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Zarządzenia Wójta Uchwały Rady Gminy

Informacja wójta gminy Wiśniew
o wydanych Zarządzeniach

od 27 czerwca do 30 września 2005 r.

• Zarządzenie Nr 223/05 z dnia 27 czerwca
2005 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu
realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy
Wiśniew na III kwartał 2005 r.

• Zarządzenie Nr 224/05 z dnia 27 czerwca
2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w Zarządzeniu wójta gminy Wiśniew Nr 89/04
z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
Wiśniew.

• Zarządzenie Nr 225/05 z dnia 14 lipca
2005 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się
0 awans na stopień nauczyciela mianowanego.

• Zarządzenie Nr 226/05 z dnia 14 lipca
2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2005 r.

• Zarządzenie Nr 227/05 z dnia 28 lipca 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

• Zarządzenie Nr 228/05 z dnia 8 sierpnia 2005 r.
w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Wiśniew
komisji przetargowej do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na „Wykonanie warstwy
ścieralnej z masy mineralno - bitumicznej na drodze
Wiśniew Kolonia - Stok Wiśniewski".

• Zarządzenie Nr 229/05 z dnia 26 sierpnia 2005 r.
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu
gminy Wiśniew za I półrocze 2005 r.

• Zarządzenie Nr 230/05 z dnia 2 września 20005 r.
w sprawie powołania Obwodowych Komisji
Wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP.

• Zarządzenie Nr 231/05 z dnia 5 września 2005 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
do przeprowadzenia przetargów ustnych
na nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych
do dzierżawy.

• Zarządzenie Nr 232/05 z dnia 16 września 2005 r.
w sprawie powołania Obwodowych Komisji
Wyborczych w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
9 października 2005 r.

• Zarządzenie Nr 233/05 z dnia 19 września 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

• Zarządzenie Nr 234/05 z dnia 19 września 2005 r.
w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Wiśniew
komisji przetargowej do przygotowania i przepro-
wadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na „Przebudowę drogi gminnej
w miejscowości Wiśniew na długości 2 km".

• Zarządzenie Nr 235/05 z dnia 23 września 2005 r. w
sprawie zmiany Zarządzenia Nr 165/04 wójta gminy
Wiśniew z dnia 24 września 2004 r. w sprawie
przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę
finansową gminy Wiśniew.

• Zarządzenie Nr 236/05 z dnia 30 września 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Podczas XXVI Sesji 28 czerwca 2005 r.
Rada Gminy Wiśniew

podjęła następujące uchwały:

* Nr XXVI/170/05 z dn. 28.06.2005 r. w sprawie nabycia udziałów Zakładu
Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. w Siedlcach, ul. 11- go Listopada 19.

* Nr XXVI/171/05 z dn. 28.06.2005 r. w sprawie zabezpieczenia umowy na
dofinansowanie „Budowy sali gimnastycznej z zapleczem
i pomieszczeniami towarzyszącymi dla potrzeb szkoły podstawowej
i gimnazjum w miejscowości Radomyśl".

* Nr XXVI/172/05 z dn. 28.06.2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2005r.

* Nr XXVI/173/05 z dn. 28.06.2005 r. w sprawie wprowadzenia zmiany
w Uchwale Nr VII/38/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r. Rady Gminy Wiśniew
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wiśniew.

* Nr XXVI/174/05 z dnia 28.06.2005 r. w sprawie wystąpienia Gminy Wiśniew
ze Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich
w Węgrowie.

* Nr XXVI/175/05 z dn. 28.06.2005 r. w sprawie uchylenia Uchwały
Nr XXIII/157/05 Rady Gminy Wiśniew z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków oraz opłat za niektóre usługi komunalne.

* Nr XXVI/176/05 z dn. 28.06.2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz opłat za niektóre
usługi komunalne.

* Nr XXVI/177/05 z dn. 28.06.2005 r. w sprawie uchylenia Uchwały
Nr IV/18/02 Rady Gminy Wiśniew z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie
przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Wiśniew dot. wsi Ciosny, Gostchorz, Tworki, Kaczory,
Łupiny, Śmiary, Pluty, Daćbogi, Mroczki, Nowe Okniny, Stare Okniny,
Okniny - Podzdrój, Zabłocie, Radomyśl.

* Nr XXVI/178/05 z dn. 28.05.2005 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/17/02
Rady Gminy Wiśniew z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Wiśniew dot. wsi Mościbrody, Borki - Kosiorki, Borki - Sołdy, Borki -
Paduchy, Helenów, Wólka Wiśniewska, Stok Wiśniewski, Myrcha, Wólka
Wołyniecka, Lipniak.

* Nr XXVI/179/05 z dn. 28.05.2005 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały
Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do
Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności art. 7 ustawy z dnia
16 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany ustawy o systemie oświaty oraz ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podczas XXVII Sesji 27 lipca 2005r.
Rada Gminy Wiśniew

podjęła następujące uchwały:
* Nr XXVII/180/05 z dn. 27.07.2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniew w części dotyczącej
miejscowości Daćbogi.

* Nr XXVIII/181/05 z dn. 27.07.2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy
Wiśniew Nr XIII/78/91 z dnia 28 grudnia 1991 r. w sprawie utworzenia
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie.

* Nr XXVIII/182/05 z dn. 27.07.2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej na finansowanie budowy sieci wodociągowej
w miejscowościach: Pluty, Daćbogi, Śmiary, Mroczki, Kaczory, Łupiny.

* Nr XXVII/183/05 z dnia 27.07.2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej na finansowanie budowy sieci wodociągowej
w miejscowości Wiśniew.

* Nr XXVn/184/05 z dnia 27.07.2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2005 r.

* Nr XXVII/185/05 z dnia 27.07.2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi.
* Nr XXVII186/05 Rady Gminy Wiśniew z dnia 27.07.2005 r. w sprawie

wyrażenia zgody na zawarcie umowy w sprawie prowadzenia inwestycji
drogowej.

* Nr XXVII/187/05 z dnia 27.07.2005 r. w sprawie sfinansowania z Generalną
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, inwestycji
drogowej - ul. Siedleckiej w Wiśniewie.
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GMINA WISNIEW ZNALAZŁA SIĘ W GRONIE LAUREATÓW TEGOROCZNEGO RANKINGU SAMORZĄDÓW
"RZECZPOSPOLITEJ" 2005 W KATEGORII NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA. JEST TO NAJWYŻSZE
- JAK DO TEJ PORY - WYRÓŻNIENIE NASZEJ GMINY W TYM PRESTIŻOWYM RANKINGU.

Dyplom uznania dla gminy Wiśniew.

Ranking „Rzeczypospolitej" miał na celu wskazanie najlepiej zarządzanych
jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i uhonorowanie tych, które
najlepiej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia mieszkańców, przy
zachowaniu reguł odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego.

Przeprowadzony został w dwóch etapach. W pierwszym, wybrano gminy,
które najlepiej zarządzały swoimi finansami w latach 2001 - 2004
i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Korzystając z bazy danych
Ministerstwa Finansów przeanalizowano działalność wszystkich gmin i miast
w Polsce.

W drugim etapie, do którego zakwalifikowano 400 jednostek samorządu
terytorialnego, oceniano jakość życia mieszkańców i sposób zarządzania gminą.
W tej grupie znalazło się 40 miast na prawach powiatu, 180 gmin miejsko -
wiejskich i pozostałych miast oraz 180 gmin typowo wiejskich.

Po dokonaniu ostatecznego wyboru samorządów i ustaleniu ich kolejności
w rankingu, zapytano jeszcze Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji, i Regionalne Izby Obrachunkowe o ewentualne
uwagi do wybranych gmin i miast. Chodziło o wyeliminowanie tych, które
w niewłaściwy sposób prowadzą (lub prowadziły w ostatnich latach)
gospodarkę, co mogło mieć negatywny wpływ na ich sytuację.

Ze wszystkich poczynań eliminacyjnych Kapituły Rankingu, gmina
Wiśniew wyszła obronną ręka. Znaleźliśmy się w złotej pięćdziesiątce!

Artykuł zamieszczony został w,, Tygodniku Siedleckim" nr 34 z dnia 21 VIII 2005 r. Publikujemy go za zgodą autora.

Wiśniew wśród 50 najlepszych gmin wiejskich w Polsce!

To nie przypadek
Do tej pory wszyscy wiedzieli tylko,
że „pod Siedlcami w Wiśniewie, usiadł wróbel
na drzewie". Od niedawna jednak Wiśniew znany
jest nie tylko z ludowych przyśpiewek.
Okazało się bowiem, że to jedna z najlepszych
gmin w Polsce,

Tak wynika z rankingu ogłoszo-
nego przez „Rzeczpospolitą". Dodaj-
my, rankingu bardzo prestiżowego
i wiarygodnego, bowiem opartego na
konkretnych, precyzyjnych danych.

Po przeprowadzeniu bardzo
wnikliwej analizy i podsumowaniu
punktów, okazało się, że Wiśniew
znalazł się wśród 50 najlepszych gmin
w Polsce. Wprawdzie na 44 miejscu,
ale to i tak wielki sukces. Rywalizował
z ponad 3 tysiącami gmin w całym
kraju. W rankingu uczestniczyły bo-
wiem wszystkie samorządy.

Sukces jest tym większy, że gmina
Wiśniew była jedyną gminą wiejską
nie tylko w powiecie siedleckim, ale

także w całym byłym woj. siedleckim
(jeszcze tylko gmina Adamów uplaso-
wała się na 48 miejscu), która trafiła
do finałowej pięćdziesiątki.

- O sukcesie naszej gminy dowie-
działem się zupełnie przypadkowo
- mówi wójt gminy Wiśniew, Krzysz-
tof Kryszczuk. - Kiedy wspólnie z
plastykiem, Ireneuszem Parzyszkiem
zastanawialiśmy się nad koncepcją
herbu gminy Wiśniew, sięgnęliśmy
do„Rzeczpospolitej". Były tam herby
różnych gmin. l wtedy zauważyłem
wyniki rankingu. Oczywiście wielkie
zaskoczenie, ale też radość i satysfak-
cja. Ranking nie był bowiem uznanio-
wy, ale opierał się na wiarygodnych

danych licz-
bowych uzy-
skiwanych ze
s p r a w o z d a ń
samorządów
oraz danych
Ministerstwa
Finansów.

Celem ran-
kingu „Rzecz-
p o s p o l i t e j "
było wskaza-
nie najlepiej
z a r z ą d z a -
nych gmin w
Polsce. W y -
różniono te

decyduje o rozwoju
cywilizacyjnym da-
ne) gminy.

N a j w i ę c e j
punktów uzyskali-
śmy właśnie za na-
kłady inwestycyjne
- dodaje K. Krysz-
czuk. - Dobrze wy-
padliśmy też pod
względem wysoko-
ści kwot uzyskanych
z Unii Europejskiej.
Do tego trzeba
jeszcze dodać brak
zadłużenia. Jednym

Wójt gminyWiśniew-Krzysztof Kryszczuk słowem, potrafimy
s a m o r z ą d y ,
które najlepiej potrafią dbać o swój
rozwój, o podniesienie jakości ży-
cia mieszkańców - zachowując przy
tym dyscyplinę budżetową. Jednym
z najistotniejszych kryteriów była
wysokość inwestycji przypadających
na jednego mieszkańca. To bowiem

stę rozwijać, nie ży-
jąc jednocześnie na kredyt.

Wszystkie gminy zostaty „prześwie-
tlone" bardzo dokładnie. W rankingu
brano pod uwagę praktycznie wszystkie
dziedziny funkcjonowania samorządu.
Rywalizacja była przeprowadzona w
kiŁku etapach. W pierwszym wybrano

gminy najlepiej zarządzające swoimi
finansami. Pieniądze to w końcu rzecz
podstawowa. Sito okazało się bardzo
gęste. Do kolejnego etapu przeszło za-
ledwie 180 gmin wiejskich. Wówczas
przyglądano się gminom jeszcze wnikli-
wiej. Kapituła, której przewodniczył były
premier Jerzy Buzek, badała m.in.: dy-
namikę wydatków na transport i ochro-
nę zdrowia i ochronę środowiska, tempo
wzrostu dochodów własnych, zmianę
liczby podmiotów gospodarczych, sto-
pę bezrobocia, posiadanie wieloletnich
planów inwestycyjnych, a nawet wyniki
testu szóstokłasistów. Jak więc widać w
najlepszej pięćdziesiątce nikt nie mógł
się znaleźć przypadkowo.

- Ten sukces to dla nas bardzo
duży prestiż - mówi K. Kryszczuk.
- My wiemy jednak doskonale, że
w gminie zostało wiele do zrobienia.
l dobry wynik w rankingu traktujemy
jako bodziec do jeszcze lepszej pracy.

Tekst:Z.Juśkiewicz
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Wakacyjny Turniej Gmin Radia dla Ciebie

GMINA WIŚNIEW w FINALE
25 sierpnia w siedzibie Radia dla Ciebie przy
ul. Myśliwieckiej 3/5/7 odbyło się uroczyste
zakończenie Wakacyjnego Turnieju Gmin pod hasłem
„Ekologiczna gmina Mazowsza, Kurpi i Podlasia".

Tegoroczny turniej wystartował już 4 lipca. Wytypowanych zostało 37 gmin, po
jednej z każdego powiatu województwa mazowieckiego.

Celem konkursu było przedstawienie gmin i ich osiągnięć w dziedzinie ochrony
środowiska, budowy dróg, wodociągów i kanalizacji. Na antenie prezentowano
działania na rzecz odnawialnych źródeł energii, przywoływano wiele inicjatyw,
przedstawiono różne organizacje społeczne i proekologiczne w różnych akcjach
i przedsięwzięciach. Dziennikarze Radia dla Ciebie chcieli odkryć dla słuchaczy
ciekawe i atrakcyjne miejsca.
Na antenie Radia dla Ciebie przez 19 dni, codziennie prezentowane były po dwie
gminy. O naszej gminie opowiadał wójt gminy Wiśniew - Krzysztof Kryszczuk. Do
półfinału dostało się już tylko 10 jednostek samorządu terytorialnego, w tym GMINA
WIŚNIEW. Od l sierpnia na antenie przedstawiano już tylko półfinalistów. O tym kto
wejdzie do finału miało zadecydować głosowanie radiosłuchaczy. Niestety zabrakło
nam paru głosów.

Laureaci Wakacyjnego Turnieju Gmin RdC.

Zespól „Wiśniewiacy" podczas występu w ogródku przy siedzibie RdC.

Ale zaproszeni zostaliśmy na uroczystość zakończenia Wakacyjnego Turnieju
Gmin do siedziby RDC. Na spotkanie licznie przybyli wójtowie, mieszkańcy gmin,
zespoły artystyczne, twórcy ludowi, mieszkańcy Warszawy. Była to doskonała okazja,
do posmakowania potraw regionalnych, zakupu owoców, pieczywa i wyrobów sztuki
ludowej.

Nasza gmina, która znalazła się wśród dziesięciu laureatów Turnieju,
reprezentowana była pizez Zespół Ludowy „Wiśniewiacy" z kapelą Stanisława
Wróblewskiego, panią Anię Montewkę - twórczynię ludową, pana Mieczysława
Borkowskiego - wirtuoza gry na harmonijce ustnej (zwanego Jankiem Muzykantem)
oraz Zakłady Mięsne Mościbrody i piekarnię w Radomyśli. Wspaniała atmosfera
panująca w naszym namiocie oraz doskonałe jadło sprawiły, że stoisko cieszyło się
ogromną popularnością.

SUKCESY NASZYCH
MIESZKAŃCÓW

Poprzez promowanie gmi-
ny, organizowanie różne-
go rodzaju konkursów
i zawodów jej mieszkańcy
mają możliwość uczes-
tnictwa w wielu imprezach
na szczeblu powiatowym
i wojewódzkim.

Przykładem mogą być
wyróżnienia wręczone podczas
XH Międzynarodowych Dni
z Doradztwem Rolniczym
w Siedlcach, Państwu Zofii
i Jerzemu Nowosielskim z Bor-
ków - Sołdów. Przypomnijmy, że
są to laureaci ubiegłorocznego
gminnego konkursu „Piękna
zagroda wiejska gminy Wiśniew ".

Dwukrotnie na szczeblu
powiatowym została doceniona
praca Pani Anny Montewki
z Wiśniewa, która wzięła udział
w konkursach - „Przed-
siębiorczość mieszkańców wsi"
i w Powiatowej Olimpiadzie
Wiedzy o Przedsiębiorczości
i Gospodarstwie Domowym.

Celem pierwszego konkursu było
aktywizowanie społeczności wiej-
skiej w zakresie pozyskiwania
dodatkowych źródeł dochodów.
Wzięli w nim udział mieszkańcy
okolicznych powiatów, zajmujący
się rękodzielnictwem i drobnym
rzemiosłem. W tym konkursie
Pani Ania zdobyła wyróżnienie.
W olimpiadzie natomiast należało
wykazać się m. in. wiedzą
rolniczą i kulinarną. W teście,
który pisało ponad trzydzieści pań
znalazły się pytania dotyczące
Unii Europejskiej, żywienia
człowieka, sztuki dobierania
kolorów itp. Tym razem Pani
Ania zajęła II miejsce i do
Wiśniewa przyjechała z rowerem.

Niech sukcesy mieszkańców
gminy zachęcają do udziału
w różnego rodzaju konkursach,
olimpiadach, zawodach. Tego
typu spotkania to promowanie
swojej malej ojczyzny,
możliwość poznania ciekawych
ludzi, miłego spędzenia czasu
i ...zdobycia wartościowych
nagród.
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ZŁOTE GODY w GMINIE WISNIEW
W niedzielę 18 września

po raz kolejny

odbyły się Złote Gody

- uroczystość z okazji

Jubileuszu 50 - lecia

pożycia małżeńskiego.
Jubilaci z rodzinami.

Zaproszono na nią aż 18 par z terenu
gminy Wiśniew, z czego 12 zaszczyciło
swoją obecnością gościnne progi dworu
w Mościbrodach.

Do pozostałych sześciu małżeństw,
które nie mogły przybyć na uroczystość
ze względów zdrowotnych, wójt gminy
Wiśniew - Krzysztof Kryszczuk
i zastępca kierownika USC - Marlena
Molenda-Chyży 20 września pojechali
osobiście.

Uroczystość rozpoczęła się od
przywitania przez zastępcę kierownika
USC - Marlenę Molenda-Chyży
Jubilatów, ich rod/in i wszystkich
zebranych. Medale za długoletnie
pożycie małżeńskie, przyznane przez
prezydenta RP wręczał kierownik
Delegatury - Placówki Zamiejscowej
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie Oddział w Siedlcach -
Andrzej Radzikowski. Od wójta gminy
Wiśniew - Krzysztofa Kryszczuka,
oprócz serdecznych życzeń, Jubilaci
otrzymali list gratulacyjny, bukiety
kwiatów i album o papieżu - Janie
Pawle II pt. „Z potrzeby serca".

Po części oficjalnej do poczęstunku
zasiedli Jubilaci wraz ze swoimi
rodzinami. Nie obyło się bez toastów,
wspomnień i... tortu weselnego.

Oprawę muzyczną zapewnił zespół
„Pospieszni" z Siedlec.

Przy okazji przypominamy, że do końca
stycznia 2006 roku do USC w Wiśniewie
należy zgłaszać pary małżeńskie, które
będą obchodziły „Złote Gody"
w przyszłym roku.

Z wizytą u Jubilatów - Państwa Stanisławy i Czesława Sadło z Wiśniewa - Koloni
obchodzących 65. rocznicą ślubu.

Jeszcze raz życzenia zdrowia i wielu spokojnych lat pod opieka najbliższych,
niech przyjmą:

Państwo Helena i Henryk Borkowscy z miejscowości Borki — Paduchy,
Państwo Helena i Kazimierz Borkowscy z miejscowości Bork- Paduchy,

Państwo Justyna i Jan Borkowscy z miejscowości Radomyśl,
Irena i Zdzisław Bucek z miejscowości Radomyśl,

Janina i Franciszek Gałach z miejscowości Helenów,
Genowefa i Władysław Izdebscy z miejscowości Stare Okniny,

Leokadia i Marian Jedlińscy z Wiśniewa
Alina i Tadeusz Koziestańscy z Wólki Wiśniewskiej

Jadwiga i Franciszek Ławeccy z miejscowości Borki - Paduchy
Krystyna i Henryk Niedziółka z Mościbród

Janina i Wacław Oknińscy z miejscowości Mroczki
Teresa i Zygmunt Oknińscy z miejscowości Stare Okniny
Władysława i Edward Oknińscy z miejscowości Daćbogi,

Helena i Mieczysław Olszewscy z Myrchy,
Irena i Adam Prachnio z miejscowości Wiśniew - Kolonia,

Stanisława i Czesław Sadło z miejscowości Wiśniew - Kolonia,
Apolonia i Stefan Wielgórscy z Łupin,
Anna i Józef Wysokińscy z Radomyśli.
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WYBORY PARLAMENTARNE i PREZYDENCKIE

JAK GŁOSOWALI MIESZKAŃCY GMINY WIŚNIEW ?

Lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Partia

Ruch Patriotyczny

Polska Partia Pracy

Liga Polskich Rodzin

Partia Demokratyczna demokraci.pl

Socjaldemokracja Polska

Prawo i Sprawiedliwość

SLD

PO

Polska Partia Narodowa

PSL

Korwin - Mikke

Ogólnopolska Koalicja Obywatelska

Samoobrona RP

Inicjatywa RP

Dom Ojczysty

Razem

Okręg wyb.
nr 1

Myrcha

2

1

21

3

6

21

4

8

0

28

1

0

78

0

0

173

Okręg
wyb. nr 2

Borki -
Kosiorki

3

2

15

0

3

27

2

10

1

20

1

0

53

1

0

138

Okręg
wyb. nr 3

Borki -
Paduchy

7

0

32

1

2

55

5

11

1

94

2

0

80

1

0

291

Okręg
wyb. nr 4
Wiśniew

4

3

69

4

9

108

23

36

0

127

9

0

242

18

6

658

Okręg wyb.
nr 5

Radomysl

6

1

38

0

2

39

3

11

2

102

1

0

132

1

0

338

Okręg
wyb. nr 5

Śmiary

4

5

157

1

1

46

4

5

2

79

4

1

139

0

7

455

Razem

26

12

332

9

23

296

41

81

6

450

18

1

724

21

13

2053

%

1,3%

0,6%

16,2%

0,4%

1,1%

14,4%

2,0%

3,9%

0,3%

21,9%

0,9%

0,0%

35,3%

1,0%

0,6%

100,0%

UPRAWNIONYCH
DO GŁOSOWANIA:
FREKWENCJA

540 282 581 1363 793 751 4310
32,0% 48,9% 50,1% 48,3% 42,6% 60,6% 47,6%

Lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Kandydat na senatora

Anulewicz Andrzej

Augustyniak Mirosław Jan

Bodzek Danuta Anna

Borkowski Krzysztof Wawrzyniec

Borkpwsjd Leszek Bogusław

Dobrowolsld Janusz

Dykty Henryk

Dziewulski Zbigniew

Górski Henryk

jzdebski Sławomir

Kawedd Andrzej Jerzy

Koziej Stanisław Marian

Kraska Waldemar Jerzy

Kurpiowski Stanisław Tadeusz

Majewski Krzysztof

Maksymiak Beata Małgorzata

Oleksy Józef

Strąk Michał

Strzelecki Jerzy

Szczęsny Paweł

Razem

Okręg
wyb.nr 1
Myrcha

27

7

6

99

34

6

0

8

15

53

23

9

25

1

5

0

13

1

2

0

334

Okręg wyb.
nr 2 Borki -

Kosiorki

22

1

18

94

16

6

2

4

14

40

19

4

12

2

3

1

7

0

3

3

271

Okręg wyb.
nr 3 Borki -

Paduchy

22

15

6

244

25

13

2

3

27

113

30

10

34

5

5

0

20

3

4

6

587

Okręg
wyb.nr 4
Wiśniew

123

80

43

327

107

29

9

28

90

189

110

44

119

3

26

12

86

16

29

15

1485

Okręg wyb.
nr 5

Radomysl

44

24

23

247

51

22

1

10

21

88

22

7

46

2

10

4

8

1

9

4

644

Okręg
wyb.nr 6

Śmiary

83

41

15

215

91

54

51

6

59

127

73

11

208

2

8

9

16

2

6

83

1160

Razem

321

168

111

1226

324

130

65

59

226

610

277

85

444

15

57

26

150

23

53

111

4481

%

7,2%

3,7%

2,5%

27,4%

7,2%

2,9%

1,5%

1,3%

5,0%

13,6%

6,2%

1,9%

9,9%

0,3%

1,3%

0,6%

3,3%

0,5%

1,2%

2,5%

100,0%
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WYNIKI GŁOSOWANIA w I TURZE WYBORÓW PREZYDENCKICH
9 PAŹDZIERNIKA 2005 R.

Imię i nazwisko
kandydata na prezydenta

Bochniarz Henryka Teodora
Borowski Marek Stefan
Bubel Leszek Henryk
Hasz Liwiusz Marian
Kaczyński Lech Aleksander
Kalinowski Jarosław
Korwin-Mikke Janusz Ryszard
Lepper Andrzej Zbigniew
Pyszko Jan
Słomka Adam Andrzej
Tusk Donald Franciszek
Tymiński Stanisław
Razem

O
kr

ę
g

 w
yb

o
rc

zy
N

R
 1

 w
 M

yr
sz

e

1
3
0
0

77
10

0
102

0
0

21
0

214

O
kr

ę
g

 w
yb

o
rc

zy
N

R
 2

 w
 B

o
rk

ac
h

K
o

si
o

rk
ac

2
6
0
2

51
5
0

76
0
1
9
0

152

O
kr

ę
g

 w
yb

o
rc

zy
N

R
 3

 w
 B

o
rk

ac
h

-P
ad

u
ch

ac
h

3
4
4
0

129
45

3
124

1
0

37
0

350
O

kr
ę

g
 w

yb
o

rc
zy

N
R

 4
w

 W
iś

n
ie

w
ie

4
51

1
1

280
59

4
284

0
0

100
0

784

O
kr

ę
g

 w
yb

o
rc

zy
N

R
 5

w
 R

ad
o

m
yś

li

2
5
1
1

133
59

1
155

0
0

39
1

397

O
kr

ę
g

 w
yb

o
rc

zy
N

R
 6

w
 Ś

m
ia

ra
ch

4
2
2
0

280
35

4
149

0
0

11
0

487

razem

16
71

8
4

950
213

12
890

1
1

217
1

2384

%
 w

a
żn

yc
h

g
ło

só
w

0,7%
3,0%
0,3%
0,2%

39,8%
8,9%
0,5%

37,3%
0,0%
0,0%
9,1%
0,0%

100,0%

UPRAWNIONYCH
DO GŁOSOWANIA:

FREKWENCJA

537 279 582 1358

39,9% 54,5% 60,1% 57,7%

796 750 4302

49,9% 54,9% 55,4%

WYNIKI GŁOSOWANIA w II TURZE WYBORÓW PREZYDENCKICH
23 PAŹDZIERNIKA 2005 R.

Imię i nazwisko

Kaczyński Lech Aleksander

Tusk Donald Franciszek

Razem

NR1

213

29

242

NR 2

165

9

174

NR 3

329

38

367

NR 4

638

115

753

NR 5

408

42

450

NR 6

497

14

511

Razem

2250

247

2497

%

90,1%

9,9%

100,0%

Głosy nieważne

Razem głosujących

1

243

O

174

6

373

5

758

0 2

450 513

14

2511

UPRAWNIONYCH
DO GŁOSOWANIA:

FREKWENCJA

536 280 586 1 355 796 744 4 297

45,3% 62,1% 63,7% 55,9% 56,5% 69,0% 58,4%
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DNI GMINY WIŚNIEW

I WOJEWÓDZKIE ZAWODY RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH OSP
11 września w Wiśniewie odbyły się I WOJEWÓDZKIE ZAWODY
RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH OSP oraz FESTYN „NA
RUDZIE".

Były to pierwsze tego typu zawody nie tylko w Województwie Mazowieckim, ale także w Polsce.
W zmaganiach wzięło udział 16 drużyn z terenu Mazowsza. Byli wśród nich reprezentanci jednostek

OSP z kilkunastu powiatów - druhowie z Małkini, Ciechanowa, Gąbina, Otwocka Wielkiego, Sońska,
Raszyna, Brzeźnicy, Laskarzewa, Ciepielowa, Platerawa, Jedlińska, Ursusa, Przysuchej, Zielonki, Nasielska
i Skrzeszewa. Dwuosobowe drużyna musiały wykazać się wiedzą teoretyczną w zakresie przewidzianym dla
ratowników Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego i umiejętnościami udzielania pomocy
przedmedycznej. Zawodnicy mieli za zadanie poprawne wykonanie resuscytacji krążeniowo - oddechowej
przy pomocy worka samorozprężającego. w czasie 1,5 min. oraz opatrzenia urazu. Strażacy z Wiśniewa
wylosowali zadanie polegające na opatrzeniu rany po amputowanym kciuku. Wręczenie medalu druhowi

Eugeniuszowi Młynarczykowi

Licznie zgromadzona publiczność gorąco dopingowała drużynę z Wiśniewa

Po zaciętej walce i zsumowaniu punktów okazało się, że wygrała drużyna z Wiśniewa
w składzie Wojciech Jurzyk i Dariusz Sadokierski. Zwycięska drużyna otrzymała 35 punktów,
dystansując pozostałe drużyny. Drugie miejsce zajęli strażacy z Otwocka Wielkiego - 22 pkt., III -
zawodnicy z Sońska - 21 punktów.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe statuetki, chełmy, torby ze sprzętem do udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej, dyplomy i drobne upominki, ufundowane przez Zarząd Wojewódzki Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Drużyna z Wiśniewa otrzymała także aparaty cyfrowe ufundowane przez Komendanta Wojewódzkiego

Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Występ orkiestry OSP z Sochocina (paw. płoński).

Uroczyste -wręczenie Pucharu dla OSP Wiśniew
za wzorową organizację zawodów

W trakcie zawodów miała miejsce bardzo
miła uroczystość. Eugeniusz Młynarczyk -
wieloletni Komendant Ochotniczej Straży
Pożarnej w Wiśniewie, otrzymał medal
honorowy im. Bolesława Chomicza „W uznaniu
szczególnych zasług dla rozwoju
i umacniania Związku", przyznany przez
Waldemara Pawlaka Prezesa Zarządu
Głównego ZOSP RP.

Puchar od Prezesa Zarządu OSP RP za
pomoc w organizacji przeprowadzeniu
zawodów otrzymała jednostka Straży Pożarnej
w Wiśniewie.

l Wojewódzkie Zawody Ratowników
Medycznych OSP zgromadziły wielu zacnych
gości. Przybyli m.in.: poseł Józef Oleksy,
senatorowie - Krzysztof Borkowski i Sławo-
mir Izdebski, zastępca Komendanta
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej -
st. brygadier Andrzej Ratyński, szef WOP -
płk. Andrzej Derewońko, członkowie Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP na czele z
Sekretarzem Zarządu - Stefanem Todorskim,
dyrektor Biura Oddziału Wojewódzkiego ZOSP
RP - Wiesław Regmunt oraz dyrektorzy biur
terenowych z Ciechanowa, Radomia
i Ostrołęki, dyrektor delegatury Urzędu
Marszałkowskiego - Stefan Szańkowski,
starosta powiatu siedleckiego - Henryk
Brodowski, kierownik delegatury Urzędu
Wojewódzkiego - Andrzej Radzikowski,
dyrektor delegatury Mazowieckiego Kuratorium
Oświaty - Zbigniew Stąsiek, komendanci
powiatowi PSP z komendantem powiatu
siedleckiego st. kpt. Janem Osiejem. Obecni
byli także wójtowie, radni z powiatu
siedleckiego i radni z gminy Wiśniew.
Pierwsza tego typu impreza stanówka duże
wyzwanie dla organizatorów - OSP
z Wiśniewa i Gminnego Ośrodka Kultury.

Mamy nadzieję, że za rok odbędą się
II Wojewódzkie Zawody Ratowników
Medycznych OSP, także w Wiśniewie.
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FESTYN „NA RUDZIE"
Po zakończeniu l Wojewódzkich Zawodów Ratownictwa Medycznego OSP odbył się Festyn „Na

Rudzie". Na scenie zaśpiewali „Wiśniewiacy", zespół ludowy i grupa taneczna z Gręzowa oraz zespół
BOSSA z MOK w Siedlcach.

Rozstrzygnięto także konkurs „Piękny ogródek i zagroda gminy Wiśniew".
Laureatami kategorii „Piękny ogródek" zostali:

I miejsce - Jadwiga i Krzysztof Wiewiórka z Wiśniewa,
II miejsce - Elżbieta i Krzysztof Mazurek z Wiśniewa,
III miejsce - Stanisława i Leon Myrcha ze Stoku

Wiśniewskiego.

W kategorii „Piękna zagroda wiejska" kolejne miejsca zajęli:

I - Małgorzata Jastrzębska ze wsi Daćbogi,
II - Bożena i Krzysztof Dziewulscy z Wiśniewa,
III - Barbara i Wojciech Bąbiak i Małgorzata Ługowska

z Wiśniewa.
Przyznano także wyróżnienia. Otrzymali je:
- Andrzej i Leszek Gruszka z Wiśniewa,
- Barbara Jurzyk z Wiśniewa,
- Anna i Krzysztof Montewka z Wiśniewa.

Gwiazda wieczoru
- Hania Stach.

Nagrody, niezbędne w każdym ogródku i pamiątkowe dyplomy, wręczył wójt gminy Wiśniew -
Krzysztof Kryszczuk.

Na ręce starosty Dożynek Parafialnych w Radomyśli - Stanisława Paciorka, wójt gminy Wiśniew
wręczył pamiątkowe dyplomy za wykonanie wieńcy dożynkowych i kultywowanie tradycji obchodów
święta plonów.

Kulminacyjnym punktem programu był półtoragodzinny koncert gwiazdy Festynu - Hani Stach,
znanej z popularnego programu telewizyjnego „Idol".

Za pomoc w zorganizowaniu imprezy dziękujemy sponsorom:

• Panu Krzysztofowi Borkowskiemu - Zakład Mięsny „Mościbrody" i Dworskie Smaki,
• Panu Grzegorzowi Dybciakowi - Agro - Top z Wiśniewa,
• Panu Leszkowi Kubiakowi - PRD „RDP" z Siedlec,
• Panu Krzysztofowi Jastrzebskiemu z Koi. Wiśniew,
• Panom Krzysztofowi Oknińskiemu i Leszkowi Wierzejskiemu - Ubojnia w Plutach,
• Państwu Iwonie i Mirosławowi Bajek - Mil-Mar z Siedlec,
• Państwu Teresie i Janowi Zając z Wiśniewa,
•Panu Grzegorzowi Gołąbkowi - PUK Sp. z o.o. w Siedlcach,
• Panom Jarosławowi Myszka i Wojciechowi Pacheckiemu - WOJAX z Wiśniewa,
• Państwu Ewie i Stanisławowi Wiśniewskim - EWSTA z Radomyśli,
• Pani Agnieszce Bliskiej - FH „Markus" z Krynki,
• Państwu Elżbiecie i Franciszkowi Wiszniewskim - Hurtownia „Milena" z Siedlec,
• Panu Zdzisławowi Sasowi - Ośrodek Szkolenia Kierowców "WAŁOWA".

Laureaci „konkursu ogródkowego"
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Muzyczne
dary Podlasia

Zarząd Województwa Mazo-
wieckiego na posiedzeniu
14 czerwca zaopiniował pozyty-
wnie ofertę zgłoszoną w otwar-
tym konkursie na realizację
zadań w 2005 roku.

Jest to pierwszy wniosek
stworzony przez organizację
pozarządową - Towarzystwo
Społeczno - Kulturalne RAZEM
z terenu gminy Wiśniew.
W ramach otrzymanej dotacji
- 4.000 zł, zostanie nagrana płyta
z melodiami Południowego
Podlasia granymi na... butelkach.

Za prawidłową wykonanie
zadania odpowiedzialny jest
Gminny Ośrodek Kultury.
Zakończenie projektu przewi-
dziane jest na połowę grudnia
bieżącego roku. W realizacji mają
wziąć udział członkowie sekcji
muzycznej działającej przy
GOK-u.

Wymiernym efektem działań ma
być nagranie płyty w pro-
fesjonalnym studio.

Podczas wspólnej zabawy.

Festyn
nadbużański

10 lipca Zespół Ludowy
"Wiśniewiacy" i Formacja Tańca
Nowoczesnego ART DANCE GOK
WIŚNIEW reprezentowała gminę
Wiśniew na VI Festynie Nadbużańskim.



* Trwa rozbudowa szkoły w Radomyśli. W czasie wakacji wykonano montaż stolarki okiennej
i drzwiowej. Tym samym zakończone zostały prace związane zamknięciem tzw. stanu
surowego. Wykonano już także elewację i docieplenie budynku.
Urząd Gminy złożył 2 wnioski o dofinansowanie tej inwestycji. Pierwszy, do MENiS
o fundusze ze środków Totalizatora Sportowego na kwotę 200 tys. zł, został wstępnie
zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski. Drugi, do Urzędu Marszałkowskiego o środki
z Kontraktu dla Województwa Mazowieckiego na 2005 r. na kwotę 92 tys. zł. przeszedł
weryfikację formalną. Termin zakończenia budowy 30. 06. 2006 r.

* Z każdym dniem wydłuża się sieć wodociągowa w gminie Wiśniew. Prowadzone są prace
przy budowie wodociągu Pluty - Kaczory. Wykonano już sieć w Plutach, Daćbogach,
Mroczkach i Śmiarach. Po przeprowadzeniu prób szczelności wykonywane będą przyłącza do
budynków. Gmina Wiśniew na realizację samej sieci wodociągowej (bez przyłączy) otrzyma
dofinansowanie ze środków unijnych - Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego. 5 października została podpisana umowa o dofinansowanie. Termin
zakończenia całej inwestycji - 31 X 2006 r.

* Zakończyły się prace wodociągowe przy ul. Południowej w Wiśniewie. 30 września
przekazano wodociąg do użytku. Obecnie Urząd Gminy przystępuje do projektowania
wodociągu przy ul. Szkolnej. Mamy nadzieję, że nie powtórzy się sytuacja podobna do tej,
która miała miejsce przy ul. Pomocnej, gdzie właściciele działek zrezygnowali z przyłączy
wodociągowych. Szkoda, bo w ten sposób oddalili wykonanie przyłączy na własnych
posesjach o kilka lat. Takim niezdecydowaniem narazili gminę na poniesienie wydatków
związanych z opracowaniem projektu budowlanego.

* W sierpniu została wykonana nawierzchnia asfaltowa o długości 196 m na istniejącej ^ ^
podbudowie betonowej, na drodze dojazdowej do pól we wsi Łupiny.

* Przeprowadzono remont przepustów: Łupiny - Śmiary (z nową nakładką asfaltową),
Baranek - Borki Paduchy, Wiśniew (Ruda), rowu z oczyszczalni ścieków i na rzece Myrcha,
przy drodze Wiśniew - Lasy Państwowe.
Zlikwidowano również miejscowe wyniesienia drogi tzw. garb na moście Baranek - Ciosny.

* Opracowany został projekt budowlany budowy chodnika przy ul. Siedleckiej
w Wiśniewie. Ponieważ jest to droga krajowa, gmina dofinansuje wykonanie inwestycji
w 50 %. Pozostałe środki wyłoży Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie. 27 lipca br. zawarte zostało stosowne porozumienie. Inwestycja wykonywana
będzie wiosną i latem 2006 r. Na realizację odcinka od ul. Sanitariuszek do ul. Batalionów
Chłopskich (prawa strona) złożony został wniosek o dofinansowanie z działania - „Odnowa
wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego." Rozstrzygnięcia naboru można
spodziewać się pod koniec roku.

* Jeszcze jesienią tego roku budowany będzie chodnik przy ulicy Kościuszki po stronie szkoły
oraz przy ulicy Batalionów Chłopskich (strona GOK). Łączna długość planowanego chodnika
ok. 2 km. W chwili obecnej trwają prace projektowe. Na realizację zadania gmina uzyskała
dotację z Mazowieckiego Programu Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich
w wysokości 300 tys.

* Rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi Wiśniew - Stok
Wiśniewski. Wykonany zostanie odcinek o długości 2150 m. Termin realizacji - 30 listopad.
Na realizację pozyskano następujące środki:
-55 tys. z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, 130 tys. z Nadleśnictwa Siedlce.
Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy.

NOWA UMOWA ZE STAROSTWEM
11 maja br. wójt gminy Wiśniew - Krzysztof

Kryszczuk i starosta siedlecki - Henryk Brodowski
podpisali umowę o współfinansowaniu remontu drogi
powiatowej Kaczory - Łupiny. Droga była w tak fatalnym
stanie, że samorząd gminy Wiśniew postanowił wesprzeć
powiat w pracach drogowych, aby nowa nawierzchnia
wykonana została jeszcze w tym roku. Wstępny koszt
inwestycji oszacowano na kwotę 290.000 zł, z czego
120.000 zł miało pochodzić z budżetu gminy Wiśniew.

Niestety, po przetargu okazało się, że koszt inwestycji
to... 440.000 zł.
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Dlatego też, starosta zwrócił się do samorządu
gminnego z propozycją dołożenia 70.000 zł do wspomnianej
inwestycji. Radni Rady Gminy Wiśniew radzili na ten temat
podczas XXVII sesji.

Po burzliwej dyskusji Rada Gminy zgodziła się, aby
podział wydatków na drogę powiatową przedstawiał się
następująco: 190.000 zł - Gmina Wiśniew, 250.000 zł -
Starostwo Powiatowe.

8 września br. droga „została odebrana".
To kolejny przykład na to, jak dobra wola i chęć

współpracy może przynieść wszystkim wymierne efekty.
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XXVI sesja Rady Gminy Wiśniew

XXVI sesja Rady Gminy Wiśniew odbyła się 28 czerwca 2005 r.
Na wstępie obrad informację o pracy i wydanych zarządzeniach przedstawił

wójt gminy Wiśniew - Krzysztof Kryszczuk. Rada Gminy pytań i uwag do pracy wójta
nie zgłosiła.

Krótkie sprawozdania z bieżącej pracy Stałych Komisji Rady Gminy Wiśniew
przedstawili ich przewodniczący - Waldemar Jasiński, Józef Orzyłowski, Józef
Jastrzębski i Krzysztof Purzycki.

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawach:
• nabycia udziałów Zakładu Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. w Siedlcach ,
• zabezpieczenia umowy na dofinansowanie "Budowy sali gimnastycznej

z zapleczem i pomieszczeniami towarzyszącymi dla potrzeb szkoły
podstawowej i gimnazjum w miejscowości Radomyśl".
Wójt gminy Wiśniew - Krzysztof Kryszczuk poinformował, że na budowę tego
obiektu została pozyskana dotacja z Totalizatora Sportowego w wysokości
200 tys. zł, a zabezpieczeniem prawidłowego wydania dotacji będzie weksel
„in blanco",

• zmian w budżecie gminy na 2005 rok,
• wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr VII/38/03 Rady Gminy Wiśniew z dnia

30 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wiśniew.
Wszystkie wymienione wyżej uchwały zostały podjęte jednogłośnie.
W dalszej kolejności przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały

dotyczącej wystąpienia gminy Wiśniew ze Związku Międzygminnego Wodociągów
i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie. W dyskusji piętrzyły się argumenty i propozycje
rozwiązania problemu. Ostatecznie jednak 14 głosami „za" i 1 głosem
„wstrzymującym" uchwała o wystąpieniu ze ZMWiKW została przyjęta.

Następnie głosowano nad uchyleniem Uchwały Nr XXIII/157/05 Rady Gminy
Wiśniew z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz opłat za niektóre
usługi komunalne.

Kolejna uchwała dotyczyła zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i odprowadzanie ścieków oraz opłat za niektóre usługi komunalne.

Następnym punktem obrad było głosowanie nad uchyleniem uchwały
w sprawie przystąpienia do opracowania dwóch miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniew (Pierwszy dotyczył wsi Ciosny,
Gostchorz, Tworki, Kaczory, Łupiny, Śmiary, Pluty, Daćbogi Mroczki, Nowe Okniny,
Stare Okniny, Okniny - Podzdrój, Zabłocie, Radomyśl; drugi - wsi Mościbrody, Borki
- Kosiorki, Borki - Sołdy, Borki - Paduchy, Helenów, Wólka Wiśniewska, Myrcha,
Wólka Wołyniecka, Lipnik).

Ostatnia uchwałą nad którą głosowała Rada Gminy, dotyczyła wyrażenia
poparcia dla uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wystąpienia
z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego. Wniosek poruszał sprawę niezgodności
zmiany ustawy o systemie oświaty i podatku dochodowym z Konstytucją
Rzeczypospolitej Polskiej.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy - Janusz Markiewicz odczytał pismo
sołtysów z terenu gminy Wiśniew w sprawie podwyższenia prowizji i diet za
uczestnictwo w posiedzeniach Rady Gminy. Sprawa przekazana zostało do Komisji
ds. gospodarczych, finansów, budżetu, planowania i rolnictwa.

Wójt gminy Wiśniew - Krzysztof Kryszczuk odczytał pismo Związku
Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Węgrowie w sprawie podwyżki ceny
wody od 1.06.2005r.

Poinformował także o wolnym miejscu pracy w Referacie Finansów Urzędu
Gminy w związku z odejściem na emeryturę p. Elżbiety Cetnar. Informacja o wolnym
etacie została także umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w Intemecie.
Następnie zwrócił się z prośbą do sołtysów o zachęcenie mieszkańców do
wykaszania trawy na poboczach dróg przy posesjach.

Kierownik biblioteki - Barbara Chojecka, poinformowała, że biblioteka dostała
informację o otrzymanej dotacji na zakup trzech zestawów komputerowych
z programu „Ikonka".

Dyrektor GOK - Artur Mydlak przedstawił informację o planowanych zajęciach
w okresie wakacji. Powiedział także, że Radomyska Ekipa Taneczna z Radomyśli
złożyła wniosek do Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży i otrzymała 4.500 tys. zł. na
nieodpłatną naukę tańca.

Sekretarz gminy - Ewa Wiśniewska zabrała glos w sprawie wylesienia części
działki w Radomyśli przeznaczonej na boisko szkolne. Poinformowała, że pismo
w tej sprawie zostało wysłane do Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych
w Warszawie i aktualnie Urząd czeka na odpowiedź.

Radny Rady Powiatu - Mieczysław Izdebski podziękował za podjęcie uchwały
o wystąpieniu ze Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich
w Węgrowie.

Następnie mówiono o większym wykorzystania pracowni komputerowych
w szkołach przez młodzież pozaszkolną w okresie wakacji. Ta sprawa miała być
omawiana z dyrektorami szkół.

Radni rozmawiali także o położeniu asfaltu na drodze do Stoku Wiśniewskiego.
Wniosek na tę budowę został złożony do Urzędu Marszałkowskiego i do
Nadleśnictwa Lasów Państwowych. Radny Rady Powiatu - Mieczysław Izdebski
poinformował o ogłoszeniu przetarg na budowę drogi w Kaczorach.

Po tej informacji, obrady XXVI sesji Rady Gminy Wiśniew zostały zakończone.

XXVII sesja Rady Gminy Wiśniew

27 lipca 2005 przewodniczący Rady Gminy - Janusz Markiewicz otworzył
obrady XXVII sesji Rady Gminy Wiśniew.

Na wstępie przewodniczący Rady Gminy - Janusz Markiewicz poprosił
o zabranie głosu senatora RP - Sławomira Izdebskiego, który poinformował
o przyznanych środkach finansowych z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w wysokości 130 tys. zł. na drogę Wiśniew - Stok Wiśniewski oraz o podarowaniu
dwóch zestawów komputerowych dla Gminnego Ośrodka Kultury.

Wójt gminy Wiśniew - Krzysztof Kryszczuk podziękował senatorowi za
pomoc w pozyskaniu środków na inwestycje drogową i przedstawił informację
o podjętych zarządzeniach w okresie miedzy sesjami. Sprawozdanie z bieżącej

pracy stałych komisji Rady Gminy złożyli ich przewodniczący.
W dalszej części obrad przystąpiono do podjęcia uchwał. Pierwsza

dotyczyła uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Wiśniew, w części dotyczącej miejscowości Daćbogi. W związku z tym
zostało odczytane pismo pani Jadwigi Latos zam. w Daćbogach, wzywające
Radę do wstrzymania się od głosu w kwestii przyjęcia planu zagospodarowania
działek 37/1 i 37/2 położonych w tej miejscowości. Mimo tego uchwała została
podjęta jednogłośnie.

Następnie przyjęto uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany Statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie. Kierownik GOPS - Barbara
Stefaniak poinformowała, że statut musi być zmieniony ze względu na zmianę
przepisów prawnych.

W dalszej części obrad, jednogłośnie przyjęto uchwały dotyczące
zaciągnięcia pożyczek długoterminowych na finansowanie budowy sieci
wodociągowej w miejscowościach Pluty, Daćbogi, Śmiary, Mroczki, Kaczory,
Łupiny i na budowę sieci wodociągowej w Wiśniewie. Wójt Gminy Wiśniew -
Krzysztof Kryszczuk poinformował, że pożyczka udzielona będzie na takich
samych zasadach jak dotychczas. Stwierdził również, że gmina Wiśniew ma
jedno z najmniejszych zadłużeń (7,5%) w regionie.

Kolejna uchwała dotyczyła zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie

rozpatrzenia skargi pana Zbigniewa Ośko z Wiśniewa.
Ostatnia uchwala nad którą głosowali radni dotyczyła wyrażenia zgody na
zawarcie umowy w sprawie sfinansowania inwestycji drogowej z Generalną
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie.

W punkcie „Interpelacje i zapytania radnych, sprawy różne"
przewodniczący Rady Gminy - Janusz Markiewicz odczytał następujące pisma
skierowane do Rady Gminy Wiśniew:
- Jarosława Bednarczyka, właściciela tartaku w Łupinach, w sprawie wykonania

drogi asfaltowej,
- Starosty Siedleckiego odpowiedź w sprawie aktualizacji użytków gruntowych na
terenie wsi Pluty i w sprawie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu
Siedleckiego.
- Nadleśnictwa Siedlce w sprawie zaopiniowania skorygowanych granic
i powierzchni lasów ochronnych.

Następnie na temat budowy drogi w Kaczorach głos zabrał Starosta
Siedlecki - Henryk Brodowski. Poinformował radnych, że po przeprowadzeniu
przetargu okazało się, że inwestycja ta będzie kosztowała więcej niż
zaplanowano w powiatowym budżecie. Przedstawił 3 warianty rozwiązania
problemu:

- Rada Gminy zgodzi się na dofinansowanie inwestycji w wysokości
190.000 i będzie wykonany cały odcinek drogi,

- Gmina nie dofinansuje inwestycji, a wtedy powiat wykona tylko część
drogi,

- pozostaje wcześniejszy wariant dofinansowania, przetarg zostaje
rozpisany od nowa,

Wójt gminy wymienił swoje zastrzeżenia i wątpliwości na temat
wspótfinansowania drogi, stwierdzając jednocześnie, że inwestycja znajduje się
na terenie gminy, będzie służyła także jej mieszkańcom i trzeba dołożyć
wszystkich sił, aby pomyślnie ją zakończyć. Starosta Siedlecki dodał, że inne
gminy również dokładają do budowy dróg. Po 5 minutowej przerwie przystąpiono
do głosowania mającego ostatecznie rozstrzygnąć kwestię finansowania drogi
Kaczory - Łupiny. 12 głosami „za", 1 głosem „wstrzymującym" Rada Gminy
przyjęła wniosek o współfinansowaniu budowy drogi.

Wójt gminy Wiśniew - Krzysztof Kryszczuk na wniosek radnych
zapowiedział kontrolę dotyczącą podpisania umów na wywożenie śmieci.

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Gminy - Janusz
Markiewicz zamknął XXVII sesję Rady Gminy Wiśniew.
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Pasowanie uczniów klas pierwszych
w Zespole Oświatowym w Śmiarach
Jak co roku, 14 października nauczyciele i pracownicy szkół

obchodzili swoje święto.

Piątek był dniem wolnym od pracy, dlatego w przeddzień odbywały się apele,
akademie, a w Zespole Oświatowym w Śmiarach pasowanie pierwszoklasistów na
„prawdziwych uczniów."

Na uroczystość zostali zaproszeni: wójt gminy Wiśniew - Krzysztof Kryszczuk,
kierownik referatu OKZ - Bożena Wyrębek, rodzice, grono pedagogiczne i byli
pracownicy szkoły w Śmiarach.

Dzieci przygotowały program artystyczny, prezentując m. in. swoja rozległą
wiedzę matematyczną, geograficzną, przyrodnicza itp. Udowodniły wszystkim
zebranym ponad wszelka wątpliwość, że zasługują na miano ucznia.

Uroczystego pasowania dokonała dyrektor szkoły - Anna Dziedzina. Symboliczny
ołówek spoczął na ramionach 17 uczniów, (wśród nich jest tylko 5 dziewczynek),
którzy tym samym zostali przyjęci w poczet braci szkolnej. Dzieci pozostawiały
także odcisk palca w kronice szkoły.

Uroczystość zakończyła się wręczeniem nowym uczniom, drobnych upominków
szkolnych, ufundowanych przez wójta gminy Wiśniew - Krzysztofa Kryszczuka.

W tym roku we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy Wiśniew
w klasach pierwszych rozpoczęło naukę 63. dzieci. Po siedemnaścioro
pierwszoklasistów zostało przyjętych do szkół w Radomyśli, Śmiarach i Wiśniewie.
W Myrsze do klasy pierwszej uczęszcza 7. dzieci, w Gostchorzy tylko 5.

6 000 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie

WIĘCEJ KSIĄŻEK W BIBLIOTECE
Kolejną już dotację na powiększenie księgozbioru otrzymała Gminna Biblioteka

w Wiśniewie. Tym razem była to rekordowa kwota - 6 000 zł. Umożliwiły to działania
podejmowane przez pracowników biblioteki.

Rokrocznie pozyskiwane są także książki przekazywane bezpłatnie przez
czytelników, zaprzyjaźnione wydawnictwa i sponsorów.
Wysokość wydatków na książki ma bezpośredni wpływ na wielkość dotacji
przyznawanej przez Ministerstwo Kultury w kolejnych latach.
Nowe książki z pewnością ucieszą wszystkich czytelników, których liczba stale rośnie.
Ze zbiorów biblioteki regularnie korzysta 500 czytelników. Są wśród nich uczniowie
szkół podstawowych, gimnazjalnych, studenci różnych kierunków, dorośli, najczęściej
emeryci i renciści. Najstarszy czytelnik ma ponad 90 lat.

Biblioteka jest czynna codziennie (oprócz niedziel) w następujących godzinach:

poniedziałek 11.00-15.00
wtorek - piątek 11.00 - 20.00

sobota 16.00 - 20.00

Organizacja pozarządowa
w Wiśniewie

Towarzystwo Społeczno - Kulturalne „RAZEM" z siedzibą w Wiśniewie uzyskało
dwie dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na działania kulturalne. Są to pierwsze
fundusze pozyskane w ramach działania organizacji pozarządowych.

Dzięki środkom finansowym możliwe było zorganizowanie 11 września „Festynu
na Rudzie". Obecnie realizowany jest projekt w ramach edukacji kulturalnej
Muzyczne dary Podlasia, o którym piszemy na stronie 9.

Wszystkich zainteresowanych działaniem w stowarzyszeniu, zapraszamy
do współpracy. Należy kontaktować się z Arturem Mydlakiem - dyrektorem
Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie.

„IKONKA"
dla biblioteki

Gminne Biblioteka Publiczna
w Wiśniewie została zakwalifi-
kowana do ministerialnego
programu „Ikonka", który ma na
celu wyposażenie bibliotek
działających na terenach wiejskich
w stanowiska komputerowe.

W chwili obecnej kończą się prace
związane z procedurą przetargową na
komputery. Każda ze zgłoszonych
bibliotek otrzymuje sprzęt komputerowy
o wartości ok. 8.000 zł.

Efektem tego będzie możliwość
korzystania przez mieszkańców gminy ze
stanowisk komputerowych i bezpłatnego
Internetu.

Wszelkie koszty związane
z funkcjonowaniem „czytelni interneto-
wych" ponosi Ośrodek Kultury dzięki
przekazanej przez radnych dotacji. Należy
mieć nadzieję, że kolejne decyzje Rady
Gminy Wiśniew będą równie trafne.

Udostępnienie mieszkańcom moż-
liwości powinno nastąpić już
w grudniu, gdy komputery zostaną
przekazane do biblioteki.

PODZIĘKOWANIE
Gmina Biblioteka Publiczna

w Wiśniewie
serdecznie dziękuje

Pani Jadwidze Ostrowskiej
z Wiśniewa

za przekazanie w darze
dużej ilości nowych książek

dla dzieci

Wyniki testów
gimnazjalnych

W czerwcu br. uczniowie z trzech
zespołów oświatowych - w Radomyśli,
w Wiśniewie i w Śmiarach, pisali
egzamin kończący naukę w gimnazjum.

W tym roku najlepszy wynik
osiągnęła młodzież z gimnazjum
w Radomyśli - 55,80 pkt., zajmując 16.
miejsce w powiecie.

Uczniowie ze Śmiar uplasowali się na
18. miejscu. Przedostatnie - 28. zajęło
gimnazjum w Wiśniewie.
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Parlamentarzyści Zakup udziałów ZUO w Siedlcach
w Wiśniewie

15 lipca 2005 r. w Gminnym Ośrodku Kultury
w Wiśniewie odbyło się spotkanie
z przewodniczącym Sejmowej Komisji Rolnictwa i
Rozwoju Wsi - Wojciechem Mojzesowiczem.
W spotkaniu z mieszkańcami gminy Wiśniew wzięli
również udział: poseł Marian Piłka i wiceprezydent
Miasta Siedlce - Jan Rzewuski.

PTASIA GRYPA

W związku z zagrożeniem
wystąpienia wysoce zjadliwej grypy
ptaków dotyczącej pomoru drobiu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
wprowadza się zakaz:

1. organizowania targów, wystaw,
pokazów i konkursów z udziałem
żywych kur, kaczek, gęsi, indyków,
przepiórek, strusi oraz innych
bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów,
kuropatw;

2. przechowywania i prezentacji
w celu sprzedaży, oferowania do
sprzedaży, dostarczania oraz każdego
innego sposobu zbycia zwierząt,
o których mowa w punkcie 1. na
targowiskach;

3. utrzymania zwierząt, o których
mowa w punkcie 1. na otwartej
przestrzeni.

Nowy sprzęt
dla OSP

Dzięki dotacji Rady Gminy Wiśniew oraz
własnym oszczędnościom, jednostka OSP
Wiśniew wzbogaciła się o agregat i maszt
oświetleniowy. Został zamontowany na lekkim
samochodzie pożarniczym Ford Transit, który
wykorzystywany jest głównie przy wypadkach
drogowych.

Swoisty "chrzest bojowy" przeszedł przy
pożarze hali w Kaczorach.

15 lipca br. gmina Wiśniew nabyła 310 udziałów Zakładu Utylizacji
Odpadów Spółka z o.o. w Siedlcach. Zostały one odkupione oc
dotychczasowego wspólnika - Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
w Siedlcach Spółka z o.o.

Zakład Utylizacji Odpadów jest właścicielem nowoczesnego składowiska
o powierzchni 6,2 ha w Woli Suchożebrskiej. Nabycie udziałów obniży koszty
składowania odpadów wytworzonych na terenie gminy Wiśniew, ponieważ ZUO
stosuje preferencyjne stawki opłat dla gmin - udziałowców. Wejście do tej spółki
umożliwi sprostanie konieczność sortowania odpadów i ich recyklingu, utylizacji
materiału biologicznego /kompostowanie/ itp. Spełnienie tych obowiązków pozwoli
z kolei uniknąć dotkliwych kar finansowych przewidzianych dla gmin.
Zakup udziałów wpłynie na poprawą sytuacji ekonomicznej gminy Wiśniew i jej
mieszkańców, a także przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego

Wichura nad gminą Wiśniew
Piątkowy wieczór, 29 lipca mieszkańcy naszej gminy zapamiętają
zapewne na długo. Tego dnia kilka minut po godzinie dziewiętnastej
nad gminą rozpętało się prawdziwe piekło.

Huraganowa wichura spowodowała, że gałęzie drzew łamały się niczym
zapałki. W wielu miejscach, w ciągu kilku minut na drogi powaliły się setki
drzew, kilka rodzin straciło dach nad głową.

Wójt gminy Wiśniew - szczególnie dziękuje druhom z OSP Wiśniew,
Radomyśl, Śmiar i Łupin za ofiarną pomoc w usuwaniu skutków nawałnicy.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Wiśniew

Na podstawie Rozdziału 3 „Obowiązki właścicieli nieruchomości" art. 5 ust. l
pkt l i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132 poz. 622 z późn. zm. ) Wójt Gminy
Wiśniew informuje, że „właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie
czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące
do zbierania odpadów komunalnych".
Na terenie gminy Wiśniew prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów.
Odpady komunalne z terenu gminy Wiśniew trafiają na wysypisko w Woli
Suchożebrskiej.
Umowy na odbiór odpadów z posesji można podpisywać z dowolnie wybraną
firmą, która oferuje selektywną.
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Czy tak ma wyglądać odpłatny wywóz śmieci ?

FINAŁ W SĄDZIE

Czyi

31 sierpnia br. Posterunek Policji w Wiśniewie został powiadomiony
o zalegającej stercie śmieci przy drodze Wiśniew - Ciosny. Były to duże,
wypchane worki plastikowe, kartony, puszki po piwie itp.

W toku czynności, policjanci ustalili, że właścicielką śmieci jest
mieszkanka Siedlec, która zadanie pozbycie się odpadów, powierzyła
zmotoryzowanemu znajomemu. Mężczyzna „za usługę" otrzymał 10 zł
i butelkę wódki.

Sprawa trafiła do Sądu Grodzkiego w Siedlcach. Za zaśmiecanie grozi
grzywna do 5 000 zł.

Niech ten fakt stanowi ostrzeżenie dla wszystkich, którzy z okolicznych
lasów ciągle robią wysypisko śmieci. Wiele gospodarstw domowych nie
stosuje się do wymogu posiadania pojemników i segregowania odpadów.

ZBIÓRKA BATERII
Z inicjatywy Urzędu Gminy Wiśniewie, we wszystkich placówkach oświatowych na

terenie gminy oraz w budynku Urzędu została rozpoczęta zbiórka zużytych baterii.
Baterie będą zbierane są do specjalnych pojemników, których dostarczeniem
i systematycznym opróżnianiem zajmie się firma PMS Bartnicki z Kobyłki.

Z baterii odzyskuje się metale, które znajdują ponowne zastosowanie, a do
środowiska nie trafiają związki metali ciężkich, kwasy, ługi i inne substancje.
Akcji, której zakończenie planuje się na wrzesień br., będzie patronował wójt gminy
Wiśniew - Krzysztof Kryszczuk. Dla szkół, klas i uczniów, którzy zbiorą największą ilość
baterii zostały przewidziane nagrody.

Inicjatywa jest częścią ogólnopolskiej akcji zbiórki baterii - „Działaj czysto".
W bateriach znajdują się metale ciężkie: ołów, kadm i rtęć oraz inne szkodliwe związki -
nikiel i lit. Wyrzucane baterie do śmieci komunalnych trafiają na wysypisko z innymi
odpadami. Na składowisku śmieci ze skorodowanych baterii uwalniane są metale ciężkie
oraz kwasy i przenikają do ziemi i wód gruntowych (jedna bateria guzikowa srebrna może
skazić l m3gleby lub zatruć 400 litrów wody).

Jedynym sposobem, aby uchronić środowisko i zdrowie ludzi jest prowadzenie
selektywnej zbiórki baterii.

Zachęcamy mieszkańców do wzięcia udziału w akcji.

DO DŁUŻNIKÓW WODA NIE POPŁYNIE

Uchwalą Nr XXVI/174/05 z dnia 28 czerwca 2005 r. Rady Gminy Wiśniew podjęła
decyzję o wystąpieniu od l stycznia 2006 r. ze Związku Między gminnego
Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie.

Podjęcie takiej uchwały podyktowane było utrzymaniem na dotychczasowym
poziomie ceny za l m3 wody.

Obecnie na terenie gminy Wiśniew funkcjonuje 38,3 km sieci wodociągowej, z której
korzysta 647 gospodarstw domowych. Władze gminy uwzględniając wolę mieszkańców,
dążą do zwodociągowania wszystkich miejscowości gminy

W latach poprzednich co roku na utrzymanie istniejącego wodociągu oraz pobór
wody, gmina wydaje dość pokaźne kwoty.

Rozliczenia jej zużycia dokonuje Urząd Gminy w oparciu o 3 - miesięczne odczyty
liczników. Mieszkańcom dostarczane są faktury.

Przeprowadzona ostatnio analizy wpłat od odbiorców wykazała, że pewna stała grupa
mieszkańców regularnie uchyla się od zapłaty za zużytą wodę. Urząd Gminy wielokrotnie
wzywał dłużników do uregulowania zaległości. Dotychczas nie stosowano (poza
wezwaniami do zapłaty) innych drastycznych środków.

W najbliższym czasie konsekwencje zalegania z opłatami, będą musiały przybrać
bardziej efektywne formy, łącznie z odłączeniem wody.

TELEFONY DO URZĘDU
GMINY WIŚNIEW

CENTRALA:

641 - 73 -13

641 - 73 - 23

NUMERY WEWNĘTRZNE

101 - Sekretariat

102 - Wójt

103 - Sekretarz

104 - Budownictwo

105 - Obrona Cywilna

106 - GOPS (księgowość)

107 - U S C

108 - Podatki

109 -Skarbnik

110 - GOPSII (kierownik)

111 - Przewodniczący RG

112 - Zastępca wójta

113 - Oświata

114-KASA

115 - FAX

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

Referat budżetu i finansów
Urzędu Gminy Wiśniew

kieruje przeprosiny
do osób,

które otrzymały niesłusznie
upomnienia z tytułu opłat

za zużycie wody.

Powodem zaistniałej sytuacji
była zmiana oprogramowania
komputerowego.

Jeszcze raz przepraszamy !
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WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY WIŚNIEW
PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

Nr działki

214
91
88/1
66
58
572
556/2
242
522
523/1
1130/2
1130/4
1131
1132
1139
1140
115
116
117
118/4
120/1
120/2
120/3
121
123/1
124/1
125/1
129/1
168/2
169
228
229
233
234
607
1288
1022
25,26,27

Pow. w ha

1,05
0,8456
0,5049
0,7605
1,0840
0,14
0,14
0,53
0,20
0,21
0,14
0,04
0,05
0,19
0,02
0,21
0,06
0,04
0,03
0,01
0,12
0,30
0,04
0,06
0,03
0,02
0,04
0,02
0,18
0,08
0,08
0,08
0,06
0,10
0,13
1,07
1,01
0,22

Nr Księgi
wieczystej

56280
"

"

"

"

56357
"

56703
53642

"

54454
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

52429

Położenie

Wiśniew Kolonia
"

"

"

"

Łupiny
"

Kaczory
Okniny

"

Stok Wiśniewski
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Zabłocie

Opis
Nieruchomości

Rolna
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Okres
umowy

1
3
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Wysokość
czynszu dt.pszen.

1,60
1,04
0,45
0,28
0,93
0,15
0,13
0,25
0,11
0,07
0,04
0,03
0,01
0,06
0,01
0,06
0,05
0,04
0,03
0,01
0,13
0,13
0,01
0,02
0,03
0,02
0,01
0,01
0,07
0,02
0,07
0,05
0,02
0,04
0,05
0,57
1,24
0,19

Przetargi na nieruchomości odbędą się 3 listopada 2005 r. o godz. 10.00 i 11. 00 w Urzędzie Gminy Wiśniew. Osoby
zainteresowane, powinny wpłacić wadium najpóźniej na 3 dni przed wyznaczoną datą przetargu.

Urząd Gminy posiada już dokumentację podziału i wyceny działek budowlanych w Wiśniewie przy ul. Sanitariuszek
(plac przy „Agronomówce"). Przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji będzie ogłoszony w grudniu 2005 r.

W drodze licytacji będzie tez sprzedany jeden z lokali w budynku „Agronomówki".
Szczegółowych informacji udziela p. Jadwiga Soszyńska.
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POLICJA informuje

26 czerwca w Gostchorzy wydarzył się
groźny wypadek samochodowy. Samochód
osobowy w czasie wyprzedzania zjechał na
pobocze i uderzył w drzewo. Kierowca
odniósł poważne obrażenia.

W Mościbrodach odnotowano uszkodzenie
mienia (wybicie szyb w domu
i samochodzie). Sprawcy zostali wykryci,
a sprawę skierowano do Sądu Rejonowego
Wydziału Grodzkiego.

24 lipca w Łupinach łupem złodziei padły
linie energetyczne. Złodzieje nie zostali
ujęci.

W nocy z 11 na 12 sierpnia w Daćbogach
złodzieje włamali się do domu, skradli
dokumenty i kluczyki do samochodu.
Następnie dostali się do garażu i odjechali
skradzionym autem. W toku postępowania
sprawcę ustalono.

12 września w Mościbrodach, podczas
bójki, nastąpił nagły zgon mężczyzny. Po
przeprowadzeniu sekcji zwłok okazało się,
że bezpośrednią przyczyną śmierci była
niewydolność oddechowo - krążeniowa.

Policja apeluje o zwracanie uwagi na obce
osoby wchodzące do domów pod
pretekstem sprzedaży różnego rodzaju
artykułów.
Bardzo często jest to okazja do
zlustrowania zamożności mieszkańców.
Po jakimś czasie mieszkanie staje się
obiektem włamania.

KOMENDA POLICJI
W SIEDLCACH

643-63-77

POSTERUNEK POLICJI
W WIŚNIEWIE:

641-73-77
st. aspirant Adam Kordys

O 505 027 999

dzielnicowy st. posterunkowy
Krzysztof Paciorek

O 696 497 225

POLICYJNY TELEFON
ZAUFANIA

644-99-09

W maju, czerwcu i lipcu br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał od
Caritas Diecezji Siedleckiej w ramach realizacji programu „Dostarczanie żywności dla
najuboższej ludności Unii Europejskiej" następujące ilości artykułów żywnościowych:

• mleko w proszku - 800 kg
• mleko UHT - 4.368 kg
• ryż - 2.720 kg
• mąka - 500 kg
• ser topiony - 300 kg

Artykuły te w ciągu 3 miesięcy wydano 331 rodzinom.
Ponadto w lipcu br. 126 rodzin otrzymało nieodpłatnie z Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej odzież używaną pochodzenia zagranicznego.
Z nieodpłatnego wypoczynku letniego zorganizowanego przez Gminną Komisję

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiśniewie, Caritas Diecezji Siedleckiej
i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach w czasie tegorocznych wakacji
skorzystało 15. dzieci z terenu naszej gminy. Do Krzeska wyjechało 7. dzieci, do
Bohukałów - 5. dzieci, a do Jaśkowa 3. dzieci.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie informuje, że od l września
2005 r. do 31 sierpnia 2006 r. przyznaje i wypłaca mieszkańcom gminy następujące
świadczenia rodzinne :
- zasiłki rodzinne,
- dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

• urodzenia dziecka,
• opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
• samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla
bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
• samotnego wychowywania dziecka,
• wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
• rozpoczęcia roku szkolnego,
• podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

- świadczenia opiekuńcze:
• zasiłek pielęgnacyjny,
• świadczenie pielęgnacyjne.

Od l września 2005 r. do 31 sierpnia 2006 r. przysługuje zaliczka
alimentacyjna dla osób samotnie wychowujących dzieci, uprawnionych do
świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego
egzekucja jest bezskuteczna. Zaliczka przysługuje, jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 583,00 zł. Zaliczka
przyznawana i wypłacana będzie w naszym Ośrodku.
Wnioski w tej sprawie należy pobrać w Ośrodku i składać za pośrednictwem komornika
sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz osoby uprawnionej.

W okresie od l września 2005 r. do 31 sierpnia 2006 r. zasiłki rodzinne
oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, kształcenia
i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, a
także zasiłki pielęgnacyjne przyznają i wypłacają pracodawcy zatrudniający
w dniu 31 lipca 2005 roku co najmniej 20 pracowników - swoim
pracownikom w czasie trwania ich zatrudnienia oraz osobom wykonującym
pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej.

Wnioski w sprawie przyznania w/w świadczeń należy składać naszego Ośrodka -
pokój Nr 12 . / tel. 6417-313 w 106 /

Informacja
Wójt Gminy Wiśniew informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy
Wiśniew z dnia 27 października 2004r. została zwiększona liczba
punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy. Aktualnie
pozostaje do wykorzystania l punkt sprzedaży napojów alkoholowych
powyżej 4,5 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do
sprzedaży poza miejscem sprzedaży /sklep/ oraz 2 punkty sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych powyżej 4,5% zawartości alkoholu
z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
/bary/.

„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
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