewocjo budynku oroz
zmieni się jego otoczenie - powstonie porking i chodnik od u|. Boto|ionów
Chłopskich i u|. 5iedleckiej '
rTI etop to utworzenie skweru W centrum miejscowości z porkingiem
i elementomi mołą orchitektury (fontonno, zegor słoneczny, novvy

Postument Pod czołg, dwo obe|iski i odnowiony pomnik - krzyz
upomiętniojący po|egĘch w obronie ojczyzny w |otoch 1914 - 1921
w otoczeniu dużej i lości zie|eni),

Drugi projekt to ,,Utworzentb Centrum fntegracyjno
Edukacyjnego wraz z budową chodnika w mĘscowoścnch Radonyśl
i Zabłocie,,. W romoch r etopu, na przełomie czerwca i |ipco, rozpoczną się
proce odoptocyjne w remizie OSP polegojoce no wymionie pokrycio
dochowego, stolorki okiennej i drzwiowej oroz wykononiu nowej elewocji.
Wewnątrz budynku zostoną urzqdzone: so|o spotkoń i szko|eń,
komputerowo, sportowo i so|o Koło Gospodyń Wiejskich.
Ruszyło już budowo mini rondo i jednostronnego chodniko w centrum wsi, co
stonowi rT etop projektu' Centrum Integrocyjno - Edukocyjne wyposożony
zostanie m. in. w sprzęt kompute?owy. Projekt zrea|izowany zostonie
do 15 wrześnio br.

Notomiost trzeci prolekt to ,,Budowa boiska i zagospodarowanie placu
przy świetlicy wiejskiej w śmiarach,,.
Tu w romoch Progromu Odnowy Wsi, w I etopie, plonowone jest
zogospodorowanie terenu przy świet|icy wiejskiej. Przeprowadzony będzie
kompleksowy nemont kopl iczki, budowo boisko trowiostego o wymioroch
ó0m x 45 m wroz z ogrodzeniem i dojściem z kostki brukowej.

Elementy matej architektury
autor szkicu - arch. Andrzei Bakiera

rr etop, to budowo nowoczeŚnego boisko sportowego
w pob|iżu szkĄ o wymioroch 21 m x 27 m o nowierzchni
po|iuretonowo - gumowej. Będzie to jedyne tego typu
boisko w oko|icy. No płycie vlydzie|one zostoną boisko
do gry w pikę ręczno" koszykowo i siotkowo. Wstępnie
reo|izocjo projektu przewidziana jest do Połoy',y
poździernika.

Przypomnijmy, że w projektoch zna|ozĘ się
inwestycje, które zgłasza|i mieszkońcy wsi i ich |iderzy,
podczos spotkoń z wójtem gminy Wiśniew - Krzysztof en
Kryszczukiem. Uwzg|ędnioły one potrzeby donej
miejscowości w dziedzinie inwestycji, zmierzajĄce
do odnowy miejscowości i po|epszenia worunków życio.

r

t'*,,,ElfZPORR
Zlntet.owany ProSm

RÓzwoju kgłoni|ńe8o

BUDowA WODOCIAGÓW

Wraz.z nadejŚciem wiosny ruszyły prace przy budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowoŚci P|uty, Dacbogi,
Mroczki, Smiary' Łupiny i Kaczory. Generalnym wykonawcą jest P.H.U.,,|NWOD'' z Lubańowa. W || kwarta|e br' wybudowano całą
sieĆ PE g 160 mm wraz z przeciskiem Sterowanym pod stawem w Łupinach oraz 2600 mb sieci PCV o 160 mm.

|nwestycja wspÓ,lfinansowana jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regiona|nego i budzetu
państwa W ramach Zintegrowanego Programu operacyjnego Rozwoju Regiona|nego'

WańośĆ dofinansowania wyniesie 575874,52 f, w Iym z EFRR - 508 124,58 zł, a z budzetu państwa _ 67749,94 zt.
Na konto gminy Wiśniew wpłynęły juz pierwsza transza dotacji w wysokości 15.300,00 zt i druga - 203.81 1,43 zł Dofinansowanie
obejmuje wyłącznie budowę sieci wodociągowej' nie dotyczy natomiast kosztów Wykonania przyłączy wodociągowych.

Budowa zakońCzona zostanie 31 oażdziernika 2006 r.

Arlykuł stanowi część PLANU PR9MOCJl PRoJEKTU - ''Rozbudowa 1y'temu zaopatrzenia w wodę W miejscowościach: Pluty, Daćbogi, Mroczkl, Łuplny' Śmiary,,


