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Dzieląc się radością nadchodzących Świąt Wielkanocnych, 
które niosą przesłanie zwycięstwa dobra nad złem i życia nad śmiercią 
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. 

Niech wraz z cudem Zmartwychwstania Pańskiego 
odrodzą się w naszych sercach ponadczasowe wartości 

- wiara , nadzieja, miłość i pozostaną na każdy dzień, który jest przed nami. 

Życzymy, by tegoroczne Święta upływały w atmosferze szczególnej radości, 
wzajemnej miłości i życzliwości najbliższych,

dając nadzieję i siłę do pokonywania trudów codziennego życia
i realizacji marzeń. 

Wesołego Alleluja!

Przewodniczący Rady Gminy Wiskitki    Wójt Gminy Wiskitki
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Magdalena Cętkowska 
- Sekretarz Gminy Wiskitki 

Oddaję w Państwa ręce pierwszy numer „Głosu Wiskitek” od 
objęcia przeze mnie funkcji Wójta Gminy Wiskitki. Wierzę, 

że nasz biuletyn będzie dla Państwa źródłem rzetelnej informa-
cji na temat wydarzeń dotyczących Gminy Wiskitki. Zamierzam 
w nim informować Państwa nie tylko o tym, co wydarzyło się 
w Naszej Gminie ale również o planach, byście z wyprzedzeniem 
dowiadywali się o planowanych inwestycjach, wydarzeniach 
kulturalnych, itp. 
 Dlatego zachęcam do zapoznawania się z informacjami do-
tyczącymi inwestycji. Zarówno tych dużych jak i nieco mniej-
szych, ale równie potrzebnych. Wierzę, że każda z nich Państwa 
ucieszy. Jedną z nich jest budowa oświetlenia ulicznego, na którą 
Gmina Wiskitki zamierza przeznaczyć rekordową kwotę – po-
nad 535 000 zł. 
 Władze Gminy Wiskitki z równą uwagą przyglądają się za-
równo dużym jak i tym nieco mniejszym inwestycjom.  Z lektury 
tego wydania „Głosu Wiskitek” dowiecie się Państwo m. in. po co 
Gmina Wiskitki kupuje spawarkę i dlaczego zrezygnowała z fir-
my zajmującej się gminną zielenią.
 Cieszą mnie również plany związane z zamiarem stworzenia 
Klubu Seniora w Guzowie. Uważam, że seniorzy są często nie-
docenianą częścią społeczeństwa. Tymczasem seniorzy z Gmi-
ny Wiskitki wielokrotnie udowodnili, że pełni są pasji, chęci 
do działania i sił by realizować swoje zamierzenia. Zadaniem 
gminy jest pomagać swoim mieszkańcom i ufam, że dzięki klu-
bowi mieszkańcy będą mogli aktywnie działać przez długie lata. 

O tym jak aktywni są seniorzy z Gminy Wiskitki 
najlepiej dowodzi działalność Koła Go-
spodyń Wiejskich w Wiskitkach, które 
w tym roku obchodzi 50lecie swojego 
istnienia.
Pamiętamy również o najmłodszych. 
Możecie Państwo zobaczyć jak dobrze 
bawili się uczestnicy Balu Karnawało-
wego w Wiskitkach. Na ogromne sło-
wa uznania zasługują też uczestnicy konkursu recytatorskiego. 
Dwoje uczniów będzie reprezentowało Gminę Wiskitki podczas 
Finału 42 Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka. 
 Ogromnym wyróżnieniem była też dla mnie, jak i dla Przed-
stawicieli Gminy Wiskitki, wizyta w Senacie RP  podczas odsło-
nięcia wystawy „Mistrz Religa. Człowiek, lekarz, polityk” z okazji 
10. rocznicy śmierci profesora Zbigniewa Religi. Podczas tego 
spotkania udało się nam porozmawiać z Andrzejem Dudą, Pre-
zydentem RP i zaprosić go na obchody 20lecia nadania imienia 
Szkole Podstawowej w Miedniewicach.
Poza tym dowiecie się Państwo jak przebiegły wybory sołeckie 
na terenie Gminy Wiskitki oraz poznacie składy gminnych ko-
misji. 
     Życzę dobrej lektury

Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Wiskitki,

Z wykształcenia jest geodetą – absolwent-
ką Politechniki Warszawskiej Wydziału 
Geodezji i Kartografii, mieszka w So-
chaczewie. W 16 letnim stażu pracy 9 

lat przepracowała w administracji 
samorządowej. Była między in-
nymi Kierownikiem Referatu ds. 
Zamówień Publicznych, Inwe-

stycji i Gospodarki Nierucho-
mościami w Urzędzie Gminy 
w Brochowie.  Wcześniej zaj-
mowała się sprawami doty-
czącymi budownictwa i pla-
nowania przestrzennego. Po-

siada doświadczenie 
w pozyskiwa-
niu środków 
z e w n ę t r z -

Przedstawiamy Państwu nową Sekretarz Gminy Wiskitki – Panią Magdalenę Cętkowską.
nych, prowadzeniu i nadzorowaniu inwestycji, przygotowaniu 
procedury przetargowej, prowadzeniu spraw związanych z go-
spodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność gmi-
ny, a także znajomość struktury urzędu jego funkcjonowania i do-
świadczenie w kierowaniu zespołem. 
 Nowa sekretarz, choć trudno jej mówić o sobie, podkreśla 
że jest osobą ambitną, pracowitą i uwielbia swoją pracę – „Ob-
jęcie tego stanowiska jest dla mnie nowym wyzwaniem, któremu 
postaram się sprostać. Chcę służyć swoim doświadczeniem i pomo-
cą zarówno pracownikom urzędu, jednostek organizacyjnych, jak 
również mieszkańcom gminy. Będąc kierownikiem,  ściśle współ-
pracowałam z władzami samorządowymi, dzięki czemu poznałam 
zasady funkcjonowania całego urzędu. Wiem, że Sekretarz ma 
bardzo duży wpływ na to jak sprawnie funkcjonuje gmina, dlatego 
uważam, że moja wiedza, doświadczenie, determinacja w działaniu 
i wewnętrzna chęć ciągłego doskonalenia siebie i swojego miejsca 
pracy, pozwolą mi wraz z Wójtem, przyczynić się do jej rozwoju, co 
z całą pewnością przełoży się na dobro jej mieszkańców.”

Rafał Mitura, 
wójt Gminy Wiskitki
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Osoby w ciężkiej sytuacji materialnej mogą otrzymać dodatkową pomoc w postaci żywności. Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach informuje, że istnieje możliwość uzyskania pomocy żywnościo-
wej z PKPS oddział Żyrardów, wydawanej dla mieszkańców Gminy Wiskitki. Punkt wydawania żywności 
znajduje się przy Placu Wolności 15 w Wiskitkach. 

Żywność trafi do najbardziej potrzebujących

Pomoc kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu trud-
nej sytuacji życiowej i niskich dochodów nie są w stanie 

zapewnić sobie żywności we własnym zakresie. Warunkiem 
skorzystania z pomocy jest otrzymanie skierowania z Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach, które jest wyda-
wane przez pracowników socjalnych.
 Osoby które nie korzystają z pomocy społecznej a spełniają 
kryterium dochodowe, powinny zgłosić się do pracownika so-
cjalnego, właściwego dla swojego miejsca zamieszkania, z do-

wodem osobistym i dokumentami potwierdzającymi dochód 
netto osoby/rodziny z miesiąca poprzedzającego ubieganie 
się o skierowanie.
 Informacje na temat terminów wydawania żywności moż-
na uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiskit-
kach lub pod nr telefonu 46 854-50-34.
Kryteria dochodowe
1) 1402 - zł dla osoby samotnie gospodarującej
2) 1056 - zł dla osoby w rodzinie

Kto może uzyskać Kartę Dużej Rodziny?
Każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice) lub mał-

żonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, 
czyli ojciec i matka, macocha lub ojczym (małżonek jednego 
z rodziców), dzieci. Kartę mogą dostać także rodziny zastępcze 
i rodzinne domy dziecka.
 Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzi-
nie. Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać również rodzice, któ-
rzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.
 „Pamiętaj, żeby dostać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą 
być pozbawieni — w stosunku do co najmniej trojga dzieci — 
władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej 
przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.”
 Jakie korzyści daje KDR?
Zniżki, m. in. na:
przejazdy kolejowe — 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 
proc. na bilety miesięczne — ojciec, matka, macocha i ojczym,
50 proc. ulgi opłaty za paszport — ojciec, matka, macocha i oj-
czym,

Jeśli rodzina posiada troje dzieci lub więcej może starać się o wydanie Karty 
Dużej Rodziny. Dokument uprawnia do zniżek na różne towary i usługi — na 
przykład przejazdy kolejowe, kulturę i sport. Przyznanie karty jest niezależ-
ne od dochodu rodziny.

75 proc. ulgi opłaty za pasz-
port — dzieci,
 Wiele innych zniżek, oferu-
ją również instytucje państwo-
we oraz firmy prywatne. 
Jak korzystać z Karty Dużej 
Rodziny?
Każdy członek rodziny może 
korzystać z Karty indywidual-
nie.
 Miejsca, które oferują zniżki, są oznaczone specjalnym zna-
kiem: „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”
Na jak długo możesz uzyskać Kartę Dużej Rodziny?
rodzice — na całe życie,
dzieci — do ukończenia 18 lat,
dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują — do ukoń-
czenia nauki, maksymalnie do ukończenia 25 lat, 
dzieci niepełnosprawne — na czas obowiązywania orzeczenia 
o niepełnosprawności. 

Konsultacje 
psychologiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach in-
formuje, iż  ramach Gminnego Programu Profilaktyki, 

Osoby zmagające się z uzależnianymi oraz ich ro-
dziny mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 
- w Urzędzie Gminy Wiskitki prowadzone są konsultacje 
psychologiczne dla osób i członków rodzin m.in dotkniętych 
problemem uzależnień. Do dyspozycji zainteresowanych 
jest psycholog. 
 Pełni dyżur w każdy wtorek w godzinach 10:00-
12:00. Na spotkanie należy umawiać się z co najmniej 
tygodniowym wyprzedzeniem.
 Zapisy przyjmowane są 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
pod numerem telefonu 46-854-50-35. 

Karta Dużej Rodziny – to się opłaca
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W związku z narastającym problemem, zgłaszanym 
przez osoby prowadzące działalność rolniczą, Firma 

Ventus informuje, iż nieodpłatnie  przyjmowane są jedynie 
folie po sianokiszonce, folie twarde (LDPE), ewentualnie 
worki Big Bag, ale bez siatki i sznurka, (PP). Koszty trans-
portu ponosi klient. – wyjaśniają przedstawiciele firmy 
Ventus.
 Warunkiem sprzedaży jest zbelowanie folii oraz ilość prze-
kraczająca 22 tony (naczepa tira). Mniejsze ilości przyjmowa-
ne są nieodpłatnie. Osoby zainteresowane sprzedażą folii pro-
szone są o kontakt z działem zakupów.

Posiłek w szkole
i w domu

W ramach nowego programu, dofinansowane zostaną 
posiłki wydawane dzieciom w stołówkach szkol-

nych. Program przeznaczony jest dla rodzin z dziećmi, 
spełniających kryteria obowiązujące w pomocy społecz-
nej. Dzięki programowi wszyscy uczniowie, których po-
trzebujący wsparcia rodzice zwrócą się do ośrodka pomo-
cy, będą miały zapewniony gorący posiłek w szkole. 
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach rów-
nież wspiera najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy, 
poprzez wdrażanie programu, który docelowo zastąpi realiza-
cję dotychczasowego programu ,,Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” – informują pracownicy GOPS w Wiskitkach.
 Więcej informacji na temat programu można uzyskać 
pod nr tel. 46 856 50 34.

Od stycznia 2019 roku ruszył nowy rządo-
wy program pod hasłem ,,Posiłek w szkole 
i w domu”. Zastąpi dotychczasową pomoc 
państwa w zakresie dożywiania.

Ruszyły prace polowe a wraz z nimi używanie 
nawozów. Rolnicy alarmują, że nie mają co zro-
bić z pustymi workami po nawozach. Równie 
problematyczne jest pozbycie się folii po siano-
kiszonce. Naprzeciw problemom wyszła firma 
Ventus. Rolnicy będą mogli oddać lub sprzedać 
folie i worki. Konieczne jest jednak spełnienie 
kilku warunków.

Rolnicy mogą sprzedać 
worki i folie

VENTUS CIECHANÓW 
Fabryczna 19, 

06-400 Ciechanów
Katarzyna Jabłonowska

 tel. 575-662-264

Odpady można odwozić 
do PSZOKU

Mieszkańcy mogą dostarczać tam tylko odpady zebrane 
z terenu Gminy Wiskitki. Co istotne dostarczyć należy 

je we własnym zakresie. Zostaną one przyjęte w ramach 
uiszczanej co miesiąc opłaty za zagospodarowanie odpa-
dami komunalnymi. Do punktu nie będą przyjmowane od-
pady pochodzące z działalności gospodarczej i instytucji.
 Punkt zlokalizowany jest na terenie Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej w Żyrardowie (PGK) przy ulicy 
Czystej 5, tel. (46) 855-40-41 wew.262.

PSZOK jest czynny od wtorku do soboty 
w następujących godzinach: 

Wtorek 8.00 - 16.00 
Środa 10.00 - 18.00 

Czwartek 8.00 - 16.00 
Piątek 10.00 - 18.00 
Sobota 8.00 - 16.00

Od 1 lutego tego roku mieszkańcy Gminy Wiskitki mogą korzystać z PSZOKu czyli Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych. Rozwiązuje to sytuacje, gdy odpady nie mieszczą się do pojemników 
ze względu na ilość i mieszkańcy nie są w stanie pozbyć się ich poprzez regularną zbiórkę. By skorzy-
stać z PSZOK należy spełnić jednak pewne warunki.
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HARMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI 2019
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W Rzeczpospolitej Polskiej wybiera się 52 posłów do Par-
lamentu Europejskiego, terminy wykonania czynności 

wyborczych określa kalendarz wyborczy.
 Poniżej zamieszczamy ważniejsze terminy podane w ob-
wieszczeniu:
- do dnia 16 maja, podanie przez okręgowe komisje wybor-
cze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych 
listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
- do dnia 11 maja 2019 r. zgłaszanie przez wyborców niepełno-
sprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju
- do dnia 17 maja 2019 r., składanie przez wyborców niepeł-
nosprawnych wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa 
do głosowania 
- do dnia 21 maja 2019 r., składanie wniosków o dopisanie do 
spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowa-
nia
 W Wykazie Okręgów Wyborczych i Siedzib Okręgowych 

Komisji Wyborczych, Gmina Wiskitki znajduje się w Okręgu 
wyborczym nr 5.
 Na terenie Gminy Wiskitki, jest 9 stałych lokali obwodo-
wych komisji wyborczych:

1. Świetlica Wiejska w Starych Kozłowicach
2. Ochotnicza Straż Pożarna, Nowe Kozłowice
3. Ochotnicza Straż Pożarna, Jesionka 
4. Szkoła Podstawowa, Franciszków
5. Szkoła Podstawowa, Guzów-Osada 
6. Szkoła Podstawowa, Miedniewice
7. WITA-MED. Sp. z o.o., Oryszew-Osada
8. Szkoła Podstawowa, Wiskitki
9. Urząd Gminy Wiskitki

 Zachęcamy aby 26 maja wybrać się do urn wyborczych 
i oddać głosy na swoich kandydatów. W ten sposób mogą Pań-
stwo uzyskać realny wpływ na kształtowanie polityki UE. 

Wybory posłów 
do Parlamentu Europejskiego

Zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarzą-
dzania wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego  dzień wyborów wyznaczony został na 26 maja 
2019 r. godz. 7.00-21.00.

Klub seniora w Guzowie
Niedługo seniorzy z Guzowa będą mieli powody do radości. W budynku, w którym mieści się 
ośrodek zdrowia powstanie Klub Seniora. To inicjatywa  Rafała Mitury, Wójta Gminy Wiskitki, który 
zarezerwował już w budżecie pierwsze pieniądze na realizację tego zadania.

Dane nie pozostawiają złudzeń. Polskie społeczeństwo 
się starzeje. Prognozy sugerują, że do  2060 roku licz-

ba mieszkańców Unii Europejskiej powyżej 65. roku życia 
wzrośnie o blisko 60 procent i będzie wynosiła 148 mln. 
 W Polsce, na koniec 2017 roku, 9,3 mln stanowiły osoby 
w wieku 60 lat i powyżej przy populacji liczącej 38,3 mln. 
Prognozy sugerują, że około 2050 roku będzie ich 13,7 mi-
liona. Dlatego tak ważna jest polityka ukierunkowana na 
potrzeby tej grupy społecznej. O seniorach w Gminie Wi-
skitki zawsze pamiętano. Teraz postanowiono zadbać jed-
nak o nich szczególnie.
 W budynku ośrodka zdrowia w Guzowie powstanie Klub 
Seniora. Zarezerwowano już pieniądze na ten cel w budże-
cie. Gmina zamierza skorzystać z rządowego programu 
Senior + ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej. Do dyspozycji seniorów będzie pokój 

dzienny wraz z aneksem kuchennym łazienką oraz szatnią 
i spiżarnią. Co ważne z lokalu będę mogły korzystać także 
osoby niepełnosprawne ponieważ budynek jest wyposażo-
ny w windę. 
 - Ideą powstania Klubu Seniora w Guzowie jest integra-
cja i aktywizacja społeczności tej części Gminy Wiskitki – 
mówi Rafał Mitura.
 Obecnie Gmina Wiskitki stara się o uzyskanie dofinanso-
wania na utworzenie Klubu.
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Bezpłatne kursy 
dla mieszkańców 
Gminy Wiskitki

Powiększa się liczba firm inwestujących na terenie Gminy 
Wiskitki.  Konsekwencją są kolejne miejsca pracy. Co jed-

nak zrobić mają rodzice, którzy mają małe dziecko i nie ma 
babci lub dziadka, którzy mogliby się nim opiekować? Jak 
w takiej sytuacji podjąć pracę? Władze Gminy Wiskitki wy-
chodzą naprzeciw oczekiwaniom uruchamiając żłobek. Na ten 
cel udało się pozyskać blisko milion złotych dofinansowania.
 We wtorek (5.03) Rafał Mitura, Wójt Gminy Wiskitki 
w obecności Ewy Brzezińskiej, Dyrektor Gminnego Centrum 

Kursy językowe trwają 240 godzin lekcyjnych. Odbywają 
się 2 razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne. Grupa 

liczy 12 osób na jednym poziomie językowym. Kursy kończą 
się uzyskaniem przez uczestników certyfikatu zewnętrznego. 
W ramach kursu zapewnione są bezpłatne materiały dydak-
tyczne: podręcznik oraz ćwiczenia. 
 Szkolenie komputerowe będą się odbywać w dziesięcioosobo-
wych grupach. Każda z grup będzie uczestniczyć w 100 godzinach 
szkoleniowych po 60 minut. Dla wszystkich uczestników zostaną 
zakupione zestawy naukowe (podręcznik, notes, długopis) Tema-
tyka kursu będzie opracowywana indywidualnie w oparciu o po-
trzeby i cele uczestników. Kurs obejmie pięć obszarów: informacja, 
komunikacja, tworzenie treści, bezpieczeństwo rozwiązywanie 
problemów. Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stro-
nie www.mersey.com.pl oraz pod nr tel. 739 000 537.

Mieszkańcy Gminy Wiskitki mogą skorzystać 
z bezpłatnych kursów z języka angielskiego 
i kursów komputerowych. W pierwszej kolejno-
ści przyjmowane są osoby w wieku powyżej 50 
lat. W przypadku wolnych miejsc na skorzystanie 
z zajęć mogą liczyć mieszkańcy powyżej 25 lat.

dok. na str. 8

905 tysięcy na żłobek w Wiskitkach
Gmina Wiskitki uzyskała dofinansowanie do utworzenia i funkcjonowania żłobka w ramach rządowego programu 
„MALUCH+” – edycja 2019. Wniosek został dobrze przygotowany co zostało docenione przez oceniający go Urząd 
Wojewódzki. Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki przyznał Gminie Wiskitki  905 tysięcy złotych dofinansowa-
nia do powstania żłobka.

Edukacji w Mazowieckim Urzędu Wojewódzkim w Warszawie 
z rąk Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery odebrał 
promesę dofinansowania powstania gminnego żłobka w po-
wstającym budynku przedszkola. Promesa opiewa na kwotę 
905 tysięcy złotych, które Gmina Wiskitki otrzyma w ramach 
rządowego programu Maluch+, prowadzonego przez Mini-
sterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
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 - Dzięki temu do-
kumentowi Gmina Wi-
skitki może spokojnie 
kontynuować prace, 
których skutkiem po-
winno być otwarcie 
jeszcze w tym roku 
żłobka – informuje Ra-
fał Mitura.
 To doskonała wia-
domość dla rodzin, 
które mają małe dzie-
ci w wieku do 3 lat. 
W żłobku przewiduje 
się utworzenie trzy-
dziestu miejsc dla dzie-
ci, które w bezpieczny 
i kreatywny sposób 

będą spędzać swój czas pod okiem profesjonalnej opieki pedago-
gicznej. Żłobek powstaje przy ul. Spółdzielczej 2 w Wiskitkach.

Pół miliona dotacji 
na boisko w Guzowie

Od kilku lat mieszkańcy Guzowa prosili o przebudowę do-
tychczasowego boiska przy szkole w Guzowie. Obecne od 

dawna odbiega od standardów. Ówczesne władze gminy na 
jego przebudowę zarezerwowały 200 tys. zł. 

Nowa nawierzchnia, poszerzona bieżnia i przede 
wszystkim kompleks boisk do różnych dyscyplin 
sportowych. To wszystko składa się na  nowe boisko, 
które powstanie przy Szkole Podstawowej w Guzowie. 
Dodatkowym sukcesem jest fakt, że Gmina Wiskitki 
otrzymała 500 000 zł dofinansowania do jego 
budowy.

dok. na str. 9
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 - Kiedy usłyszeliśmy, że ma to być boisko do piłki ręcznej 
o nawierzchni trawiastej nie mogliśmy uwierzyć. Byłby to 
chyba jedyny taki obiekt w Europie jeśli nie na świecie. Chy-
ba każdy wie, że gra na takim boisku w piłkę ręczną byłaby 
niemożliwa – argumentowała wówczas część radnych. 
 Szczęśliwie tamtych planów nie udało się zrealizować. 
Dziś Władze Gminy Wiskitki mogą mówić o wielkim suk-
cesie. 5 marca, w Urzędzie  Marszałkowskim Województwa 
Mazowieckiego Rafał Mitura, Wójt Gminy Wiskitki w obecno-
ści Janiny Ewy Orzełowskiej, Członka Zarządu Województwa 
przy kontrasygnacie Danuty Taras, Skarbnik Gminy Wiskitki 
podpisał umowę o dofinansowaniu na kwotę 500 000  zł na 
przebudowę boiska sportowego w Guzowie. 
 - Planowane prace obejmują między innymi przesunię-
cie boiska, celem wydajniejszego wykorzystania dostępnej 
przestrzeni, poszerzenie bieżni oraz stworzenie nowego jej 
pokrycia. Zaplanowano również instalację nawadniającą 
płytę boiska - wylicza Rafał Mitura.
 Wójt Gminy Wiskitki wielokrotnie podkreślał w swoich 
wystąpieniach, jak ważne dla społeczności lokalnej są miej-
sca, które tę społeczność mogą integrować. To w takich miej-
scach oprócz nowych znajomości wielokrotnie zawiązują się 
także plany działania lokalnych grup. Przebudowa boiska 
w Guzowie ma służyć właśnie takim celom. Dodatkowo wes-

prze rozwój fizyczny dzieci i młodzieży z północnej części 
gminy.  
 Janina Orzełowska wraz ze współpracownikami podkre-
śliła jeszcze jeden ważny aspekt tej inwestycji. Jej zdaniem 
pozytywnie przyczyni się ona do kształtowania zagospo-
darowania terenu, a także może społecznie oraz kulturowo 
ożywić to miejsce. Wierzymy, że przebudowa boiska w Guzo-
wie pozytywnie wpłynie na rozwój tej części gminy. 
 Zakończenie prac zaplanowano na koniec października 
bieżącego roku.

Rekordowa kwota 
na rozbudowę oświetlenia

Niemal na każdej sesji sołtysi oraz radni zgłaszali potrzebę 
budowy oświetlenia ulicznego w swoich miejscowościach. 

Wynika to między innymi z faktu, że rośnie liczba domów a co 
za tym idzie przybywa również ulic. W okresie jesienno-zimo-
wym, gdy szybko zapada zmrok, poruszanie się nieoświetlo-
nymi drogami staje się bardzo niebezpieczne. Władze Gminy 
Wiskitki, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, 
postanowiły przeznaczyć pokaźną sumę na rozbudowę oświe-
tlenia ulicznego. Samorząd Gminy Wiskitki podjął decyzję 
o przeznaczeniu na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego 
w Gminie Wiskitki” - ponad 534.000 zł. 
 - Mamy plan budowy oświetlenia ulicznego. W tym roku 
wybudujemy oświetlenie w dziesięciu miejscowościach. W ko-
lejnych dziesięciu wykonamy projekty oświetlenia – wyjaśnia 
Rafał Mitura, Wójt Gminy Wiskitki.
 Wydatki na budowę, a później te związane ze zużyciem prą-
du nie są jednak jedynymi, które ponosi gmina z tytułu oświe-
tlenia. Czasem konieczna jest dzierżawa słupa od zakładu ener-
getycznego. Za jeden słup gmina musi zapłacić 2,09 zł netto. 

Ponad pół miliona złotych przeznaczy Gmina Wi-
skitki na budowę oświetlania ulicznego. Pierw-
sze prace ruszą niebawem w dziesięciu miejsco-
wościach. Na kolejne dziesięć opracowywana jest 
dokumentacja.

Pozornie niewielka kwota robi wrażenie, gdy okazuje się, że 
słupów dzierżawionych przez Gminę Wiskitki jest 1 434. 
 - To prawie 45 tysięcy złotych za samą dzierżawę słupów – 
wylicza Rafał Mitura.
Gdzie i ile zbudują
-Miedniewice (za łąkami), zostało zaplanowanych 7 słupów 
i 355 linii napowietrznej. 
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Krótko o inwestycjach

- Józefów, przewidziano 6 latarni i linii ka-
blowej o długości 250m
- Feliksów, przewidziana 1 latarnia i 70m 
linii kablowej, 
- Nowy Oryszew, uwzględniona 1 latarnia 
przy przystanku, 
- Łubno ul. Jutrzenki, w inwestycji przewi-
dziano 7 latarni oraz 262 m linii kablowej.
- Czerwona Niwa – Aleksandrów, (inwesty-
cja możliwa w wykonywaniu w dwóch eta-
pach). Przewidziano 11 punktów oświe-
tleniowych w tym 4 na słupach istnieją-
cych i 7 na nowoprojektowanych. Do tego 
należy doliczyć 480 m linii napowietrznej.  
- Franciszków ul. Kasztanowa, Antoniew. 
Przewidziano 25 latarni i 939 m linii napowietrznej. Jest moż-
liwość wykonania prac w dwóch etapach. W pierwszym etapie 
rozważa się Franciszków ul. Kasztanowa gdzie powstanie 13 
latarni oraz 487 m linii. W drugim etapie miejscowość Anto-
niew -  12 latarni i 452 m linii.

- Prościeniec i Antoniew także jest możli-
wość wykonania prac w dwóch etapach. 
W pierwszym etapie Prościeniec, 15 latar-
ni i 606 m linii napowietrznej, w drugim 
etapie Antoniew, 16 latarni oraz 638 m li-
nii kablowej. 
Prace projektowe  w związku z budową 
oświetlenia ulicznego trwają w nastę-
pujących miejscowościach: 
- Franciszków ul. Dębowa i Popielarnia, 
Łubno ul. Piękna, Działki ul. Malinowa, Bo-
ciania, Brzozowa, Bukowa, Miedniewice 
przy drodze powiatowej w kierunku Cy-
ganki, Antoniew przy drodze powiatowej 
w kierunku Miedniewic, Franciszków ul. 

Akacjowa, Starowiskitki Parcel, Cyganka przy drodze bruko-
wej , Wiskitki ul. Chemików, Wiosenna i Lawendowa, Aleksan-
drów, Jesionka ul. Topolowa, Leśna, Wspólna i Ekologów, Ka-
mionka, Aleksandrów w kierunku Szymanowa, Franciszków 
ul. Kalinowa. 

Będą nowe stołówki i kuchnie

Wkrótce uczniowie będą mogli jeść szkolne obiady 
w nowych stołówkach. Posiłki będą też przygotowywa-

ne w nowoczesnych kuchniach. 
 - Przygotowujemy projekty na modernizację kuchni i sto-
łówek w naszych szkołach – informował podczas czerwcowej 
sesji Rafał Mitura, Wójt Gminy Wiskitki.
 Nowe stołówki mają zagościć w szkołach w Wiskitkach, 
Guzowie i Miedniewicach. Jak wyjaśniał wójt w szkole we 
Franciszkowie nie ma obecnie miejsca, w którym można zro-
bić kuchnię. 
 - W nowym projekcie przebudowy szkoły jest zaprojekto-
wana stołówka i kuchnia – wyjaśniał wójt.
Do czasu rozbudowy szkoły posiłki do placówki we Francisz-
kowie będą najprawdopodobniej dowożone z kuchni przed-
szkola w Wiskitkach.

Zielenią zajmie się gmina

Władze Gminy Wiskitki zdecydowały o rezygnacji z ze-
wnętrznej firmy, która do tej pory zajmowała się pielę-

gnacją terenów zielonych. 
 - Roczny koszt prac ogrodniczych w sezonie od marca do 
października to niemal 30 tysięcy złotych. Prace wykonywane 
będą przez naszych pracowników gospodarczych – informuje 
Rafał Mitura, wójt Gminy Wiskitki.

Kupią nowe narzędzia

Spawarka, agregat prądotwórczy czy szlifierka kątowa – 
o taki sprzęt wzbogaci się wkrótce Gmina Wiskitki. Na-

rzędzia zostaną zakupione dla pracowników gospodarczych. 
Wszystko po to, by pracownicy gospodarczy mogli wykonywać 
więcej drobnych prac na terenie gminy, co w efekcie przełoży 
się na oszczędności.

 - Takich narzędzi na stanie gmina nie posiada. By wykony-
wać drobne prace, we własnym zakresie taki sprzęt jest nie-
zbędny – mówi Rafał Mitura, wójt Gminy Wiskitki.

Uszkodzenia przez nieuwagę

Do siedmiu awarii wodociągu i jednej awarii kanalizacji 
doszło w ostatnim czasie na terenie Gminy Wiskitki. Nie-

stety nie we wszystkich przypadkach zawiniły urządzenia. Do 
uszkodzenia kanalizacji oraz jednej awarii wodociągu doszło 
podczas prac polowych.
 - Proszę sołtysów o apel do tych, którzy prowadzą prace 
polowe by zwracali uwagę, że w tych miejscach są posadowio-
ne urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne – apelował pod-
czas czerwcowej sesji Rafał Mitura, wójt Gminy Wiskitki.

Będzie bankomat

Być może wkrótce ponownie możliwe będzie skorzystanie 
z bankomatu w Wiskitkach. Gmina prowadzi w tej sprawie 

rozmowy z bankiem PKO S.A.

Tysiące litrów na ogrzewanie

Dobiega końca sezon grzewczy. Gmina podsumowała wy-
datki na ten cel. Wynika z nich, że w sezonie, na ogrzanie 

gminnych budynków potrzebne jest od 12 do 13 tysięcy litrów 
oleju opałowego. 

Utwardzanie dróg po zimie

Wyczerpano limit umowy na dostawę i wbudowanie żuż-
la, do najbardziej newralgicznych miejsc, które były 

nieprzejezdne po minionej zimie  – wywieziono  ponad 1 050 
metrów sześciennych, które trafiły do 17 miejscowości.



GŁOS WISKITEK 

Kwiecień 2019 11

 Widząc duże zapotrzebowanie na żużel do naprawy dróg, 
które akcentują sołtysi i mieszkańcy, wójt Gminy Wiskitki pod-
jął decyzję o zakupie dodatkowych ton tego materiału przy 
okazji przetargu na kruszywa, do którego przygotowania pro-
wadzą pracownicy merytoryczni UG.W ramach tego  przetargu 
rozpocznie się realizacja części funduszy sołeckich, przezna-
czonych na naprawy dróg.
 - Żużel wysypywaliśmy na drogi w najbardziej newralgicz-
nym okresie roztopów - informował podczas czerwcowej sesji 
Rafał Mitura, wójt Gminy Wiskitki.

Równiarka już niedługo

Mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców zgłaszających 
potrzebę wyrównania dróg równiarką. Zgodnie z zapo-

wiedziami, w kwietniu wyłoniony zostanie wykonawca, który 
w tym samym miesiącu ruszy do prac. 

Razem możemy więcej  i…. szybciej!

Wykonano zebranie nadmiaru humusu z poboczy drogi we 
wsi Janówek - przy pomocy koparki gminnej oraz zaan-

gażowaniu mieszkańców sołectwa Janówek . Zebrano i wywie-
ziono urobek z ponad 1600 metrów bieżących poboczy. 
 W odpowiedzi na prośby mieszkańców przy pomocy gmin-
nej koparki wykonano też prace przy odtwarzaniu rowów 
przydrożnych w Hipolitowie.

Przybędzie 200 metrów asfaltu

W najbliższym czasie wykonawca rozpocznie prace przy 
modernizacji ul. Kwiatowej w miejscowości Łubno. Na  

200metrowym odcinku drogi wykonana zostanie nakładka as-
faltowa. 

Równiej w Wiskitkach

Wykonano remont – przełożenie chodników w centrum 
Wiskitek – od ul. Armii Krajowej do cmentarza, przy 

poczcie, oraz przy rynku. Wykonano też dodatkowe fragmen-
ty chodnika przy Posterunku Policji w Wiskitkach oraz przy 
dzwonnicy. Poszerzono również dwa zjazdy przy kwiaciarni 
oraz piekarni. Cześć prac wymuszona była budową sieci gazo-
ciągu. W wielu miejscach chodnik wymagał już remontu. 

1. Aleksandrów  Tatiana Ciesielska
2. Antoniew  Marzena Pachnik
3. Babskie Budy  Marek Bogucki
4. Cyganka   Ewa Myśliwiec
5. Czerwona Niwa Parcel Eugeniusz Maciejewski
6. Czerwona Niwa  Kazimierz Piotrowski
7. Duninopol  Marek Mitrowski
8. Działki   Iwona Gmiter
9. Feliksów  Marek Wójcicki
10. Franciszków  Marek Ciemieliński
11. Guzów   Justyna Ziąbska
12. Guzów - Osada  Wanda Krawczyk
13. Hipolitów  Beata Karlińska
14. Janówek  Katarzyna Paluch
15. Jesionka  Józef Kolis
16. Józefów   Teresa Walo
17. Kamionka  Piotr Feder
18. Łubno   Marek Markowski
19. Miedniewice  Stanisław Kajrukszto

W większości sołectw bez zmian
Zakończyły się zebrania sołeckie na terenie Gminy Wi-

skitki i związane z nimi wybory sołtysów oraz rad so-
łeckich. Zebrania trwały od 17 stycznia do 1 marca. Do 
zmian doszło w siedmiu sołectwach. W pozostałych 31 
sołectwach funkcja sołtysa została powierzona dotych-

czasowym gospodarzom wsi. Mieszkańcy zdecydowali 
o zmianie sołtysa w: Działkach, Guzowie, Józefowie, No-
wych Kozłowicach, Prościeńcu, Sokulu oraz Woli Mied-
niewskiej. Wybrani sołtysi będą pełnić swoje funkcję do 
2023 roku.

20. Morgi   Anna Kacprzak
21. Nowa Wieś  Janina Jankowska
22. Nowe Kozłowice  Andrzej Smolarek
23. Nowy Drzewicz  Marzena Bodych
24. Nowy Oryszew  Mirosław Tondera
25. Oryszew Osada  Hanna Pyrek
26. Podoryszew  Tomasz Konarski
27. Popielarnia  Franciszek Jankowski
28. Prościeniec  Grzegorz Głowacki
29. Różanów  Jerzy Patyna
30. Smolarnia  Lidia Czyżewska
31. Sokule   Daniel Gałecki
32. Stare Kozłowice  Lucyna Majewska
33. Starowiskitki Parcel Roman Biegański
34. Starowiskitki  Wanda Adamaszek
35. Stary Drzewicz  Anastazja Przybysz
36. Tomaszew  Marian Makowski
37. Wiskitki   Waldemar Zgiet
38. Wola Miedniewska Norbert Koźbiał

Sołtysi wybrani na kadencję 2019-2023 w Gminie Wiskitki
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Początki działalności KGW Wiskitki były skromne. Koło li-
czyło bowiem tylko 11 członkiń. Z biegiem lat panie posze-

rzały zakres swej działalności organizując pokazy kulinarne, 
kursy kroju i szycia, angażując się przy tym w akcje podnosze-
nia jakości mleka oraz w urządzanie placu gier i zabaw przy 
miejscowym przedszkolu. 
 W niespełna dekadę liczba członkiń wzrosłą o blisko 700 
procent. W latach 70 KGW w Wiskitkach liczyło już blisko 
70 członkiń i znacznie rozszerzyło zakres swej działalności. 
W tym okresie powołano sekcję produkcji roślinnej, gospo-
darstwa domowego, opieki nad dziećmi, kultury, oświaty oraz 
zdrowia. Panie brały aktywny udział w szkoleniach, kursach 
kulinarnych, dziewiarskich, racjonalnego żywienia oraz ko-
smetycznym. 
 Lata 80-te, to urozmaicanie swojej działalności. Koło Go-
spodyń organizowało kolejne kursy według potrzeb i zainte-
resowań uczestniczek. Panie czynnie uczestniczyły w wielu 
wycieczkach, brały aktywny udział w imprezach lokalnych 
oraz organizowały różnorodne spotkania. W latach 90tych 
Koło nawiązano współpracę z instruktorką Ośrodka Doradz-

Wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Rady Gmi-
ny są komisje stałe i doraźne. Pracami komisji kierują 

przewodniczący komisji wybrani przez powołanych członków 
komisji na ich pierwszych posiedzeniach. Komisje obradują na 
posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczących komisji, 
zgodnie z zatwierdzonym rocznym planem pracy oraz w miarę 
potrzeb. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć mieszkań-
cy gminy. 
 Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Ra-
dzie. Opinie i wnioski uchwalane są w głosowaniu jawnym zwy-
kłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu 
komisji. Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku 
przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji.

Komisja Rewizyjna
Dorota Jakubiak - Przewodnicząca Komisji
Anna Dąbrowska
Marzena Pachnik
Krzysztof Dziubiński
Jacek Wawrzyniak

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Marzena Pachnik – Przewodnicząca Komisji 
Leszek Kopczewski 
Marek Bednarek 
Tomasz Skop 
Andrzej Ciesielski 

Komisja Budżetu 
i Rozwoju Gospodarczego

Tomasz Pawłowski 
Kamil Michalczyk 
Krzysztof Dziubiński - Przewodniczący Komisji 
Andrzej Ciesielski 
Dorota Jakubiak 
Marzena Pachnik 
Jacek Wawrzyniak 

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska 
i Bezpieczeństwa Publicznego

Tomasz Pawłowski 
Marek Bednarek - Przewodniczący Komisji
Hanna Lipińska 
Krzysztof Dziubiński 
Edward Majewski 

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
Tomasz Skop 
Agnieszka Śmigiera 
Kamil Michalczyk 
Hanna Lipińska 
Andrzej Ciesielski - Przewodniczący Komisji 
Paweł Dziemiańczyk 
Dorota Jakubiak

dok. na str. 13

Skład Komisji 
Rady Gminy Wiskitki

Pół wieku KGW w Wiskitkach
Koło Gospodyń Wiejskich z Wiskitek obchodzi w tym roku 50-lecie działalności.  Wszystko zaczęło się od 
11 pań. Dziś organizacja może pochwalić się niezwykle ciekawą historią. 

twa Rolniczego w Bielicach. W ówczesnym kalendarzu im-
prez, oprócz kultywowania tradycji Świąt Bożego Narodzenia, 
Wielkanocy czy Dnia Kobiet, nie zabrakło obchodów „Sobó-
tek”, podczas których tradycyjnie rzucano wianki. Do dziś ta 
tradycja jest wytrwale pielęgnowana a dzięki zaangażowaniu 
członkiń Koła cieszy się dużą popularnością. Dzięki współpra-
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cy nawiązanej z innymi KGW oraz OSP orga-
nizowano wieczory andrzejkowe, w czasie 
których przypominano ludowe tradycje 
wróżbiarskie. 

 Jubileuszu 40-lecia działalności Koła 
Gospodyń Wiejskich w Wiskitkach był wy-

jątkowym. 20 pań otrzymało wówczas 
odznaczenia „Order Serca - Matkom 

Wsi”. 
 Kolejne lata działalności Koła, to 
czas intensywnego rozwoju oraz po-
szerzania swej działalności. W paź-

dzierniku 2012 roku, panie docze-
kały się własnej siedziby. Dzięki 
dobrej współpracy z samorzą-
dem gminnym oraz jednostką 
OSP Wiskitki, udało się na ten cel 

wygospodarować w budynku OSP 
dwa pomieszczenia. 

 W maju 2013 roku, przy za-
angażowaniu członkiń Koła Gospodyń 
Wiejskich w Wiskitkach, z inicjatywy 
Michała Paczkowskiego, powstał Ze-
spół Ludowy Wiskitki, którego celem 
głównym jest upowszechnianie pol-

skiej kultury ludowej na szczeblu lokalnym. 
 Repertuar zespołu stanowią pieśni: ludowe, obrzędowe, 
patriotyczne, biesiadne, a także kolędy i pastorałki. Źródłem 
repertuaru są opracowania Polskiej Akademii Nauk, zawiera-

jące teksty i melodie pieśni, które zostały zebrane wśród lud-
ności regionu przez polskich etnografów. Oryginalna aranżacja 
utworów i ich wykonanie za pomocą tradycyjnych, ludowych 
instrumentów sprawiają, że zespół „Wiskitki” cieszy się uzna-
niem znawców kultury regionu. Nadmienić należy, iż ambicją 
zespołu jest wykonywanie utworów ludowych, które nie były 
dotąd znane szerszej publiczności. 
 Po raz pierwszy zespół wystąpił w czerwcu 2013 r. w Pusz-
czy Mariańskiej, podczas pikniku  „Czerwcowa Skarbnica Ini-
cjatyw”, zorganizowanego przez  Lokalne Centrum Informacji 
i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. Od tej pory zespół 
występuje w pełnym składzie i prężnie się rozwija.
Koło Gospodyń Wiejskich z Wiskitek cieszy się bardzo dużym 
szacunkiem na terenie Gminy, co jest niewątpliwie zasługą lu-
dzi, którzy przed laty powołali je do życia, i tych, którzy obec-
nie w nim działają. 
zdjęcia: https://www.facebook.com/Kolo-Gospodyn-Wiejskich
-w-Wiskitkach 

Ach, cóż to był za bal!…Sala rozbrzmiewała od dźwięków 
skocznej muzyki, tupotu tańczących nóg i okrzyków ra-

dości dzieci z terenu Gminy Wiskitki. Z zaproszenia skorzy-
stała ponad setka młodych mieszkańców. Wszyscy chcieli 
wesoło spędzić ostatni dzień karnawału.
 Sala OSP w Wiskitkach zamieniła się tego dnia w praw-
dziwą salę balową wystrojoną licznymi balonami i świa-
tełkami. By utrzymać tempo zabawy imprezę prowadziło 
dwóch znakomitych wodzirejów. Dodatkową atrakcją, przy-
ciągającą prawdziwe tłumy, była fotobudka, której sponso-
rem był Kamil Michalczyk, radny Gminy Wiskitki.

Karnawałowe szaleństwa
Dziesiątki małych i nieco większych mieszkańców Gminy Wiskitki. Cześć postawiła na niezwykłe stro-
je. Wszystko z okazji Balu Karnawałowego, który odbył się 5 marca w sali OSP w Wiskitkach. Honoro-
wym patronatem objął imprezę Rafał Mitura, Wójt Gminy Wiskitki.
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Uroczystości miały miejsce w Senacie Rzeczpospolitej Pol-
skiej i uczestniczył w nich między innymi Prezydent An-

drzej Duda oraz Marszałek Senatu Stanisław Karczewski.
 Wystawa „Mistrz Religa. Człowiek, lekarz, polityk” została 
otwarta w Senacie RP z okazji 10. rocznicy śmierci wybitnego 
kardiochirurga. Przygotowała ją Główna Biblioteka Lekarska.
 Na uroczystości obecna była również rodzina Profesora, 
prezydium Senatu, posłowie, senatorowie, przedstawiciele 
Kancelarii Prezydenta i rządu oraz Szef Kancelarii Senatu Ja-
kub Kowalski.  
W czasie zwiedzania wystawy przez Prezydenta Andrzeja 
Dudę, delegacja z Gminy Wiskitki  miała okazję krótkiej roz-
mowy z Prezydentem RP. 
 - Podczas obchodów rocznicy śmierci profesora Zbigniewa Re-
ligi zaprosiliśmy Andrzeja Dudę, prezydenta RP na obchody 20lecia 
nadania imienia szkole w Miedniewicach – informuje Rafał Mitura.
 Tę uroczystość zaplanowano na 7 czerwca.

 O pięknie pomalowane buziaki uczestników balu za-
dbały Justyna Goljan, Zuzia oraz Maja. Radosne uśmiechy 
dzieci to najlepszy dowód na to, że paniom nie brakuje ta-
lentu.
 Wielkie brawa należą się organizatorom balu – Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Wiskitkach. Impreza nie odbyła-
by się też bez sponsorów: Łukasza Boczkowskiego (firma 

Geomat Usługi Geodezyjne), Artura Szymańskiego (firma 
AGART-TRANS), oraz Kamila Michalczyka -Radnego Gminy 
Wiskitki.
 Bal Karnawałowy w OSP Wiskitki ma już kilkuletnią tra-
dycję. Impreza na trwałe wpisała się w kalendarz wydarzeń 
kulturalnych na terenie Gminy Wiskitki i cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem.

Delegacja Gminy Wiskitki w Senacie RP
Wójt Gminy Wiskitki Rafał Mitura wraz z małżonką, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa 
Religi w Miedniewicach Bogumiłą Kamińską,  młodzieżą oraz pracownikami, uczestniczył w uro-
czystym otwarciu wystawy poświęconej życiu profesora Zbigniewa Religi.

 Po otwarciu wystawy odbyło się spotkanie wspomnieniowe 
poświęcone prof. Zbigniewowi Relidze, które prowadził Stani-
sław Karczewski. Przed oficjalnymi uroczystościami odbyło się 
posiedzenie Senatu, który jednogłośnie przyjął uchwałę w 10. 

dok. na str. 15
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rocznicę śmierci prof. 
Z. Religi. Po głosowa-
niu marszałek Stani-
sław Karczewski wrę-
czył uchwałę Senatu 
żonie Profesora dr An-
nie Wajszczuk-Relidze. 
W uchwale czyta-
my: „8 marca 2019 r. 
przypada 10 rocznica 
śmierci prof. Zbignie-
wa Religi, wielkiego 
człowieka, chirur-
ga, pioniera polskiej 
transplantacji serca”. 
 

Eliminacje Gminne Konkursu Recytatorskiego 
„Warszawska Syrenka”

Dwudziestu uczniów ze szkół z terenu Gminy Wiskitki stanęło w szranki w ramach konkursu recytatorskiego. 
W dwóch z trzech kategorii wiekowych wygrali uczniowie ze szkoły w Miedniewicach. Konkurs odbył się14 
marca w auli Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wiskitkach i był eliminacjami gminnymi w XXI edycji Konkur-
su Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”, organizowane przez  Gminną Bibliotekę Publiczną w Wiskitkach. 

Młodzi recytatorzy zaprezentowali szeroki repertuar arty-
styczny. Nie zabrakło klasycznych utworów jak i tych, nie-

co mniej popularnych. Jury oceniało dobór repertuaru, inter-
pretację utworu, kulturę mowy oraz ogólny wyraz artystycz-
ny. Eliminacje zostały podzielone na trzy kategorie wiekowe: 
uczniowie szkół podstawowych kl I-III, IV-VI, uczniowie klas 
VII - VIII oraz klas gimnazjalnych. 
 Recytatorów oceniała komisja w składzie: Przewodniczący 
Komisji Łukasz Załęski - dyrektor Biblioteki Publicznej Mia-
sta i Gminy Piaseczno, Elżbieta Sydry - nauczyciel polonista, 
koordynator i instruktor  Koła Teatralnego działającego przy 
Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wiskit-

dok. na str. 16
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kach, Bożena Łukasik-Jędrzejewska- dyrektor Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Puszczy Mariańskiej, organizatorka wielu 
konkursów recytatorskich o zasięgu lokalnym, powiatowym 
i ogólnopolskim oraz Anna Smolarek z  Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Wiskitkach. W eliminacjach udział wzięło 20 
uczniów Szkół Podstawowych oraz klas gimnazjalnych z tere-
nu Gminy Wiskitki. 
 Wybranie najlepszych nie było prostym zadaniem. Osta-
tecznie najlepszymi recytatorami okazali się uczniowie ze 
szkoły w Miedniewicach, z których troje stanęło na podium 
a aż dwoje zajęło pierwsze miejsca. Zdobywcy pierwszych 
miejsc reprezentowali Gminę Wiskitki w etapie powiatowym, 
który odbył się  27 marca w Mszczonowskim Ośrodku Kultury. 
Jak się okazało z sukcesem. Julia Ciężka oraz Paweł Radziwon 
zakwalifikowali się do Finału 42 Konkursu Recytatorskie-
go Warszawska Syrenka, który odbędzie się 13 i 14 kwietnia 

w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie.
Szkoły biorące udział w konkursie

1. Szkoła Podstawowa im. prof. Zbigniewa Religi w Miednie-
wicach

2. Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskiego w Guzo-
wie

3. Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II 
we Franciszkowie

4. Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej 
w Wiskitkach

Laureaci 
Kategoria klasy I - III

I miejsce - Karolina Sowa Szkoła Podstawowa 
w Guzowie 
II miejsce - Gabriela Pacholska - Zespół Szkolno - 
Przedszkolny w Wiskitkach 
III miejsce - Maja Cholewińska - Szkoła Podstawo-
wa w Guzowie
Wyróżnienia: Marcelina Magierska, Julia Mońka, 
Maja Milczarek ( Szkoła Podstawowa w Guzowie), 
Wiktoria Konarska (Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Wiskitkach),  Witold Dziemiańczyk, Adrian Zie-

liński (Szkoła Podstawowa we Franciszkowie), Sebastian Jarosz 
(Szkoła Podstawowa w Miedniewicach). 

Kategoria klasy IV-VI
I miejsce - Paweł Radziwon - Szkoła Podstawowa w Miednie-
wicach
II miejsce -Oliwia Jarosz - Szkoła Podstawowa w Miedniewi-
cach 
III miejsce - Wiktor Grochowski - Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny w Wiskitkach 
Wyróżnienia: Gabriela Kurowska (Szkoła Podstawowa w Wi-
skitkach), Juliusz Dziemiańczyk (Szkoła Podstawowa we Fran-
ciszkowie). 

Kategoria klasy VII - VIII oraz klasy gimnazjalne
I miejsce - Julia Ciężka - Szkoła Podstawowa w Miedniewicach
II miejsce - Angelika Mińkowska - klasa gimnazjalna - Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Wiskitkach 
III miejsce - Maja Kamińska - Szkoła Podstawowa we Francisz-
kowie 
Wyróżnienia: Aleksandra Karlińska (Szkoła Podstawowa 
w Miedniewicach), Zofia Bucheld  (Szkoła Podstawowa we 
Franciszkowie)

• wiskitki.pl 
• facebook.com/WiskitkiPL


