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Beata Stepniewska od  uro-
dzenia jest związana z  gminą Wi-
skitki, a do 9. roku życia  mieszkała 
w  Miedniewicach, skąd pochodzi 
jej rodzina. Obecnie jest mieszkan-
ką Żyrardowa. Od roku 2001 pracu-
je w Urzędzie Gminy w Wiskitkach, 
do  chwili powołania na  funkcję 
zastępcy wójta była starszym in-
spektorem w  Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej. Praca w  wi-
skickim samorządzie jest jej  znana 
od  bardzo dawna, gdyż jej  mama 

Beata Stępniewska zastępcą Wójta Gminy Wiskitki

Urząd i gmina są jej bliskie
Od 1 lipca w Urzędzie Gminy w Wiskitkach jest osoba, po raz pierwszy w historii wiskickiego sa-
morządu gminnego, która pełni funkcję Zastępcy Wójta Gminy Wiskitki. Jest to wybór personal-
ny wójta Franciszka Grzegorza Miastowskiego i taka nominacja została wręczona wieloletniemu 
pracownikowi samorządowemu, Beacie Stępniewskiej.

– Marianna Rybkowska, była wie-
loletnim pracownikiem Urzędu 
Gminy Wiskitki, w ostatnim czasie 
pełniąc funkcję Skarbnika Gminy. 
Pani Beata skończyła studia na kie-
runku: ekonomia i zarządzanie. 

Wójt Franciszek Grzegorz 
Miastowski powołując Beatę 
Stepniewską na  funkcję swojego 
zastępcy kierował się tym, że  ta 
osoba w  dotychczasowej pracy 
charakteryzowała się fachowością, 
profesjonalizmem i  dużym zaan-

gażowaniem. Nie  bez znaczenia 
były: sumienność, doświadcze-
nie oraz znajomość problemów 
mieszkańców. Pani Beata podczas 
kilkunastoletniej pracy w  Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w  Wiskitkach, poznała specyfikę 
pracy w  urzędzie, a  w  swojej ak-
tywności zawodowej pokazała, 
że potrafi się wsłuchiwać w ludzkie 
problemy i zawsze stara się znaleźć 
rozwiązanie, które będzie najlepiej 
odpowiadało osobie, która przy-

szła do urzędu i zgłosiła swój pro-
blem. Sama o sobie mówi, że robi 
wszystko, aby nie pozostawić ludzi 
z niezałatwionymi sprawami. Jeżeli 
nie  jest możliwe udzielenie odpo-
wiedzi od razu, wówczas przy po-
mocy pracowników lub zewnętrz-
nych instytucji lub ekspertów 
szuka rozwiązania – najszybszego 
i  najbardziej racjonalnego. Nato-
miast pracownicy urzędu o nowej 
zastępczyni wójta mówią, że  jest 
rzeczowa i konkretna.                     n

W Wiskitkach, przy Pl. Wolności 
35 - wejście od podwórka, można sko-
rzystać z bezpłatnej pomocy prawnej. 
Takie usługi prawne są świadczone  
w: środę w  godzinach 08.00-12.00, 
czwartek w  godzinach 10.00-14.00 
i piątek w godzinach 09.00-13.00.

Kto może skorzystać z porad 
prawnych?

Ustawa zakłada, że  darmową po-
moc prawną (na  etapie przedsą-
dowym) otrzymają:
– osoby, które nie  ukończyły 26. 
roku życia;
– osoby fizyczne, którym w  okresie 
roku poprzedzającego zostało przyzna-
ne świadczenie z pomocy społecznej;
– osoby, które ukończyły 65. lat;
– osoby posiadające ważną Kartę 
Dużej Rodziny;
– kombatanci; – weterani;
– zagrożeni lub poszkodowani ka-
tastrofą naturalną, klęską żywio-
łową lub awarią techniczną.
Pomoc prawna może polegać na – 
poinformowaniu osoby uprawnionej 

Darmowa pomoc prawna w gminie
o obowiązującym stanie prawnym, 

przysługujących jej uprawnieniach lub 
spoczywających na niej obowiązkach;
– wskazaniu osobie uprawnionej 
sposobu rozwiązania jej  proble-
mu prawnego;
– pomocy w  sporządzeniu projek-
tu pisma w  zakresie niezbędnym 
do udzielenia pomocy, z wyłączeniem 
pism procesowych w  toczącym się 
postępowaniu przygotowawczym lub 
sądowym i pism w toczącym się postę-
powaniu sądowo-administracyjnym;
– sporządzeniu projektu pisma 
o  zwolnienie od  kosztów sądowych 
lub o  ustanowienie pełnomocnika 
z urzędu w postępowaniu sądowym 
lub ustanowienie adwokata, radcy 
prawnego, doradcy podatkowego lub 
rzecznika patentowego w postępowa-
niu sądowo-administracyjnym.

Pomoc nie  będzie obejmowała 
spraw z  zakresu prawa celnego, de-
wizowego, handlowego i  działalności 
gospodarczej, z  wyjątkiem przygoto-
wywania do jej rozpoczęcia.                n

Głównym zadaniem Komisji 
jest realizacja Programu Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i  Przeciwdziała-
nia Narkomanii. 

Zadania określone do  realiza-
cji w  ramach programu obejmują 
m.in.: organizowanie i  prowadze-
nie na terenie szkół podstawowych 
i  gimnazjum programów profilak-
tycznych i edukacyjnych dla dzieci 
i młodzieży, zwiększenie dostępno-
ści pomocy terapeutycznej  rehabi-
litacyjnej dla  osób uzależnionych 
od alkoholu, udzielanie rodzinom, 
w  których występują problemy 
uzależnień pomocy psychospołecz-
nej i  prawnej oraz ochrony przed 
przemocą w  rodzinie jak również 
utworzenie punktu konsultacyjne-
go z udziałem psychologa.

Działania na  rzecz dzieci 
i młodzieży dotyczą przede wszyst-
kim finansowania zajęć lekcyj-
nych, dofinansowanie wyjazdów 

na  basen, „Zieloną Szkołę”, obo-
zów i kolonii letnich z określonym 
programem profilaktycznym oraz 
finansowanie nakładów na kulturę 
fizyczną i sport związanych z zaję-
ciami na hali w Gimnazjum i Szko-
łach Podstawowych. 

W związku z realizacją Progra-
mu Profilaktyki i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i  Prze-
ciwdziałania Narkomanii w urzędzie 
gminy, w  każdy czwartek o  godz. 
12.00 jest możliwość skorzystania 
z konsultacji psychologicznej. Zapisy 
na  konsultacje można dokonywać 
osobiście w GOPS lub telefonicznie  
46 854 50 42.

Warto wspomnieć, że w gminie 
Wiskitki uruchomiony jest program 
„Gminna Karta Dużej Rodziny”, 
z  której korzysta już 710 osób. Po-
nadto z  sukcesem wdrażany jest 
program 500+, z  którego na  dzień 
dzisiejszy korzysta 800 rodzin w tym 
1220 dzieci.                                           n

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Z pomocą rodzinie i dzieciom

Zespół został powołany w 2012 
roku i  jego członkami są przed-
stawiciele oświaty, policji, służby 
zdrowia, sądu (kurator zawodo-
wy), Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholo-
wych oraz opieki społecznej.

Każda z  wyżej wymienionych 
osób ma  obowiązek udzielić 
wsparcia osobie, która zwraca się 
do niej z prośbą o pomoc. 

Gminny Zespół Interdyscy-
plinarny ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w  Rodzinie realizuje 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny
zadania określone w  Gminnym 
Programie Przeciwdziałania Prze-
mocy w  Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Do  zadań Zespołu należy 
w szczególności:

- diagnozowanie problemu 
przemocy w rodzinie;

- podejmowanie działań w śro-
dowisku zagrożonym przemocą 
w  rodzinie mających na  celu 
przeciwdziałanie temu zjawisku;

- inicjowanie interwencji 
w środowisku dotkniętym prze-

mocą w rodzinie;
- rozpowszechnianie infor-

macji o  instytucjach, osobach 
i  możliwościach udzielenia po-
mocy w środowisku lokalnym;

- inicjowanie działań w stosun-
ku do osób stosujących przemoc 
w rodzinie;

- opracowanie procedur postę-
powania w  związku z  wystąpie-
niem przemocy w rodzinie;

Zespół w  razie potrzeby może 
tworzyć grupy robocze w  celu 
rozwiązywania problemów zwią-
zanych z wystąpieniem przemo-
cy w rodzinie. Do zadań grup ro-

boczych w szczególności należy:
- opracowywanie i  realizacja 

planu pomocy w  indywidual-
nych przypadkach wystąpienia 
przemocy w rodzinie;

- monitorowanie sytuacji 
w rodzinie, w których dochodzi 
do przemocy oraz rodzin zagro-
żonych wystąpieniem przemocy;

- dokumentowanie działań 
podejmowanych wobec rodzin, 
w których dochodzi do przemo-
cy oraz efektów tych działań;

- informowanie o  podjętych 
działaniach zespołu interdyscy-
plinarnego.                                 n
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Zgodnie z  ustawą samorządową podsu-
mowaliśmy realizację ubiegłorocznych zadań 
zapisanych w uchwale budżetowej na rok 2016. 
Był to czas, kiedy z determinacją, dużym zaan-
gażowaniem, ale przede wszystkim skutecznie, 
realizowaliśmy nasze zadania samorządowe. 
Zadania zostały zrealizowane zgodnie z uchwałą 
budżetową przyjętą przez Radę Gminy Wiskitki. 
Potwierdziła to wysoka ocena tych działań, do-
konana przez Regionalną Izbę Obrachunkową 
w  Płocku, a  wcześniej przez Gminną Komisję 
Rewizyjną oraz przez mieszkańców naszych so-
łectw, którzy widzą jak pozytywnie zmienia się 
ich otoczenie. Jednak część składu Rady Gminy 
w Wiskitkach uznała, że w głosowaniu nie po-
prze tego co inni ocenili, jako prawidłową reali-
zację zadań samorządowych. Myślę, że dla do-
bra przyszłości naszej gminy i jej mieszkańców, 
powinno się podchodzić do lokalnej rzeczywi-
stości w sposób obiektywny i konstruktywny. 

Z  ogromną satysfakcją obserwuję, jak 
w  Gminie Wiskitki rozwija się przedsię-
biorczość. Jest to  szansa na  nowe miejsca 
pracy, ale  też i  na  większe wpływy finan-
sowe do  gminnego budżetu. Jak już wcze-
śniej informowaliśmy, została sfinalizowana 
sprzedaż ponad 20 hektarów gruntów, prze-
kazanych samorządowi przez „Wspólnotę 
Pastwiskową”. Te środki w  kolejnych latach 
będą zmieniały wizerunek Wiskitek, a w tym 
miejscu już niedługo powstaną przedsię-
wzięcia, które stworzą możliwość pracy 
dla kilkuset osób.

W tym wydaniu dużo miejsca poświęca-
my na przedstawienie zakresu wykonanych, 
realizowanych i  planowanych inwestycji. 
Wśród tych przedsięwzięć jest dużo zadań 

drogowych, ale  też zapowiedź realizacji in-
westycji kanalizacyjnej, na  którą otrzymali-
śmy ponad 1,5 mln zł dofinansowania.

Również przypominamy naszym miesz-
kańcom, czytelnikom – „Głosu Wiskitek” 
– o  najważniejszych wydarzeniach, których 
świadkami byliśmy w minionych miesiącach. 

W tym roku Święto Narodowe Konstytu-
cji 3 Maja, 226 rocznice uchwalenia Konstytu-
cji 3 Maja, obchodziliśmy w Miedniewicach, 
w Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej. 
Również tego dnia odbyły się uroczystości 
związane z  Gminnym Świętem Strażaka, 
przypadającym w przeddzień imienin nasze-
go strażackiego patrona, św. Floriana. Jako 
prezes Gminnego Zarządu OSP, z  wielkim 
uznaniem odnoszę się do  zaangażowania 
i  ofiarności naszych druhów w  strażackich 
mundurach, których w gminie jest ponad 300.

Miesiąc czerwiec w  naszej gminnie był 
czasem ważnych i podniosłych świąt oraz uro-
czystości. Wielkim wydarzeniem – o wymiarze 
ogólnopolskim – był Jubileusz 250-lecia Ko-
ronacji Obrazu Świętej Rodziny w  Miednie-
wicach. Przypomnijmy, że  w  tamtych czasach 
była to  20. koronacja koronami papieskimi 
w  kościele katolickim, ale  pierwsza na  ziemi 
mazowieckiej. Inauguracją tego niezwykłego 
wydarzenia, w  dniu 3 czerwca była Msza św. 
celebrowana przez Ks. Kardynała Kazimierza 
Nycza, Metropolitę Archidiecezji Warszawskiej. 
W kolejnych dniach Msze św. celebrowali: Ks. 
Biskup Andrzej Franciszek Dziuba, Ks. Biskup 
Senior Józefa Zawitkowski oraz Minister Pro-
wincjalny o. Wiesław Pyzio. Uroczystości jubi-
leuszowe zakończyły się w niedzielę 11 czerwca. 
To  niezwykłe wydarzenie zgromadziło wielu 

znamienitych gości i skupiło nas na modlitwie 
i  Słowie Bożym. Organizacja tych jakże pod-
niosłych, ponad tygodniowych wydarzeń – wy-
magała wiele pracy i  zaangażowania ze  strony 
organizatorów. Wielkie słowa uznania i  gratu-
lacje oraz ogromne podziękowania kieruję do   
o. Krzysztofa Oniszczuka, proboszcza parafii 
i kustosza Sanktuarium Matki Bożej Świętoro-
dzinnej – Pani Mazowsza w Miedniewicach. 

Tuż przed wakacjami spotykaliśmy się 
podczas wielu festynów i pikników, które były 
organizowane nie  tylko z  inicjatywy samorzą-
du, ale  również: szkół, lokalnych społeczności 
i stowarzyszeń. Były to wspaniałe okazje do in-
tegracji, wspólnej zabawy i sąsiedzkich rozmów. 
Cieszę się, że takich inicjatyw jest coraz więcej. 
Przed nami Powiatowo-Gminne Dożynki, które 
organizujemy w niedzielę – 20 sierpnia, w Mied-
niewicach. Jak co  roku, głównymi bohaterami 
tego wydarzenia będą nasi rolnicy, którym po-
dziękujemy i oddamy hołd za ich ciężką pracę 
na roli. Również w tym roku największą wagę 
przywiążemy do naszej historycznej tożsamości, 
do tradycji polskiej wsi i do lokalnych wartości 
od pokoleń kultywowanych przez naszych rol-
ników. Będzie to również okazja do wyśmienitej 
zabawy dożynkowej.

Serdecznie zapraszam mieszkańców 
powiatu i  gminy, naszych sąsiadów, a  także 
wszystkich, którym bliska jest nasza „Mała 
Ojczyzna” – do udziału w „Święcie Chleba”, 
w wielkim wspólnym świętowaniu.

Życzę Państwu miłej lektury „Głosu Wi-
skitek” i serdecznie pozdrawiam.

Wójt Gminy Wiskitki 
Franciszek Grzegorz Miastowski

Szanowni Państwo
Drodzy Mieszkańcy Gminy Wiskitki 
W czasie, kiedy mamy środek lata, ale też i okresu wakacyjnego, oddajemy do Państwa rąk 
kolejne wydanie „Głosu Wiskitek”. Przypomnę, że już od 27 lat, w naszej gminnej  gazecie, 
tradycyjnie przedstawiamy najbardziej istotne informacje dotyczące lokalnych wydarzeń 
mających miejsce w naszej „Małej Ojczyźnie”. W tym wydaniu piszemy o tym, co miało 
miejsce w ostatnich trzech miesiącach 2017 roku. Był to wyjątkowy czas, szczególnie  
w zakresie integracji społecznej, działań związanych z dążeniem do poprawy jakości życia 
naszych mieszkańców, a także wzbogacenia życia religijnego.

W tym wydaniu między innymi:
str. 4

str. 5
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przedsiębiorczość w Gminie

Tak zorganizowana wspólnota miała tyl-
ko tę  ziemię do  użytkowania, nie  mogła nią 
dysponować np. sprzedać. Największe tereny 
przeznaczone do  wspólnego wypasu, były 
w pobliżu miejsca, gdzie mieszkali tzw. zagrod-
nicy – małorolni rolnicy, przy obecnej ulicy 
Błońskiej, gdzie obecnie znajduje się ok. 36 ha 
łąk. Jeszcze na przełomie lat osiemdziesiątych 
i siedemdziesiątych minionego wieku, na tych 
łąkach wypasało się blisko 300 sztuk bydła. 

Czasy się zmieniły, nie ma krów i innych 

Grunty pastwiskowe dalej będą 
służyły ludziom
Informacja przekazywana przez kolejne 
pokolenia mówi, że król Zygmunt III Waza 
przekazał duże tereny pod wypas bydła w celu 
wspomożenia mieszkańców Wiskitek. Wynikało 
to z tego, że zaludnienie w tej miejscowości było 
duże, a ziemi niewiele, dlatego król ufundował 
tereny do wspólnego wypasu. Dowodem 
na to jest Rejestr Pomiarowy Miasta Wiskitki 
położonego w Guberni Warszawskiej Powiecie 
Grodziskim z roku 1868, z którego wynika, 
że grunty były nadane jako wspólnota pastwiska 
dla mieszczan Wiskitek.

zwierząt hodowlanych, dlatego też „Wspól-
nota Pastwiskowa” doszła do  wniosku, że  te 
tereny już nie  służą społeczeństwu, zgodnie 
z ich przeznaczeniem i trzeba coś rozsądnego 
z tym zrobić. W tej sytuacji część gruntów zo-
stała odrolniona i przekazana aktem notarial-
nym samorządowi gminnemu w Wiskitkach. 

Uchwała wspólnoty z roku 2008 przekazu-
je grunty o powierzchni 36,6 ha samorządowi 
gminy w  formie darowizny. Wspólnota za-
strzegła sobie prawo konsultacji decyzji władz 

gminy, odnoszących się do  przeznaczenia 
środków ze sprzedaży tej ziemi. Zasadniczym 
warunkiem jest to, aby pieniądze z  jej  sprze-
daży były przeznaczone na  rozwój miejsco-
wości Wiskitki. Rada gminy w styczniu 2008 
roku podjęła uchwałę o  przyjęciu darowizny 
od  „Wspólnoty Pastwiskowej” i  włączyła je 
do mienia komunalnego gminy. Tutaj na szcze-
gólną uwagę zasługuje prospołeczna postawa 
Wiesława Wichowskiego – przewodniczącego 
,,Wspólnoty Pastwiskowej” w Wiskitkach.      n

W imieniu Samorządu Gminy Wiskitki składam serdeczne podziękowania Panu Prezesowi, Zarządowi Spółki oraz wszystkim 
Członkom Wspólnoty za przekazanie terenów inwestycyjnych na rzecz Gminy Wiskitki.

Dzięki tej bardzo mądrej i prospołecznej postawie Wspólnoty ziemia, która stanowiła wspólne dobro przez kilka wieków, 
nadal będzie służyła lokalnej społeczności.

Ze środków uzyskanych ze sprzedaży Gmina będzie mogła, bez dodatkowego obciążania budżetu, zrealizować takie 
inwestycje jak chociażby dokończenie budowy przedszkola i centrum kultury, dokończenie przebudowy stadionu piłkarskiego, 
zagospodarowanie terenów Cegielni, dofinansowanie przebudowy drogi w kierunku miejscowości Działki i innych na terenie 

miejscowości Wiskitki, które wymagają jeszcze poprawy stanu użytkowania.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z zapisami umowy darowizny oraz  treścią Uchwały Nr 9/XII/08 Rady Gminy Wiskitki 
z dnia 15 lutego 2008 r.  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez darowiznę nieruchomości położonej w miejscowości 

Wiskitki, na mocy których fundusze uzyskane ze sprzedaży gruntów mają być przeznaczone na rozwój i infrastrukturę 
miejscowości Wiskitki. W celu ustalenia najlepszego sposobu ich wykorzystania, zostanie zorganizowane spotkanie  

z Zarządem Spółki oraz społecznością lokalną. 

Szanowny Pan
Wiesław Wichowski

Prezes Zarządu 
Spółki dla Zagospodarowania 

Wspólnoty Gruntowej 
we wsi Wiskitki

Przewodniczący
Rady Gminy Wiskitki

Andrzej Lemański

Wójt
Gminy Wiskitki

Franciszek Grzegorz Miastowski

Wójt Franciszek  Grzegorz Miastowski 
z prezesem Wiesławem Wichowskim 

na terenie sprzedanych gruntów „Wspólnoty Pastwiskowej” 
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Grupa Chefs Culinar może poszczycić 
się długoletnią tradycją w  dziedzinie han-
dlu hurtowego. Swoje początki datuje na  rok 
1923. W 1986 roku firmy CITY i JOMO, spe-
cjalizujące się w  obsłudze odbiorców hurto-
wych utworzyły spółkę zajmującą się hurtową 
sprzedażą towarów pod  nazwą GV-Partner 
Warenhandels-GmbH, łącząc swoje kompe-
tencje w branży gastronomicznej, hotelarskiej 
i  żywienia zbiorowego. Dzięki współpracy 
rozpoczęła się faza stałego wzrostu. Pojawił się 
przepis na sukces, który sprawdza się do dziś.

Ta rodzinna firma z  ponad 90-letnią hi-
storią, na  rynku niemieckim jest wiodącym 
dystrybutorem artykułów spożywczych i  nie-
spożywczych do hoteli, restauracji oraz innych 
podmiotów gospodarczych prowadzacych 
działalność gastronomiczną. Chefs Culinarw 
celu zapewnienia najwyższej jakości dostaw, 
prowadzi działalność w oparciu o nowoczesną 
logistykę magazynową oraz wielokomorowy 
transport chłodniczy. Na terenie Niemiec Gru-
pa Chefs Culinar posiada 8 dużych centrów 
logistycznych, w  ofercie których znajduje się 

Duży inwestor przy ul. Błońskiej
Pod koniec minionego roku przedstawiciele 
Seriusz Chefs Culinar Sp. z o.o. wykazywali 
zainteresowanie nabyciem działek zlokalizowanych 
przy ul. Błońskiej. Są to tereny, które przez kilkaset 
lat należały do lokalnej „Wspólnoty Pastwiskowej”, 
a niedawno zostały przekazane poprzez uchwałę 
gminie przez Walne Zgromadzenie Wspólnoty 
Gruntowej  we wsi Wiskitki. Tereny obejmujące 
obszar ponad 20 hektarów zostały sprzedane 
niemieckiej firmie pod koniec kwietnia.

prawie 25.000 artykułów oraz ok. 700 ciężaró-
wek wyposażonych w różne strefy chłodzenia.

Grupa Chefs Culinar działa także poza gra-
nicami Niemiec. Swoje oddziały posiada w ta-
kich krajach jak Dania, Austria czy Holandia.

W  Polsce Grupa Chefs Culinar rozpoczę-
ła działalność w  2012 poprzez założenie spółki 
Chefs Culinar Sp. z o.o. Obecnie Grupa zatrudnia 
w Polsce ok. 200 osób i planuje dalszą intensywną 
ekspansję na rynku polskim. W związku z tymi 
ambitnymi planami postanowiono wybudować 
pierwsze, duże centrum magazynowo-logistycz-
ne. W wyniku przeprowadzonych badań i analiz 
podjęto decyzję o  zlokalizowaniu prerwszego 
magazynu oraz centrali Chefs Culinar w Polsce 
po zachodniej stronie Warszawy, w okolicy au-
tostrady A2 w Wiskitkach, przy ulicy Błońskiej. 
Argumentując swój wybór przedstawiciel Spółki 
podkreślił, że  o  lokalizacji inwestycji w  Gminie 
Wiskitki zdecydowało przede wszystkim ko-
rzystne położenie oraz możliwość zakupienia 
dużych i  dobrze przygotowanych do  inwestycji 
gruntów. Istotnym elementem lokalizacji jest 
kwestia możliwości zatrudnienia zarówno kadry 

kierowniczej, jak i pracowników do obsługi – ma-
gazynowo-logistycznej, jak również związanej 
z przemysłem spożywczym. Docelowo inwestor 
zamierza zatrudnić kilkaset osób.

Sprzedaż nieruchomości jest dużym suk-
cesem oraz ogromną szansą na rozwój naszej 
Gminy, ponieważ oprócz wysokich podat-
ków, jakie będą wpływać do samorządowego 
budżetu powstanie około 400 nowych miejsc 
pracy zaś pieniądze ze  sprzedaży zostaną 
przeznaczone na lokalne inwestycje.

Rozwój firm z branży spożywczej na tere-
nie Gminy to także nowe możliwości zbytu lo-
kalnych produktów rolnych, co bezpośrednio 
przyczyni się również do rozwoju rolnictwa.

Wypełniając warunki przekazania 
gruntów samorządowi, urząd gminy przy-
gotowuje dla  mieszkańców miejscowości 
Wiskitki ankietę, w  której wskażą oni naj-
lepszy sposób wykorzystania środków po-
chodzących ze  sprzedaży nieruchomości. 
Ponadto planowane są również spotkania 
i  konsultacje z  Zarządem Wspólnoty oraz 
mieszkańcami Wiskitek.                              n

Z  końcem roku zostanie bowiem otwo-
rzona nowa lokalizacja Firmy Charter Sp. 
z o.o., która od ponad dwudziestu lat odnosi 
sukcesy na rynku transportu międzynarodo-
wego. W roku 2012 Firma Charter przystąpiła 
do przetargu i w wyniku przeprowadzonych 
negocjacji z  Panem Wójtem Franciszkiem 
Grzegorzem Miastowskim zawarto umowę 
dzięki której skorzystają zarówno Mieszkańcy 
Gminy Wiskitki jak i Inwestor. 

Z satysfakcją informujemy, iż udało nam 
się pozyskać rzetelnego Inwestora i  praco-
dawcę, który może poszczycić się wieloma 
nagrodami i  wyróżnieniami. W  2013 roku 
firmy Charter i Frigo zostały uhonorowane 
przez Newsweek Polska tytułami „Firma 
rodzinna roku 2012”. Charter zajął pierwsze 
miejsce w  kategorii Firm rodzinnych du-

Już za kilka miesięcy, na terenie Gminy Wiskitki, zostanie uruchomiona 
inwestycja, która da szansę zatrudnienia około 60 osobom z terenu naszej Gminy.

żych, a Frigo drugie miejsce w kategorii Firm 
rodzinnych mikro. Ponadto w 2006 roku fir-
ma Charter otrzymała tytuł „Gazeli Biznesu”, 
który nadawany jest przez „Puls Biznesu”.

Firma Charter Sp. z  o.o. jest rodziną 
firmą działającą na  rynku transportu mię-
dzynarodowego od 1995r. i przez te wszyst-
kie lata wypracowała sobie pozycję jednego 
z  wiodących przewoźników chłodniczych 
działających w Polsce.

Firma składa się z  dwóch oddziałów 
w  Polsce, jednego oddziału na  Białoru-
si oraz czterech oddziałów w  Rosji. Firma 
dynamicznie rozwija swoje struktury i do-
stosowuje je do  rynku. Obecnie firmowe  
samochody codziennie są ładowane i  roz-
ładowywane w  Hiszpanii, Francji, Belgi 
i Holandii, Anglii, Włoszech, Grecji, Serbii, 

ale  także w  Moskwie, Sankt Petersburgu 
i dalekich regionach Rosji.

W  nowej lokalizacji, przy ul. Guzowskiej 
w Wiskitkach, na skrzyżowaniu drogi A2 i 50 
powstanie nowoczesny kompleks z warsztatem, 
myjnią dla  pojazdów ciężarowych, stacją pa-
liw oraz biurem dla obsługi całej firmy. Wybór 
miejsca nie był przypadkowy, jest to najszybsza 
trasa do obsługi połączeń zachód – wschód oraz 
północ – południe. Dzięki tej lokalizacji kierow-
cy nie będą tracić czasu na dojazd do odległej 
bazy oraz będzie można optymalnie zaplanować 
i wykorzystać ich czas pracy.  

Więcej informacji o  firmie na  stronie 
internetowej www.charter.net.pl 

W  niniejszym wydaniu prezentujemy 
wizualizację kompleksu, jaki powstanie 
w Wiskitkach oraz aktualny stan prac.          n

Międzynarodowa firma przy 
rondzie „Wiskitki”
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W piątek 28 lipca została zwołana nadzwy-
czajna sesja Rady Gminy w Wiskitkach, której 
głównym zadaniem było przyjęcie uchwał od-
noszących się do planów przestrzennego zago-
spodarowania terenów położonych przy Auto-
stradzie A2 w pobliżu węzła „Wiskitki”. 

Takie nieplanowane spotkanie wynikało 
z tego, że pojawili się inwestorzy, którzy są zde-
cydowani na  zakup terenów od  osób prywat-
nych w dzielnicy przemysłowej, której funkcjo-
nowanie zaplanowano wzdłuż Autostrady A2. 
Tereny te obejmują Wiskitki i Cygankę, ciągnące 
się od węzła „Wiskitki” łączącego drogi krajowe, 
w  kierunku Nowego Drzewicza. Są tam pola 
ponad 10 właścicieli, które tego dnia po przyję-
ciu uchwał, stały się terenami przeznaczonymi 
na  działalność gospodarczą. Z  przyjętych do-
kumentów wynika, że mogą zostać tam zloka-
lizowane obiekty produkcyjne, składy oraz ma-
gazyny. Na tym terenie zostały wyznaczone dwa 
do siebie przyległe obszary, które teraz są ofertą 

FM Logistic i inne firmy zainteresowane są kupnem terenów inwestycyjnych

Węzeł „Wiskitki” przyciąga inwestorów
W gminie Wiskitki, od dwóch lat są tworzone i korygowane Plany 
Przestrzennego Zagospodarowania. Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Ta 
procedura jest wykładnią działań władz gminy, aby w pobliżu 
nowych, szlaków komunikacyjnych, tworzyć obszary do działalności 
gospodarczej, tzw. dzielnice przemysłowe. – Takie samorządowe 
działania już przynoszą wymierne efekty i coraz więcej inwestorów 
jest zainteresowanych zakupem gruntów na terenie gminy Wiskitki 
– poinformował wójt Franciszek Grzegorz Miastowski radnych 
i sołtysów podczas obrad nadzwyczajnej sesji.

dla przedsiębiorców w dzielnicy przemysłowej 
o powierzchni ok. 47 hektarów. 
Radni nie mieli wątpliwości, że takie przeznacze-
nie tych terenów jest bardzo korzystne dla gmi-
ny i  mieszkańców, dla  obecnych i  przyszłych 
pokoleń. Uznali też, że przygotowane plany są 
wykonane zgodnie z  oczekiwaniem większo-
ści zainteresowanych i przyjęli je jednogłośnie. 
Mówiono też o tym, że coś takiego jest swojego 
rodzaju rekompensatą za uciążliwości, na jakie 
gmina Wiskitki została skazana, najpierw pod-
czas budowy obwodnicy Żyrardowa i  Auto-
strady A2, a teraz w związku z funkcjonującym 
ruchem na nowych szlakach komunikacyjnych. 

W  spotkaniu wzięli udział przedstawi-
ciele zagranicznej firmy FM Logistic, mającej 
w Polsce swoją siedzibę w Mszczonowie. 

Przypomnijmy, że  jest to  już kolejny po-
ważny inwestor, który zainteresowany jest 
lokalizacją swojej działalności w  Wiskitkach. 
Przed dwoma miesiącami, po  drugiej stronie 

Autostrady A2, przy ulicy Błońskiej duża firma 
zakupiła ponad 20 hektarów na  prowadzenie 
przedsiębiorczości logistycznej i konfekcyjnej, 
gdzie ma powstać kilkaset miejsc pracy. 

Wójt Franciszek Grzegorz Miastowski 
powiedział, że  od  wielu lat są prowadzone 
kolejne rozmowy z zainteresowanymi przyja-
zną dla inwestorów gminą Wiskitki. Korzyści 
związane z  tymi przedsięwzięciami można 
byłoby długo wymieniać. Najkrócej można 
powiedzieć, że  gmina i  jej  mieszkańcy będą 
bogatsi. Proces zachęcania inwestorów jest 
długi i  nic nie  dzieje się samo, to  jest efekt 
wieloletnich kontaktów, rozmów i stwarzania 
przyjaznego klimatu dla przedsiębiorców.

To  jest dobra zapowiedź na  gospodarczą 
przyszłość dla  tych terenów i  szansa na  pracę 
dla  całego regionu. Także dla  Wiskitek, które 
mają szansę na to, aby stać się kolejnym gospo-
darczym tygrysem Mazowsza.                            

                                                                                n
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Profil działalności firmy zorientowany 
jest głównie na  kompleksową obsługę reali-
zacji inwestycji. Prace realizowane są w  naj-
wyższych standardach wykorzystując nowe 
technologie i tendencje w architekturze, któ-
re znakomicie ułatwiają zagospodarowanie 
wnętrz, a jednocześnie stanowią nowoczesną 
bryłę zewnętrzną. Firma Współpracuje z do-
stawcami specjalistycznego sprzętu i urządzeń 
potrzebnych w  wykonywanych obiektach 
przemysłowych, co  pozwala nam na  wyko-

Byli jaskółką przedsiębiorczości
Firma KONTUR powstała w 1995 roku, jest ona jedną 
z wielu, które pojawiły się na terenie gminy Wiskitki 
w minionych latach. Teraz do nich dołączają nowe, duże 
przedsiębiorstwa.

rzystanie nowych technologii 
i  śmiałych rozwiązań tech-
nicznych. Jednocześnie są 
oferowane atrakcyjne, ekonomiczne i  przez 
to  konkurencyjne rozwiązania. Tak realizo-
wane są zarówno duże obiekty inwestorów 
zagranicznych, jak również mniejsze inwe-
storów krajowych, których właściciele pragną 
przebywać w  obiektach zaprojektowanych 
i wykonanych w sposób indywidualny.

Firma KONTUR obecnie poszerza swo-

ją działalność o  pozyskiwanie dla  naszych 
inwestorów terenów pod  realizację nowych 
inwestycji, tworzenie i wizualizacja koncep-
cji projektu, uzyskiwanie pozwoleń na budo-
wę i decyzji lokalizacyjnych. Są firmą dobrze 
wpisującą się w  pejzaż gospodarczy gminy 
Wiskitki i byli w niej jaskółką przedsiębior-
czości.                                                                n

Wybudowano garaże w OSP Nowe Ko-
złowice i  w  OSP Jesionka. W  większości 
strażnic przeprowadzona została moderni-
zacja i remonty, corocznie z budżetu Gmi-
ny dofinansowywany jest zakup sprzętu 
i  umundurowania strażackiego. Obecnie 
prowadzona jest budowa garażu w  Dział-
kach i  przebudowa strażnicy w  Aleksan-
drowie, przeznaczono środki na  remont 

Ochotnicze Straże Pożarne też są ważne
Gmina każdego roku sukcesywnie inwestuje w zabezpieczenie  
przeciwpożarowe. W ostatnich latach zakupiono dwa samochody 
bojowe dla OSP Wiskitki i OSP Miedniewice.

strażnicy w  Różanowie. Na  najbliższej se-
sji zostaną również zabezpieczone środki 
na  inwestycje w Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Guzowie. 

W miarę posiadanych środków Budże-
towych przewiduje się dalsze inwestowanie 
w rozbudowę strażnic zgodnie z potrzeba-
mi poszczególnych Ochotniczych Straży 
Pożarnych. 

2006 r. – 231.818,00 zł
2007 r. – 299,926,00 zł
2008 r. – 154,119,00 zł
2009 r. – 706.259,00 zł
2010 r. – 211.770,00 zł
2011 r. – 283.120,00 zł

W ciągu ostatnich kilkunastu lat wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne wyglądają następująco.
2012 r. – 352.853,00 zł
2013 r. – 716.861,00 zł 
2014 r. – 812.174,00 zł
2015 r. – 866.069,00 zł
2016 r. – 219.870,00 zł

2017 r. – 500.175,26 zł(kwota planowana)

O zagospodarowaniu kilkunastu hektarów 
terenu i zbiorników wodnych po starej cegielni, 
mówi się od  kilku lat. W  pierwszej kolejno-
ści uporządkowano stan prawny tego terenu. 
W  2013 r. opracowano koncepcję zagospo-
darowania nieużytków po  wyrobiskach gliny 
w  Wiskitkach, która obecnie będzie aktuali-
zowana – dodaje Wójt Gminy, Pan Franciszek 
Grzegorz Miastowski. Niewątpliwie będzie 
to miejsce przeznaczone na rekreacje, ale da też 

Cegielnia – są plany
Jest takie znane miejsce w Wiskitkach nazywające się „Cegielnia”. 
To tam przed dziesiątkami lat wydobywano glinę i wytwarzano 
z niej cegły. Kiedy zasoby zostały wyczerpane, pozostało 
kilkanaście zbiorników wodnych. W najbliższych latach 
wizerunek tej części gminy na szansę na to, aby się zmienić.

możliwość wędkowania dla członków PZW. 
Obecnie trwają przygotowania 

do  opracowania dokumentu strategiczne-
go Gminy pn. ”Lokalny Program Rewita-
lizacji dla Gminy Wiskitki do roku 2023”. 
Do  Programu zostaną wpisane obszary 
Gminy, wymagające rewitalizacji. Pro-
gram będzie konsultowany z  mieszkań-
cami, przedsiębiorcami i  innymi grupami 
interesariuszy z terenu Gminy. Dokument 

będzie podlegał sprawdzeniu i  zatwier-
dzeniu przez Instytucję Zarządzającą 
Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 
Wówczas Gmina będzie mogła ubiegać się 
o  środki zewnętrzne na  dofinansowanie 
rewitalizacji zgłoszonych obszarów, w tym 
również na stworzenie terenów rekreacyj-
nych w miejscu nazywanym przez miejsco-
wych „Cegielnią.                                                   n
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Projekty realizowane

Wnioski oczekujące na rozpatrzenie

Gmina podjęła także współpracę w zakresie pozyskania usług dla mieszkańców Gminy, 
finansowanych ze środków zewnętrznych.

1. Projekt – „Regionalne partnerstwo 
samorządów Mazowsza dla  aktywizacji 
społeczeństwa informacyjnego w zakresie 
e-administracji i geoinformacji” 

2. „Budowa Systemu Ostrzegania 
i  Alarmowania na  terenie Powiatu Ży-
rardowskiego”. Okres realizacji projektu 
01.05.2016 – 31.12.2017 r. Projekt współfi-
nansowany jest ze  środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wartość 
projektu wynosi 566.850 zł, w  tym wkład 
własny Gminy Wiskitki wynosi 16.186 zł.

Projekt zakłada zbudowanie, w partner-

Gmina korzysta z funduszy zewnętrznych
Od wielu lat Gmina Wiskitki aktywnie angażuje się w pozyskiwanie środków zewnętrznych na wsparcie 
realizacji zadań publicznych. Podsumowanie najważniejszych zrealizowanych projektów znajduje się 
na naszej stronie internetowej. Poniżej przedstawiamy aktualnie realizowane projekty.

stwie z gminami powiatu, systemu ostrzega-
nia i alarmowania ludności o zagrożeniach 
terrorystycznych, katastrofami naturalnymi 
i  technicznymi, ekstremalnymi zjawiskami 
pogody, wystąpieniu skażeń zagrażających 
ludziom i środowisku. 

3. „Budowa fragmentu sieci kanali-
zacji sanitarnej w miejscowości Jesionka, 
Gmina Wiskitki” Okres realizacji projektu 
31.05.2017 – 20.05.2019 r. Projekt współfi-
nansowany jest z  Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na  lata 2014-2020. Wartość 

projektu wynosi 2.427.887 zł, w tym wkład 
własny Gminy Wiskitki wynosi 883.022 zł. 

O tej inwestycji piszemy na str. 8

4. Projekt – „Przebudowa drogi gmin-
nej w  miejscowości Czerwona Niwa Parcel 
w  kierunku miejscowości Roztropna” Ter-
min realizacji prac 30.09.2017 r. Projekt współ-
finansowany jest w ramach dotacji ze środków 
związanych z wyłączeniem z produkcji grun-
tów rolnych – budowa i  modernizacja dróg 
dojazdowych do  gruntów rolnych. Wartość 
projektu wynosi 186.054 zł, w tym wkład wła-
sny Gminy Wiskitki wynosi 111.632 zł.

Więcej na ten temat na str. 7.

1. „Wykonanie nowego nagrobka 
na  mogile zbiorowej ofiar terroru nie-
mieckiego z  1943 roku” Planowany okres 
realizacji projektu – 01.08.2017 – 10.10.2017 
r. Wniosek złożono do Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego. Wartość pro-
jektu wynosi 50.000 zł, w tym wkład własny 
Gminy Wiskitki wynosi 10.000 zł. 

Zadanie ma na celu upamiętnienie osób 

zamordowanych przez hitlerowców w 1943 
r., pochowanych na cmentarzu rzymsko-ka-
tolickim w Miedniewicach.

2. „Sport, nauka i  zabawa – to  roz-
woju jest podstawa” – zajęcia sportowe 
z elementami gimnastyki korekcyjno-kom-
pensacyjnej. Planowany okres realizacji 
projektu – 18.09.2017 – 08.12.2017 r. Wnio-

sek złożono do Ministerstwa Sportu i Tury-
styki, w ramach zadania „Sport dla wszyst-
kich”. Wartość projektu wynosi 46.939 zł, 
w  tym wkład własny Gminy Wiskitki wy-
nosi 23.469 zł. 

Celem projektu jest zarówno zaszcze-
pienie chęci do sportu, jak również profilak-
tyka wad postawy i zapobieganie nadwadze 
i otyłości wśród dzieci.

1. Podpisano „Deklarację udziału 
Gminy” z  potencjalnymi realizatorami 
projektu, który planowany jest do  reali-
zacji w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Kon-
kurs ogłoszony przez Ministerstwo Admi-
nistracji i Cyfryzacji i Ministerstwo Infra-
struktury i Rozwoju dotowany ze środków 
unijnych. 

Celem projektu jest stworzenie projektu 
nauczania seniorów korzystania z  technolo-
gii informatycznych i  Internetu. Bezpłatne 
szkolenia w ramach projektu będą skierowane 

do mieszkańców Gminy Wiskitki, powyżej 65 
roku życia. Uczestnicy będą mieli możliwość 
nauki m.in. bezpiecznego korzystania z Inter-
netu, komunikacji z rodziną i znajomymi (np. 
Skype, Whatsup), posługiwania się pocztą 
elektroniczną (darmowe konta), itp.

2. Podjęto współpracę z  Fundacją 
Wiewiórki Julii. W  ramach współpracy 
dzieci uczęszczające do przedszkoli i  szkół 
podstawowych, znajdujących się na  te-
renie Gminy Wiskitki, w  roku szkolnym 
2017/2018 będą mogły skorzystać z  bez-

płatnych badań stomatologicznych.
Fundacja Wiewiórki Julii planuje zakup 

i wyposażenie dentobusu. Zanim to nastą-
pi w Polskę wyruszył zespół stomatologów 
–  wolontariuszy  samochodem Julii. Zada-
niem lekarzy jest:

• przygotowanie mapy drogowej 
dla dentobusu – leczenie dzieci;

• przygotowanie dokumentacji  me-
dycznej – stan zdrowia dzieci w  poszcze-
gólnych miejscowościach, statystyki dot. 
próchnicy.                                                

                                                                  n

- Feliksów: 75 m3

- Stary Drzewicz: 45m3

- Babskie Budy: 120m3

- Nowa Wieś: 30m3

- Jesionka: 225 m3

- Wola Miedniewska: 180 m3

- Sokule: 30 m3

- Smolarnia: 30 m3

- Czerwona Niwa Parcel: 30 m3

- Wiskitki: 330 m3

- Nowy Drzewicz: 30 m3

- Franciszków: 225 m3

- Nowe Kozłowice: 30 m3

- Łubno: 30 m3

- Antoniew: 90 m3

- Miedniewice: 45 m3

- Starowiskitki Parcel: 30 m3

                                                                     n

Remont nawierzchni dróg gruntowych 
wzmocnionych żużlem na kwotę 89.113,50 zł

Podbuszyce, Jesionka (ul. Kole-
jowa, ul. Przemysłowa, ul. Środ-
kowa), Działki (ul. Bukowa, ul. To-
polowa). Tomaszew,  Starowiskitki 
(droga brukowa),  Nowy Drzewicz, 

Wyremontowano kolejne drogi 
Gmina Wiskitki wyremontowała nawierzchnię dróg 
oraz poboczy w następujących miejscowościach: 

Wiskitki (droga polna od ul. Che-
mików),  Franciszków (ul. Jarzębi-
nowa),  Sokule – Łubno (między 
stawami w  kierunku wsi Morgi),  
Łubno (ul. Kwiatowa).                    n
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Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych. Rozpoczęła się przebudowa drogi 
gminnej w  miejscowości Czerwona Niwa 
Parcel w kierunku miejscowości Roztropna. 

Na  mocy Uchwały Zarządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego gminie została przyznana 
pomoc w wysokości 64.000 zł. Koszty całko-
wite inwestycji szacowane są na  kwotę oko-
ło 190.000 zł, wkład własny gminy wynosi:  
126.000 zł. Umowa o przyznaniu pomocy zo-

stała podpisana w dniu 20 czerwca.
Droga stanowi ważny ciąg ko-

munikacyjny zapewniający dojazd 
okolicznym rolnikom do  gruntów 
uprawnych. Dodatkowe wzmoc-
nienie nawierzchni, jakie zostanie 
wykonane w  ramach realizacji ope-
racji, poprawi bezpieczeństwo ruchu 
drogowego dla pojazdów i ciężkiego 
sprzętu rolniczego.                            n

Budowa jezdni w Czerwonej Niwie Parceli

W  czerwcu 2017 roku zakończyły się 
prace związane z  realizacją operacji pt. 
„Przebudowa ciągu drogowego ul. Pańska, 
Targowa, Sokołowskiego w  miejscowości 
Wiskitki”, na  którą pozyskano dofinanso-
wanie ze środków Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ra-
mach poddziałania: „Wsparcie inwestycji 
związanych z  tworzeniem, ulepszaniem 
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w  tym inwestycji w  ener-
gię odnawialną i  w  oszczędzanie energii”. 

Na  realizację powyższego 
zadania, Gmina pozyskała 
dofinansowanie w wysokości 
585 192 zł co stanowi, zgod-
nie z  warunkami przyznania 
pomocy w  ramach PROW 
2014-2020, 63,63 proc. kosz-
tów kwalifikowanych. W  ra-
mach operacji przebudowa-
no drogę gminną na odcinku 
1.295 m.                                

                                          n

Przebudowano ważny ciąg komunikacyjny

Nowe nawierzchnie w Działkach

W  1991 roku Zakład Energetyczny prze-
kazał Gminie obowiązki w zakresie eksploatacji 
i konserwacji  oświetlenia ulicznego. Wówczas 
na terenie gminy świeciło 809 latarni. Od tego 
czasu Gmina sukcesywnie inwestowała w  sieć 
oświetleniową wymieniając stare, wyeksploato-
wane oprawy rtęciowe i żarowe oraz dobudowu-
jąc nowe odcinki oświetlenia ulicznego. Efektem 
tych działań było 450 nowych latarni sodowych.

W 2007 roku przystąpiono do moderniza-
cji pozostałych 650 opraw oświetlenia ulicznego 
i od tego roku w budżecie gminy przeznaczane 
były środki na rozbudowę tej infrastruktury.

Po  10 latach liczba nowych punktów 
oświetleniowych przekroczyła 1700 i wciąż 
doświetlane są nowe odcinki dróg i ulic.

W gminie Wiskitki od kilkunastu lat coraz większą uwagę przykłada się 
do oświetlenia ulic w poszczególnych miejscowościach i szlaków komunikacyjnych. 
Trwają prace związane z instalacją urządzeń oświetlenia ulicznego na istniejących 
słupach, a także budowa nowych odcinków oświetlenia ulicznego.

Instalacja oświetlenia ulicznego  
na istniejących słupach:

Feliksów (przy autostradzie) – długość li-
nii 564 m b., 6 latarni, wartość robót 13.971 zł

Stary Drzewicz (przy tzw. czarnej dro-
dze) długość linii 248 m b., 4 latarnie, war-
tość robót 8.799 zł

Wola Miedniewska (od strony Guzowa 
w kierunku Czerwonej Niwy) długość linii 
464 m b., 5 latarni, wartość robót 11.575 zł

Czerwona Niwa Parcel – długość linii 
178 m b., 4 latarnie, wartość robót 8.278 zł 
termin realizacji 30 sierpień 2017 r 

Budowa nowych odcinków oświetlenia 
ulicznego w miejscowościach:

Jesionka, na  ul. Granicznej – długość 

linii 434 m b., 7 
latarni, wartość 
robót 32.003 zł 

D z i a ł k i , 
na ul. Topolowej 
– długość linii 
233 m b., 4 latar-
nie, wartość ro-
bót 18.527 zł ter-
min realizacji 30 
wrzesśnia2017 r.

Wkrótce wykonawca przystąpi do realizacji 
prac związanych z budową kolejnych odcin-

ków oświetlenia ulicznego w miejscowościach:
Jesionka, ul. Słoneczna – długość linii 

372 m b., 10 latarni, wartość robót 45.877 zł
Antoniew – długość linii 546 m b., 12 

latarni, wartość robót 38.751 zł.
Będą to pierwsze oświetlenia uliczne na te-

renie Gminy Wiskitki z latarniami LED-owymi 
termin realizacji – 30 października 2017 r.     n

Oświetlenie ulic i dróg jest ważne

Zakończono roboty budowlane, polegające na moder-
nizacji nawierzchni ul. Dębowej i ul. Lipowej w Działkach. 
Łączny koszt wykonania prac wyniósł 190 180,88 zł brutto.  

W ramach prac wyrównano tłuczniową nawierzchnię, 
a następnie położono dwie warstwy masy asfaltowej. Ponad-
to zakres robót obejmował utwardzenie poboczy tłuczniem. 

Łączna długość nowej nawierzcni tych ulic wynosi 
ok. 600 m.                                                                                                       n
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gospodarka komunalna

W  odpowiedzi na  ogłoszenie wpły-
nęły dwie oferty na  kwoty: 3.142.618 zł.  
i 2.834.092,80 zł.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Za-
mawiający, tj. Gmina Wiskitki podał kwotę, 
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia wynoszącą 1.945.905 zł brutto. 

W związku z tym, iż oferta z najniższą ceną  
znacząco przewyższała kwotę, którą Gmina 
zamierzała przeznaczyć na  sfinansowanie za-
mówienia i  jednocześnie nie było możliwości 

W dniu 20 kwietnia br. Gmina Wiskitki ogłosiła przetarg nieograniczony pn. 
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy w gminie Wiskitki” (Dziennik Urzędowy 
Unii Europejskiej; 2017/S 077-149841). 

zwiększenia tej kwoty, przetarg został unieważ-
niony w dniu 14 czerwca 2017 r. 

Z  przetargu bowiem wynikało, że  za-
proponowana miesięczna opłata za  odpady 
na mieszkańca byłaby znacznie wyższa (13,50 
zł) niż dotychczasowa (9,20 zł), dlatego też 
przetarg unieważniono i przeprowadzono ne-
gocjacje z firmą aktualnie obsługującą Gminę. 

W wyniku negocjacji ustalono stawkę odbio-
ru dla odpadów segregowanych w wysokości 10,80 
zł brutto na okres 5 miesięcy. W celu utrzymania 

(w  okresie 
umownym) 
dotąd obowiązującej stawki dla  mieszkańców 
(9,20 zł) wymagana jest dopłata z  gminnych 
środków budżetowych w wysokości 1,60 zł mie-
sięcznie do osoby. W trakcie okresu umownego 
ogłoszony zostanie kolejny przetarg.

Tę  kwestię w  szczegółach wyjaśniał  
wójt Franciszek Grzegorz Miastowski rad-
nym i  sołtysom podczas ostatnich obrada 
Rady Gminy Wiskitki.                                 n

Jak to było z ceną za odpady?

Informujemy, że  ceny usług za  dostar-
czenie wody i  odbieranie ścieków reguluje 
uchwała Nr  9/XXVIII/17 Rady Gminy Wi-
skitki z  dnia 3 marca 2017 roku w  sprawie 
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Zgodnie z obowiązującą uchwałą ceny 
brutto dla gospodarstw domowych wynoszą:

2,55 zł za m3  dostarczonej wody
7,02 zł za m3 odprowadzonych ścieków
Ponadto istnieją opłaty abonamento-

we w wysokości:
3,51 zł na jednego odbiorcę za miesiąc 

w przypadku dostarczenia wody
5,40 zł na jednego odbiorcę za miesiąc 

w przypadku odprowadzenia ścieków
W stosunku do poprzednio obowiązujących 

cen i stawek (uchwalonych w 2015 roku)  wzrosły 
wyłącznie ceny za odprowadzanie ścieków. 

Szanowni Mieszkańcy, omawiając kwe-
stię opłat za  wodę i  ścieki, należy zwrócić 

Ile płacimy za wodę i ścieki?
uwagę, że w związku z wybudowaniem kana-
lizacji, nastąpił wzrost majątku gminy. Zgod-
nie z  rozporządzeniem Ministra Infrastruk-
tury i Budownictwa z dnia 11 sierpnia 2016 
roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
określania taryf, wzoru wniosku o  zatwier-
dzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odpro-
wadzanie ścieków – w  cenę wody i  ścieków 
wliczony jest odpis amortyzacyjny od  nowo 
wybudowanego majątku. 

Informuję również, że do Gminnej Oczysz-
czalni Ścieków w Guzowie trafiają ścieki przy-
wożone samochodami.  Tylko w roku bieżącym 
przywieziono  tam z terenu Gminy Wiskitki 9 
tys. m3 ścieków. Za ścieki przywożone spoza te-
renu Gminy pobierana jest wyższa opłata w wy-
sokości 9,72 zł brutto za m3. 

Należy podkreślić, że prowadzone na bie-
żąco badania ścieków surowych (nieoczysz-
czonych) i  wypływających (oczyszczonych) 

jednoznacznie potwierdzają prawidłową pra-
cę naszej oczyszczalni. Stopień redukcji pod-
stawowych parametrów wynosi  ponad 99%.

Szanowni Mieszkańcy, konieczność bu-
dowy kanalizacji od wielu lat jest poruszana 
podczas spotkań w sołectwach. Rozbudowa 
sieci kanalizacyjnej jest jedną z  najwięk-
szych inwestycji Gminy Wiskitki ostatnich 
lat. Z  każdym dniem wzrasta liczba osób 
korzystających z  kanalizacji. Na  dzień od-
dawania w Państwa ręce niniejszego biule-
tynu było to prawie 3.500 osób. 

Jednocześnie chciałbym poinformo-
wać, że  31 maja 2017 r. została podpisana  
z  Samorządem Województwa Mazowiec-
kiego umowa o przyznaniu pomocy na re-
alizację inwestycji pt. „Budowa fragmentu 
kanalizacji sanitarnej w  miejscowości Je-
sionka, Gmina Wiskitki” co oznacza, że bu-
dowa kanalizacji w Gminie oficjalnie weszła 
w trzeci etap realizacji. 

Wójt Gminy Wiskitki
Franciszek Grzegorz Miastowski

W dniu 2 marca 2017 r. połączonym 
komisjom budżetowej, inwestycyjnej 
i  rolnictwa Rady Gminy Wiskitki przed-
stawiono projekt uchwały w  sprawie za-
twierdzenia taryf za  zbiorowe zaopatrze-
nie w  wodę i  zbiorowe odprowadzanie 
ścieków. Ceny i stawki opłat zostały obli-
czone na  podstawie ewidencji księgowej 
kosztów i przewidywanego wzrostu opłat 
za  odprowadzanie ścieków do  środowi-
ska. Obliczona w ten sposób cena brutto 
ścieków dla gospodarstw domowych, wy-
niosła 12,69 zł za 1m³.

Podwyżka ceny ścieków, w  stosunku 
do  poprzednio obowiązującej wynikała 
z następujących okoliczności:

– była ona ustalona 2 lata wcześniej 
(w 2015 r.);

– w kosztach do kalkulacji nowej ceny 
uwzględniono amortyzację od  nowo wy-
tworzonego majątku (sieci kanalizacyjnej 
z przepompowniami ścieków);

– uwzględniono zmianę stawek za od-
prowadzania ścieków do  środowiska, 
w  związku z  projektem ustawy prawa 
wodnego.

Biorąc pod uwagę, że projekt noweliza-
cji ustawy Prawo wodne nie  został jeszcze 
uchwalony, zaproponowałem korektę kosz-
tów, która został przyjęta przez radnych.

W wyniku nowych wyliczeń cenę ście-
ków ustalono na  poziomie 7,02 zł. brutto 

za 1m³ ścieków dla gospodarstwa domo-
wego) i tyle płacą mieszkańcy.

Do  Urzędu Gminy w  Wiskitkach 
wpływają informacje, z  których wynika, 
że  jako wójt podczas obrad samorządo-
wych składałem radnym propozycję przy-
jęcia stawek za ścieki w wysokości 17 czy 
14 złotych. Oświadczam, że nigdy nic ta-
kiego nie miało miejsca. Uważam że man-
daty radnych zobowiązują do obiektywnej 
oceny sytuacji i rzetelnego prezentowania 
faktów, a ich wypowiedzi nie mogą wpro-
wadzać mieszkańców w błąd.

Franciszek Grzegorz Miastowski  
Wójt Gminy Wiskitki

Informacja dotycząca cen za wodę i odprowadzanie ścieków 
w zbiorowym zaopatrzeniu gospodarstw domowych
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sprawy samorządowe

O wykonaniu zadań budżetowych gmi-
ny Wiskitki za rok 2016 szczegółowo przez 
ponad pół godziny mówił wójt Franciszek 
Grzegorz Miastowski. Budżet gminy w roku 
2016 przewidywał realizację dochodów 
w wysokości 34.285.199 złotych i ostatecz-
nie osiągnięto dochody w wysokości 33.793 
tys. zł. – realizacja w 98,56 proc. Planowane 
ubiegłoroczne wydatki to kwota 36.268.643 
zł i  zostały one zrealizowane w  wysokości 
33.988.332 zł – wykonanie w 93,71 proc. 

Na 31 grudnia 2016 roku gmina Wiskitki 
miała zobowiązania finansowe, w tym kredyty, 
w wysokości niespełna 6 milionów – 5.966.982 
złotych i to stanowiło 17,65 proc wykonanych 
dochodów. Ubiegłoroczny budżet gminy za-
mknął się deficytem w  wysokości niespełna 
200 tysięcy, przy planach 10-krotnie większych 
– blisko dwóch milionach złotych. 

Przypomnijmy, że na koniec 2015 roku za-
dłużenie gminy Wiskitki wynosiło 7.569 tys. zł, 
co wówczas stanowiło 22,53 proc. wykonanych 
dochodów ogółem. Oznacza to, że w roku 2016 
spłacono raty pożyczek i kredytów w wysokości 
ponad 1,6 mln. zł, nie zaciągając nowych zobo-
wiązań. Regionalna Izba Obrachunkowa w Płoc-
ku bardzo dobrze oceniła realizację budżetu 
i gminnej polityki finansowo-inwestycyjnej.

Wójt Franciszek Grzegorz Miastowski 
przedstawił szczegółowe sprawozdania z  reali-
zacji wszystkich gminnych zadań realizowanych 
w roku 2016. Zgodnie z planem wykonany zo-
stał szereg dróg gminnych i na  ten cel została 
wydana kwota 1.111 tys. zł. Największą inwesty-
cją była przebudowa nawierzchni drogi gminnej 
w Popielarni i na ten cel przeznaczono 256 tys. 
zł. Natomiast przebudowa ciągu ulic: Pańskiej, 
Targowej i Sokołowskiego w Wiskitkach koszto-
wała ponad 158 tys. zł. Zbliżoną kwotę – 157 tys. 
zł wydano na modernizację – utwardzenie na-

Podsumowano realizację budżetu za rok 2016
W piątek 29 czerwca, odbyło się posiedzenie Rady Gminy 
w Wiskitkach, podczas którego pozytywnie oceniono realizację 
uchwały budżetowej za rok 2016, taką ocenę wyraziło 
ośmiu radnych, sześciu było przeciwnych. W głosowaniu 
nad uchwałą o udzieleniu wójtowi gminy Franciszkowi 
Grzegorzowi Miastowskiemu absolutorium za wykonanie 
zadań samorządowych w roku 2016, siedmiu radnych poparło 
włodarza gminy, natomiast sześciu było przeciwnych, 
a wiceprzewodniczący Rady Leszek Śmigiera, wstrzymał się 
od głosu. Zdaniem prawników, taki wynik głosowania oznacza 
jedynie nie przyjęcie uchwały absolutoryjnej, bez żadnych 
konsekwencji tak dla gminy, jak i dla wójta.

wierzchni ulic – Orła i Sokola 
w Działkach. W ramach dro-
gowych inwestycji gminy zo-
stały również przebudowane 
nawierzchnie: ul. Słonecznej 
w Wiskitkach – ok. 125 tys. zł 
i ul. Jana III Sobieskiego w Gu-
zowie – ponad 121 tys. zł.

Rozbudowa budynku 
OSP w Działkach kosztowała prawie 195 tys. 
zł. Największą inwestycją w  minionym roku, 
w gminie była budowa przedszkola w Wiskit-
kach i na ten cel, na pierwszy etap tego przed-
sięwzięcia wydano 1.791 tys. zł.

Wójt Franciszek Grzegorz Miastowski 
i skarbnik gminy Danuta Taras przez ponad 
dwie godziny referowali wszystkie zakre-
sy realizacji gminnych zadań budżetowych 
w  roku 2016. Szczegółowo odpowiadano 
na pytania radnych, których najwięcej zada-
wali radni z Klubu Radnych Gminy Wiskitki.

Skarbnik przedstawiła opinię Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w Płocku, któ-
ra uznała, że  realizacja gminnych zadań 
budżetowych w  gminie Wiskitki, w  roku 
2016 przebiegała w  sposób prawidłowy 
i nie wniesiono żadnych uwag. 

W  głosowaniu nad realizacją uchwały 
budżetowej w roku 2016, radni uznali, po-
dobnie jak RIO, że to zadanie samorządowe 
zostało wykonane prawidłowo. 

Kolejnym głosowaniem, było przyjęcie 
uchwały w  sprawie absolutorium dla  wójta 
Franciszka Grzegorza Miastowskiego. Taki 
dokument poparło siedmiu radnych: Andrzej 
Lemański, Jacek Wawrzyniak, Edward Majew-
ski, Stanisław Kajrukszto, Sławomir Milczarek, 
Leszek Kopczewski i Bogdan Stygienko. 

Przeciwko pozytywnej ocenie reali-
zacji uchwały budżetowej i  absolutorium 

głosowali: Rafał Mitura, Andrzej Ciesiel-
ski, Agnieszka Szymańska, Janusz Trzciń-
ski, Marek Bednarek. W  tym glosowaniu 
wstrzymał się radny Leszek Śmigiera i to on 
przesądził, że uchwała nie została przyjęta.

Przewodniczący wręczył wójtowi bu-
kiet róż i podziękował, za dobrą realizacją 
zadań budżetowych w roku 2016. 

– Głosowania przeciwko budżetowi mia-
łyby sens gdyby opozycja wykazała błędy 
merytoryczne. Coś takiego nie miało miejsca 
więc jestem zaskoczony, że  radni opozycyjni, 
głosują przeciwko temu co zostało uchwalone 
przez Radę Gminy, zrealizowane oraz pozy-
tywnie zaopiniowane zarówno przez Gminną 
Komisję Rewizyjną, a  także RIO. – powie-
dział Wójt Franciszek Grzegorz Miastowski.

Co  oznacza nie  przyjęcie uchwały abso-
lutoryjnej? Taki wynik głosowania i  przyjęcie 
uchwały absolutoryjnej, w tej sytuacji nie ozna-
cza – nie udzielenia absolutorium, czy też jego 
udzielenia. Radni po  prostu nie  rozstrzygnęli 
tej kwestii. W  tym przypadku takie rozstrzy-
gnięcie nie niesie z sobą żadnych konsekwencji 
formalno – prawnych, dla  wójta i  dla  gminy. 
Nie ma w tej sytuacji konieczności podejmowa-
nia jakichkolwiek działań związanych z Kodek-
sem Wyborczym. Nie jest to taki pierwszy przy-
padek na  terenie funkcjonowania Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Płocku.                                n

W  orzecznictwie NSA od  dawna 
ukształtował się pogląd, że absolutorium 
dotyczy wykonania budżetu a nie odnosi 
się do całokształtu działań wójta (wyrok 
NSA z 1991 r. II SA 641/91, z 1992 r. II 

Naczelny Sąd Administracyjny o absolutorium
SA 764/92, z 1996 r. SA/Gd 3695/95). 

Ocena wójta w innych aspektach jego dzia-
łalności powinna odbywać się poza procedurą 
absolutoryjną. Konsekwencje przyjęcia takiej za-
sady jest, że jedynie negatywna ocena wykonania 

budżetu umożliwia nieudzielenie absolutorium.
Wyrok NSA z 12.03.2015 r. „udzielenie 

absolutorium oznacza aprobatę organu sta-
nowiącego dla  działań organu wykonaw-
czego i uznanie, że plan w postaci budżetu 
został należycie wykonany”.                        n

    Wstrzymał się

Byli „za”

Jak głosowano w sprawie absolutorium

       Byli „przeciw”
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LGD Kraina Rawki

W 2015 roku, po rozwiązaniu Lokalnej 
Grupy Działania „Echo Puszczy Bolimow-
skiej”, Wójt Miastowski podjął starania 
o  przyłączenie Gminy Wiskitki do  LGD 
„Kraina Rawki”. Negocjacje zakończyły się 
sukcesem i wraz z uruchomieniem naborów 
wniosków, mieszkańcy, a także prowadzący 
działalność gospodarczą na  terenie Gminy 
Wiskitki mogą starać się o dofinansowanie. 

Budżet Lokalnej Grupy Działania „Kra-
ina Rawki”, który zostanie przeznaczony 
na  rozwój gmin członkowskich tj. Biała 
Rawska, Cielądz, Kowiesy, Puszcza Mariań-
ska, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowi-
ce, Wiskitki i  Żelechlinek wynosi siedem 
milionów złotych.

Lokalne Grupy Działania przynoszą korzyści
Dzięki staraniom pana Franciszka Grzegorza Miastowskiego – 
Wójta Gminy Wiskitki, w perspektywie finansowej 2014-2020 
mieszkańcy Gminy mają szansę pozyskać środki z programu 
LEADER, wdrażanego przez Lokalne Grupy Działania. 

Warto podkreślić, iż w mi-
nionym okresie programowania 
2007-2013, dzięki zaangażowa-
niu Gminy Wiskitki w  ramach 
inicjatywy LEADER, udało 
się pozyskać prawie 590 tys. zł 
dodatkowych środków, które 
stanowiły 75-80 proc. całkowi-
tych środków kwalifikowalnych 
dla zaangażowanych na realiza-
cję operacji takich jak: przebudowa stadio-
nu sportowego w  Wiskitkach, organizacja 
kursów komputerowych zakup instrumen-
tów dla Orkiestry OSP Wiskitki, organiza-
cja dożynek gminnych, organizacja kon-
certu nawiązującego do twórczości Michała 

Kleofasa Ogińskiego, 
przeprowadzenie kam-
panii edukacyjno-pro-
mocyjnej „Segregu-
ję nic nie  marnuję!”, 
wydanie publikacji 
promocyjnej oraz bu-
dowa parkingu przy 

Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej 
w  Miedniewicach. Ponadto, dofinansowa-
nie w wysokości 100.000 zł uzyskał miesz-
kaniec Gminy Wiskitki w ramach działania 
„Różnicowanie w  kierunku działalności 
nierolniczej.”                                               n

Beneficjent w  jednym naborze może 
złożyć  jeden wniosek  o przyznanie pomo-
cy, przy czym wartość całkowita jednego 
projektu  nie może być niższa niż  1.000 zł.  
Wysokość uzyskanej  pomocy  nie  może 
być  wyższa niż 5.000 zł  (według kalkulacji 
kosztów określonych we  wniosku o  przy-
znanie pomocy).

„Granty Krainy Rawki” są działaniem 
niezależnym od Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. Fundusze na realizację tego 
działania  w  całości pochodzą ze  środków 
własnych LGD. Są to pieniądze pochodzące 
ze  składek członkowskich osób fizycznych 
i jednostek samorządu terytorialnego.

Nabór wniosków rozpoczął się 27 lipca 
i będzie trwał do 11 sierpnia 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące na-
boru wniosków można uzyskać w siedzibie 

Granty Krainy Rawki
Pod koniec lipca uruchomiony został nabór wniosków o przyznanie pomocy 
w ramach działania „Granty Krainy Rawki”, gdzie o wsparcie 
mogą ubiegać się zarówno osoby prawne jak i grupy nieformalne. 

LGD „Kraina Rawki”, w  biurach 
terenowych oraz pod  numerami 
telefonów: 46 814 50 18, 665 555 
342, 691  555  426

Kto miał pomysł i skorzystał?
W  ostatnich naborach zorganizowa-

nych przez LGD „Kraina Rawki” z  terenu 
gminy Wiskitki wsparcie uzyskały między 
innymi takie organizacje jak: 

– Koło Gospodyń Wiejskich w Starych 
Kozłowicach, które za otrzymane wsparcie 
zakupiło mikrofony i  sprzęt nagłaśniający 
niezbędny podczas organizowanych przez 
nie wydarzeń kulturalno-integracyjnych. 

– Koło Gospodyń Wiejskich „Drzewi-
czanki” otrzymane środki finansowe wykorzy-
stały na  zakup sprzętu nagłaśniającego, chust 
dla członkiń Koła oraz zakup nagród w kon-
kurencjach sportowych i artystycznych organi-

zowanych podczas pikniku 
rodzinnego.

– Grupa Nieformalna 
Klub Seniora w Jesionce. W ramach zreali-
zowanej przez nich operacji organizowane 
są zajęcia Zumba Fitness oraz gimnastyki 
dla seniorów w okresie maj – wrzesień 2017 
r. Członkowie Klubu Seniora z wdzięczno-
ścią wypowiadają się o  Ochotniczej Straży 
Pożarnej w  Jesionce, którzy nieodpłatnie 
udostępniają salę na potrzeby organizowa-
nia zajęć.

– Orkiestra OSP Wiskitki w 2017 roku 
uzyskała dofinansowanie na zakup nowych 
instrumentów. 

– Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym 
Oryszewie za pozyskaną kwotę zakupiła ob-
rusy do sali OSP.                                            n

– W związku z akceptacją procedur wkrótce 
będziemy mogli ustalić termin naboru wnio-
sków o  przyznanie pomocy w  ramach pod-
działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 
w  zakresie podjęcia i  rozwoju działalności go-
spodarczej.” – powiedziała Beata Czerniejewska 
– pracownik ds. promocji, współpracy i  ewa-
luacji w  LGD „Kraina Rawki”. Stowarzyszenie 

Pierwsze nabory wniosków już w sierpniu
planuje rozpocząć nabór w  połowie sierpnia 
bieżącego roku. Będzie on trwał około miesią-
ca. Środki, którymi dysponuje w  tym naborze 
to 800.000 zł na podjęcie działalności gospodar-
czej i 2.700.000 zł na rozwój działalności.”

Wszystkim zainteresowanym polecamy 
bieżące śledzenie naszej strony internetowej 
oraz profilu na  portalu Facebook, gdzie bę-
dziemy zamieszczać najważniejsze informacje, 
w tym dokładne terminy naborów oraz spotkań 

informacyjnych. 
Już teraz zachęcamy 
do  zapoznania się 
z  aktualnymi doku-
mentami, które znaj-
dują na stronie www.
krainarawki.eu – 
w  zakładce Lokalna 
Strategia Rozwoju 
2014-2020.              n
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inwestycje w Gminie

Gmina Wiskitki, 5 grudnia 2016 roku, 
w  odpowiedzi na  ogłoszony przez Zarząd 
Województwa Mazowieckiego nabór wnio-
sków o  przyznanie pomocy na  realizację 
operacji typu „Gospodarka wodno-ścieko-
wa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwe-
stycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w  tym inwestycji w  energię 
odnawialną i w oszczędzanie energii” objęte-
go programem rozwoju obszarów wiejskich 
na lata 2014–2020, złożyła dobrze przygoto-
waną dokumentację. Był to wniosek o przy-
znanie pomocy na  realizację operacji pt. 
„Budowa fragmentu kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Jesionka, Gmina Wiskitki”.

Wniosek został oceniony pozytywnie 
i gminie została przyznana pomoc w wyso-
kości 63,63 proc. kosztów kwalifikowalnych 
tj. 1.544.864 zł. Koszty całkowite projektu 
wynoszą 2.986.301 zł.

Dofinansowanie na dalszą budowę kanalizacji
To była dobra wiadomość dla Gminy Wiskitki z Urzędu 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 31 maja 
2017 r. została podpisana umowa o dofinansowaniu 
budowy fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Jesionka.

Realizacja prac 
budowlanych obej-
mujących ulice Je-
sionki: Sosnową, To-
polową, Przejazdową, 
Wiśniową i Graniczną 
– została podzielona 
na dwa etapy. Zakoń-
czenie pierwszego etapu zaplanowano na ko-
niec maja 2018 roku, zaś drugiego powinno 
nastąpić do końca maja 2019 roku. Ponadto 
gmina dysponuje projektem budowlanym 
kanalizacji sanitarnej całego obszaru miejsco-
wości Jesionka. Dokumentacja została spo-
rządzona tak, by w przyszłości – w kolejnym 
etapie budowy kanalizacji realizować ją na te-
renie całej miejscowości Franciszków. 

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej jest jed-
ną z największych inwestycji Gminy Wiskit-
ki ostatnich lat. Budowa weszła już w  trzeci 
etap realizacji. Skanalizowanie całego obszaru 

Gminy jest jednym z jej podstawowych celów 
rozwojowych również na najbliższe lata.  

Obecnie z  kanalizacji korzysta 3.350 
osób zamieszkałych w  miejscowościach: 
Guzów, Działki, Sokule, Wiskitki, Mor-
gi, Cyganka, Łubno, Jesionka, Tomaszew, 
co  stanowi 34 proc. wszystkich mieszkań-
ców. Gmina eksploatuje 58,30 km kanalizacji 
i 23 przepompownie ścieków. Te inwestycje 
zostały wybudowane przy wsparciu środków 
Unii Europejskiej w latach 2012-2015. Teraz 
do gminy płyną kolejne środki na wdrażanie 
kolejnych kroków cywilizacyjnych.              n

Uprzejmie informujemy, iż  zrealizo-
wanie projektu kanalizacji z  sąsiednimi 
gminami musi być poprzedzone opraco-
waniem studium - koncepcji wspólnego 
skanalizowania terenu tychże gmin, jak 
również wymagana jest uchwała Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego o utworze-
niu aglomeracji. 

W  chwili obecnej Gmina Wiskit-
ki nie  dysponuje  dokumentami, które 
umożliwiłyby realizację wspólnego pro-
jektu budowy kanalizacji z  ościenny-

Komunikat dotyczący kanalizacji
Szanowni Państwo, wpływające w ostatnim czasie do urzędu gminy pytania związane z budową kanalizacji, 
dają nam podstawę sądzić, że Mieszkańcy zostali wprowadzeni w błąd.  

mi gminami.  Wyklucza to  pozyskiwanie  
środków na budowę kanalizacji z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. 

Zgodnie z  przepisami ustawy o  zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków, podmiot prowa-
dzący działalność na terenie „obcej” gminy 
jest obowiązany spełnić określone warun-
ki, miedzy innymi powinien posiadać de-
cyzję wójta tejże gminy wyrażającą zgodę 
na prowadzenie działalności na jej terenie, 

zatwierdzoną przez Radę Gminy taryfę 
opłat jaka będzie obowiązywać  jej miesz-
kańców oraz zatwierdzony, również przez 
Radę Gminy, regulamin prowadzenia dzia-
łalności na jej terenie. 

Szanowni Państwo, w przypadku jakich-
kolwiek wątpliwości zapraszamy do bezpo-
średniego kontaktu z pracownikami urzędu 
gminy, którzy są do  Państwa dyspozycji 
i udzielą wyczerpujących odpowiedzi. 

Wójt Gminy Wiskitki
Franciszek Grzegorz Miastowski

Informacja Wójta Gminy Wiskitki
Szanowni Mieszkańcy,

Z  satysfakcją informuję, że  w  dniu 31 maja 2017 r. została 
podpisana z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowa 
o przyznaniu pomocy na realizację inwestycji pt. „Budowa frag-
mentu kanalizacji sanitarnej w  miejscowości Jesionka, Gmina 
Wiskitki” co oznacza, że budowa kanalizacji w Gminie oficjalnie 
weszła w trzeci etap realizacji. 

W  odpowiedzi na  nabór ogłoszony przez Samorząd Woje-
wództwa Mazowieckiego w  październiku 2016 roku, wpłynęło 
225 wniosków, z czego – jak wynika z informacji pozyskanych 

w Urzędzie Marszałkowskim – pomoc została przyznana tylko 
45 podmiotom.

Wniosek złożony przez Gminę Wiskitki znalazł się na  15 
miejscu listy wniosków wybranych do finansowania, uzyskując 
26 punktów na 30 możliwych do zdobycia. 

Realizacja prac budowlanych obejmie ulice: Sosnową, Topo-
lową, Przejazdową, Wiśniową i Graniczną. Zakończenie prac po-
winno nastąpić do końca maja 2019 roku.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej jest jedną z największych in-
westycji Gminy Wiskitki ostatnich lat. Z każdym dniem wzrasta 
liczba osób korzystających z kanalizacji. 
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sprawy społeczne

Od  czterech lat w  Guzowie funkcjono-
wało składowisko odpadów komunalnych, 
których potężne pryzmy były przywożone 
z dużej części Mazowsza. Wójt Gminy Wiskitki 
Franciszek Grzegorz Miastowski wielokrotnie 
stanowczo sprzeciwiał się takiej inwestycji. 
Zgody na coś takiego nie wydał także starosta 
Wojciech Szustakiewicz. Jednak w  kolejnych 
procesach w  Wojewódzkim Sądzie Admini-
stracyjnym właściciel firmy „Ziemia Polska” 
otrzymywał zgodę na  składowanie odpadów 
organicznych na  terenie wydzierżawionym. 
Potem następowały kolejne skargi i odwołania 
wnoszone przez wójta gminy. Tak było do wio-
sny tego roku, przez blisko osiem lat. – W tej 
sprawie od  samego początku, od  roku 2009, 
miałem, jednoznaczną, negatywną opinie 
dotyczącą lokalizacji tego składowiska odpa-
dów. Niestety decyzje za  nas wydały organy 
nadrzędne... Natomiast inwestor nie  dotrzy-
mywał zobowiązań dotyczących technicz-
nych uwarunkowań, a także przepisów prawa. 
W zupełności zgadzałem się z protestującymi 
mieszkańcami. Usytuowanie czegoś takiego 
pomiędzy dwoma osiedlami było niedopusz-
czalne. „Polska Ziemia” nie spełniała żadnych 
warunków, aby składować tutaj tego rodzaju 
odpady. Wydałem w tej sprawie wiele decyzji 
o likwidacji składowiska. Po wielu latach walki 
i wielu przykrych sytuacjach doprowadziliśmy, 
do tego że to przedsięwzięcie zostało stąd za-
brane – powiedział Wójt Gminy Wiskitki Fran-
ciszek Grzegorz Miastowski.

.Jak to było z lokalizacją składowiska 
odpadów Komunalnych w Guzowie
– 1 marca 2009 – Firma „Ziemia Pol-

ska” wystąpiła z wnioskiem do Starosty Ży-
rardowskiego o wydanie zezwolenia na pro-
wadzenie działalności w  zakresie odzysku 
odpadów w Guzowie.

– 6 kwietnia 2009 – „Ziemia Polska” 
wystąpiła do Wójta Gminy Wiskitki o wy-
rażenie pozytywnej opinii dotyczącej plano-
wanej działalności w Guzowie.

– 16 czerwca 2009 – Wójt w tej sprawie 
wydał negatywną decyzję. 

– 29 października 2009 – Starosta żyrar-
dowski odmówił wydania decyzji zezwalają-
cej na  prowadzenie działalności w  zakresie 
odzysku odpadów w Guzowie. „Ziemia Pol-
ska” wniosła odwołanie od decyzji starosty.

– 18 stycznia 2010 – Samorządowe Ko-
legium Odwoławcze uchyliło decyzję Sta-

Jak było ze składowiskiem odpadów komunalnych „Ziemi Polskiej” w Guzowie?

Zwycięstwo wójta i mieszkańców Guzowa

rosty Żyrardowskiego i  przekazał staroście 
sprawę do ponownego rozpatrzenia.

– 22 września 2010 – Starosta ponow-
nie odmówił wydania decyzji zezwalającej 
na taką inwestycję i została ona zaskarżona 
przez właściciela firmy do SKO.

– 8 sierpnia 2011 – SKO po ponownym 
rozpatrzeniu wydało pozytywną decyzję.

– 20 września 2011 – Przedmiotowa de-
cyzja została zaskarżona przez Wójta Gminy 
Wiskitki do  Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego. Jednak dwa miesiące później 
skarga została odrzucona, gdyż uznano, 
że wójt nie jest stroną w tym postępowaniu. 
Od tego wyroku gmina wniosła skargę kasa-
cyjną do Naczelnego Sądu Administracyjne-
go. 23 lutego 2013 sąd oddalił skargę gminy.

– Luty 2013 – Firma „Ziemia Polska” 
rozpoczęła swoją działalność na podstawie 
prawomocnej decyzji Samorządowego Ko-
legium Odwoławczego.

– 25 października 2013 – Po  interwencji 
mieszkańców skarżących się na  uciążliwości 
– przykrych odorów dokonano wizji lokalnej 
i po kontroli odbytej przez pracowników Urzę-
du Gminy w  Wiskitkach, stwierdzono wiele 
nieprawidłowości. Uznano, że nie są tam prze-
strzegane warunki wynikające z  decyzji SKO. 
Stwierdzono występowanie zagrożenia dla wód 
i powstanie nielegalnego składowiska odpadów.

– 4 listopada 2013 – Wójt wystąpił 
do  Mazowieckiego Inspektora Ochrony 
Środowiska w  Płocku o  podjęcie kontroli 
dotyczącej nieprawidłowości w  Działaniu 
firmy „Ziemia Polska” w  Guzowie. WIOŚ 
przeprowadził kontrolę i  poinformował 
o nieprawidłowościach.

– 14 stycznia 2014 – Wójt Gminy w Wiskit-
kach przesłał pismo do Powiatowego Inspektora 
Budowlanego w  sprawie samowolnej zmiany 
istniejących kwater na  prowadzenie działalno-
ści. Dzień później wójt wszczął postępowanie 
administracyjne zmierzające do wydania decyzji 
nakazującej firmie „Ziemia Polska” do usunięcia 
odpadów z  miejsc składowanych w  kompo-
stowni w miejscowości Guzów. 

– 26 czerwca 2014 – Wójt Gminy w Wi-
skitkach wystąpił z  wnioskiem do  SKO 
w  Warszawie o  pilne rozpatrzenie sprawy 
jego decyzji dotyczącej usunięcia odpadów 
magazynowanych w Guzowie.

– 2 sierpnia 2014 – Samorządowe Ko-
legium Odwoławcze w Warszawie uchyliło 

Mieszkańcy Guzowa, a przede wszystkim spokojnego osiedla domów wielorodzinnych, 
zostali skazani na sąsiedztwo składowiska odpadów komunalnych firmy ,,Ziemia 
Polska”. Miało być to przedsięwzięcie nie zakłócające lokalnego porządku społecznego 
i ekologicznego, a stało się czymś bardzo uciążliwym. Były tam składowane pryzmy 
odpadów biologicznych, które coraz bardziej śmierdziały. Wójt Gminy Wiskitki, 
Starosta Żyrardowski i mieszkańcy domagali się jednoznacznego usunięcia składowiska 
i likwidacji takiej działalności. Sprawa zakończyła się zwycięstwem wójta i mieszkańców.

decyzję Wójta Gminy Wiskitki, a Ziemi Pol-
skiej nakazano usunięcie odpadów z miejsc 
nieprzeznaczonych do ich składowania lub 
magazynowania.

– Rok 2015 – W związku z decyzją Sa-
morządowego Kolegium Odwoławczego 
przeprowadzane były próby wejścia na  te-
ren Kompostowni w  Guzowie, które koń-
czyły się niepowodzeniem.

– 24 sierpnia 2016 – Została wydana 
decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska o  wstrzy-
maniu użytkowania instalacji do  odzysku 
lub kombinacji odzysku i  unieszkodliwia-
nia o zdolności przetwarzania ponad 75 ton 
na  dobę, zlokalizowanej w  Guzowie, eks-
ploatowanej bez pozwolenia zintegrowa-
nego przez spółkę „Ziemia Polska”. Decyzja 
stała się ostateczna 21 września 2016 r.

– 31 stycznia – 9 lutego 2017 r. – Ma-
zowiecki WIOŚ przeprowadził kontrolę in-
stalacji w Guzowie, która stwierdziła, iż ww. 
firma nie  wykonała w  terminie obowiąz-
ku wstrzymania użytkowania instalacji. 
Firma otrzymała upomnienie i  wezwania 
do wstrzymania ww. instalacji.

– 27 – 28 marca 2017 r. – Mazowiecki 
WIOŚ ponownie przeprowadził kontrolę 
instalacji w Guzowie, która stwierdziła brak 
odpadów oraz produktu ich przetworzenia.

– 21 kwietnia 2017 r. – Mazowiecki Woje-
wódzki Inspektor Ochrony Środowiska prze-
słał do tut. urzędu pismo informujące o zakoń-
czeniu eksploatacji Kompostowni w Guzowie.

– 2 maja 2017 r. – Wójt Gminy w  Wi-
skitkach umorzył wszczęte z  urzędu postę-
powanie w przedmiocie wydania decyzji na-
kazującej Ziemi Polskiej usunięcie odpadów 
z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowa-
nia lub magazynowania z terenu Regionalnej 
Instalacji do Przetwarzania Odpadów Zielo-
nych i Bioodpadów w kompostowni w miej-
scowości Guzów w gminie Wiskitki.

W tej sprawie bardzo aktywni byli miesz-
kańcy, którzy we współdziałaniu z samorządem 
podejmowali liczne inicjatywy, nie pozwalające 
firmie na niszczenie dróg lokalnych i zakłócania 
dotychczasowych norm społecznych. Ludzie 
czekali na  pilne i  korzystne dla  nich rozstrzy-
gnięcie tej sprawy. Doczekali się, od  początku 
tego roku nie ma już „Ziemi Polskiej” na terenie 
Guzowa. Ludzie zaczęli oddychać świeżym po-
wietrzem.                                                         n
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sprawy społeczne

W  minionym okresie przy aktywnym 
wsparciu Mieszkańców naszej gminy oraz 
gmin, przez teren których był planowany prze-
bieg linii, a  więc: Mszczonów, Radziejowice, 
Pniewy i Baranów jak również przy wsparciu 
wójtów i burmistrzów tychże gmin oraz zdecy-
dowanym wsparciu Prezydenta i mieszkańców 
Miasta Żyrardowa udało się zablokować ten 
pomysł. 

W  styczniu 2017 roku znów pojawi-
ło się zagrożenie powrotu do  pierwotne-
go przebiegu linii, ponieważ Marszałek 
Województwa Mazowieckiego przystąpił 
do opracowania zmiany Planu Zagospoda-
rowania Przestrzennego Województwa Ma-
zowieckiego (PZPWM), które ostatecznie 
rozstrzygnie o przebiegu linii 400 kV.

Nie  wyobrażamy sobie, aby miała ona 
przebiegać przez teren Gminy Wiskitki. 
W  związku z  tym, po  raz kolejny zmobili-
zowaliśmy siły we  wspólnej walce. Władze 
Gminy Wiskitki sprzeciwiały się i  nadal 
sprzeciwiają przebiegowi linii 400 kV przez 
teren gminy. Wójt Gminy Wiskitki Franci-
szek Grzegorz Miastowski osobiście zawiózł 
wypracowane stanowisko do Mazowieckiego 
Biura Planowania Regionalnego. Wcześniej, 

Nie ma naszej zgody na przebieg linii 400 kV przez teren Gminy Wiskitki

W planach 400 kV nie może być 
gminy Wiskitki
Na początku tego roku Marszałek Województwa 
Mazowieckiego powrócił do procedowania 
w sprawie przebiegu linii wysokiego napięcia 400 
kV. Samorząd Gminy Wiskitki od ponad dwóch lat 
stara się zablokować przebieg linii wzdłuż drogi 
krajowej nr 50 i autostrady A2. 

o  tej sprawie, została poinformowana cała 
społeczność gminna. Informacje pojawiły się 
na stronie urzędu i w informatorach. Sołtysi 
w  swoich miejscowościach zebrali ponad 2 
tyś. podpisów przeciwko ewentualnym pla-
nom przebiegu linii 400 kV przez teren gminy 
Wiskitki.

Sołectwa Gminy Wiskitki zostały zaproszo-
ne do składnia uwag do sporządzonego projektu 
zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzen-
nego Województwa Mazowieckiego. Ponadto 
wśród mieszkańców Gminy Wiskitki rozpo-
wszechniono obwieszczenie o  opracowaniu 
zmiany PZPWM i możliwości składania uwag. 

W  tym miejscu chcemy podziękować 
mieszkańcom i  sołtysom następujących so-
łectw: Popielarnia, Starowiskitki Parcel, Stary 
Drzewicz, Nowa Wieś, Feliksów, Różanów, 
Tomaszew, Nowy Drzewicz, Łubno, Smolar-
nia, Starowiskitki, Wola Miedniewska, Nowy 
Oryszew, Guzów Osada, Działki, Czerwona 
Niwa, Czerwona Niwa Parcel, Guzów, Mor-
gi, Wiskitki, Babskie Budy, Sokule, Cyganka, 
Podoryszew, Stara Wieś, Duninopol, Podbu-
szyce, Oryszew Osada, Franciszków, Nowe 
Kozłowice i Aleksandrów. 

Dziękujemy również wszystkim miesz-

kańcom, którzy indywidualnie wyrażali 
swój sprzeciw.

Należy podkreślić, iż  po  raz kolejny 
we wspólnym celu zjednoczyły się samorzą-
dy, które są zagrożone przebiegiem linii 400 
Kv. W dniu 26 lipca 2017 r. do Mazowieckie-
go Biura Planowania Regionalnego wpłynął 
wniosek podpisany przez włodarzy gmin: 
Baranów, Chynów, Głowaczów, Magnuszew, 
Mszczonów, Pniewy, Radziejowice, Warka, 
Wiskitki i  Żyrardów, w  którym wnosi się o: 
„pozostawienie bez zmian w  Planie  Zago-
spodarowania Przestrzennego Województwa 
Mazowieckiego stanowiącego Załącznik Nr 1 
do  uchwały  nr  180/14 Sejmiku Wojewódz-
twa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 roku 
r. zapisu przebiegu linii elektroenergetycznej 
najwyższych napięć o  mocy 400 Kv na  tra-
sie relacji Kozienice – Ołtarzew, w  kształcie 
wskazanym w powyższym Planie.”

Termin składania wniosków upłynął 
w dniu 31 lipca 2017 roku. 

Ze  względu na  wagę sprawy będziemy 
na bieżąco informować Państwa o przebie-
gu prac związanych z  Planem Zagospoda-
rowania Przestrzennego Województwa Ma-
zowieckiego.                                                   n

W  kwietniu podpisana została umo-
wa na  dzierżawę pomieszczeń w  Ośrodku 
Zdrowia w  Guzowie z  NZOZ „NEURO-
MEDYKA”, gdzie mają powstać gabinety 
stomatologiczny, ginekologiczny, neurolo-
giczny, rehabilitacyjny. W tym czasie NFZ 
ogłosiło konkurs na usługi stomatologicz-
ne. NZOZ „NEUROMEDYKA” po  wyko-
naniu prac wykończeniowych,  wyposaży-
ła gabinet stomatologiczny  w  niezbędne 

Prace w Ośrodku Zdrowia w Guzowie są na finiszu
Trwają prace modernizacyjne Ośrodka Zdrowia w Guzowie. Zakres 
robót, których zakończenie planowane jest do końca września br. 
obejmuje między innymi: wykonanie robót budowlanych na parterze 
i I piętrze budynku oraz w pomieszczeniach punktu aptecznego. 
Ponadto, zostanie zainstalowana wentylacja zarówno w aptece,  jak 
i w pozostałych pomieszczeniach budynku oraz zostanie wykonana 
instalacja wodno-kanalizacyjna, jak i roboty instalacyjne wraz 
z instalacją ciepła technologicznego. 

urządzenia i przystąpiła do kon-
kursu na  świadczenie usług sto-
matologicznych w  ramach NFZ, 
jednak bez powodzenia, a zabra-
kło dosłownie ułamka punktu. W  maju 
tego roku NZOZ „NEUROMEDYKA” 
podpisała z  Gminą Wiskitki został aneks 
do  umowy, na  dzierżawę pomieszczeń 
punktu aptecznego. 

Prace modernizacyjne w  Ośrodku 

Zdrowia trwają już od ponad roku, łącz-
na kwota jaką do tej pory Gmina wyasy-
gnowała z  budżetu wynosi ponad 600 
tysięcy złotych. Koszt III etapu prac mo-
dernizacyjnych ośrodka zdrowia wynosi 
340.900 zł.                                                n
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jubileusze w Gminie

Do wielkiego wydarzenia, jakim jest Ju-
bileusz 250-lecia Koronacji Obrazu Świętej 
Rodziny w  Miedniewicach przygotowano 
się od  wielu miesięcy. Proboszcz parafii, 
kustosz Sanktuarium w  Miedniewicach, 
o. Krzysztof Oniszczuk przy każdej okazji 
podkreślał, jak ważne i  podniosłe będzie 
to wydarzenie dla kościoła, wiary i parafii. 
Wiele wysiłku włożono w to, aby czas jubi-
leuszu był godnie wypełniony i zaakcento-
wany. 

Pięknym akcentem początkującym uro-
czystości był koncert w wykonaniu uczniów 
Szkoły Podstawowej w Miedniewicach. Zo-
stała także zaprezentowana historia mied-
niewickiego Sanktuarium. Gospodarzami 
uroczystości byli: o. Krzysztof Oniszczuk 
i Minister prowincjalny o. Wiesław Pyzio.

Mszę św. – dającą początek „Jubile-
uszowi 250-lecia Koronacji Obrazu Świę-
tej Rodziny w  Miedniewicach” celebrował 
ks. Kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita 
Archidiecezji Warszawskiej. W imieniu ze-
branych i mieszkańców gminy Metropolitę 
powitał Wójt Gminy Wiskitki Franciszek 
Grzegorz Miastowski. – ...Jesteśmy szczę-

Jubileusz 250-lecia koronacji Obrazu Świętej Rodziny w Miedniewicach

Wielki znak wiary 
na miedniewickiej ziemi

śliwi, jako mieszkańcy tej ziemi, że  Mat-
ka Boża wybrała to  miejsce, jako symbol 
dla  Świętej Rodziny, miejsce modlitwy 
dla mazowieckich i polskich rodzin. Za to, 
że  w  Miedniewicach mamy Częstochowę 
Mazowsza… – mówił wójt F. G. Miastow-
ski. 

Wśród wielu gości uczestniczących 
w tym podniosłym wydarzeniu byli: mini-
ster Maciej Małecki, starosta Wojciech Szu-
stakiewicz, burmistrz Mszczonowa Józef 
Grzegorz Kurek, burmistrz Grodziska Maz. 
– Grzegorz Benedykciński, burmistrz So-
chaczewa Piotr Osiecki, wójt Bolimowa Sta-
nisław Linart i przewodniczący samorządu 
w Wiskitkach Andrzej Lemański z radnymi. 

– Przed 250 laty koronacja odbyła się 
z  udziałem wielkich ludzi tamtych czasów 
i  ówczesnego kościoła, był tutaj obecny 
biskup Ignacy Krasicki. Tutaj ciągle doty-
kamy wielkiej historii, w tym miejscu uro-
czym i małym. Ten Obraz Świętej Rodziny 
słynie cudami, które tutaj się działy, ale też 
tradycją modlitwy, która przy nim wciąż 
trwa. Do  tego bożego miejsca przez mi-
nione wieki przybywali nasi przodkowie, 

aby pokłonić się i  modlić przed 
obrazem Świętej Rodziny z  Naza-
retu... Wiara, to piękne słowo, bez 
którego trudno jest budować ży-
cie... – mówił Kardynał Kazimierz 

Nycz, który w  swojej homilii wielokrot-
nie nawiązywał do  wielowiekowej historii 
miedniewickiego sanktuarium. Do miejsca, 
które było celem pielgrzymek setek tysięcy 
ludzi, ale także wielkich tego świata – pol-
skich królów, książąt, biskupów i nuncjuszy 
papieskich. Na  zakończenie ceremonii re-
ligijnej odbyła się procesja, a zebrani mieli 
możliwość być blisko tego szczególnego ob-
razu, do którego wierni modlą się od ponad 
trzech wieków.

Po mszy św. i procesji o. Krzysztof Onisz-
czuk podziękował osobom, które wykazały 
się pomocą w przygotowaniach uroczystości 
jubileuszowych. Były także wystąpienia go-
ści, które rozpoczął wójt Franciszek Grzegorz 
Miastowski. – Uroczystości 250-lecia koro-
nacji obrazu Świętej Rodziny mają dla  nas 
ogromne znaczenie. Historia tego obrazu po-
kazuje, że Matka Boska przychodzi do każde-
go z nas. Od stuleci mieszkańcy naszej gminy, 
ale i tysiące pielgrzymów otrzymało mnóstwo 
łask za pośrednictwem Obrazu Świętej Rodzi-
ny... To tutaj prawie 25 lat temu 31 maja 1998 
roku, oddaliśmy mieszkańców gminy Wiskit-
ki pod opiekę Matki Boskiej Miedniewickiej. 

W sobotę 3 czerwca, w Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej 
w Miedniewicach rozpoczęły się obchody „Jubileuszu 250-lecia 
Koronacji Obrazu Świętej Rodziny”. W tamtych czasach na terenie 
Rzeczypospolitej była to 20 koronacja 
koronami papieskimi, ale pierwsza na ziemi 
mazowieckiej. Uroczystości rozpoczęły się 
od programu muzycznego w wykonaniu 
uczniów Szkoły Podstawowej im. prof. 
Zbigniewa Religi w Miedniewicach. 
Inauguracją tego niezwykłego wydarzenia 
była Msza Św. celebrowana przez Ks. 
Kardynała Kazimierza Nycza, Metropolitę 
Archidiecezji Warszawskiej. Po procesji 
z cudownym Obrazem Świętej Rodziny, 
miały miejsce wystąpienia gości, wśród nich był minister Maciej 
Małecki, który przekazał, symboliczny dar od premier Beaty Szydło 
i list od prezesa Jarosława Kaczyńskiego. W niedzielę 4 czerwca, 
w Święto Zesłania Ducha Świętego mszę św. celebrował ks. Biskup 
Andrzej Dziuba. Uroczystości jubileuszowe, trwały przez cały tydzień 
i zakończyły się w niedzielę 11 czerwca.
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jubileusze w Gminie

Był to  akt symboliczny, gdyż tak napraw-
dę Matka Boska sama wybrała to  miejsce... 
Mamy to szczęście, że w Miedniewicach znaj-
duje się sanktuarium – miejsce kultu religij-
nego. Matko Boska Miedniewicka, dziękuję ci 
za ten dar... – mówił wójt gminy. 

Minister Maciej 
Małecki przekazał 
zebranym serdeczne 
pozdrowienia, a  o. 
Krzysztofowi Onisz-
czukowi wręczył dar – 
piękny kielich z rękami 
złożonymi w  ofierze 

Panu Bogu, od premier Beaty Szydło. Został tak-
że odczytany list prezesa PiS Jarosława Kaczyń-
skiego, który przekazał pozdrowienia dla ojców 
Franciszkanów i zebranych podczas Jubileuszu 
250-lecia koronacji Obrazu Świę-
tej Rodziny. –… Nie  ma  Polski, 

jak i  Europy bez chrześcijaństwa. Dziękuję o. 
kustoszowi i o. prowincjałowi za  to, z Sanktu-
arium w  Miedniewicach płynie mocny głos, 
przypominający o tym, jak powinna wyglądać 

rodzina. Tutaj 
zawsze można 
liczyć na wspar-
cie i  modlitwę. 
Bardzo tego po-
trzebujemy…” 
– napisał prezes 
PiS.

O. Krzysz-
tof Oniszczuk 
wręczył go-
ściom sym-
boliczne, ju-
b i l e u s z o w e 

pamiątki – wizerunki Świę-
tej Rodziny. 

W  kolejne dni do  Sank-
tuarium Matki Bożej Święto-
rodzinnej w  Miedniewicach 
przybywali pielgrzymi i odby-
wały się uroczystości jubile-
uszowe.                                        n

Na zakończenie uroczystej Mszy Świę-
tej celebrowanej przez Biskupa Józefa Za-
witkowskiego została poświęcona kopia 
Cudownego Obrazu i  chorągiew jubile-
uszowa. Feretron z  Cudownym Obrazem 
jest darem Gminy Wiskitki z okazji Jubile-
uszu, zaś chorągiew darem parafii. Według 
zapowiedzi proboszcza o. Jana Krzysztofa 
Oniszczuka, w  najbliższym czasie ko-
pia cudownego Obrazu Świętej Rodziny 

Święty Obraz nawiedzi domy parafian
W niedzielę 11 czerwca, zakończyły się uroczystości związane 
z obchodami Jubileuszu 250-lecia koronacji cudownego Obrazu 
Świętej Rodziny w Miedniewicach. Uroczystości rozpoczęły się 
w sobotę 3 czerwca. 

nawiedzi domy miedniewickich 
parafian. Podczas tej osobistej wi-
zyty, każda rodzina będzie mogła 
w bliskiej relacji ze Świętą Rodziną 
wypraszać potrzebne łaski i składać 
dziękczynienie za  otrzymane wsta-
wiennictwo.

Po  zakończeniu uroczystości kościel-
nych miało miejsce rozstrzygnięcie Ogól-
nopolskiego Konkursu na  najlepsze prace 

literackie i  plastyczne na  temat Sanktu-
arium oraz koncert pieśni maryjnych 
i  patriotycznych w  wykonaniu Reprezen-
tacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska 
Polskiego.                                                    n
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W  uroczystościach udział 
wzięły władze gminy Tere-
sin na  czele z  wójtem  Markiem 
Olechowskim, przewodniczą-
cym rady  Bogdanem Linardem. 
W  nabożeństwie uczestniczyli 
też m.in.  Maciej Małecki  – po-
seł na  Sejm RP, sekretarz stanu 
w  kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów,  Tadeusz Koryś  – radny 
powiatowy,  Zbigniew Komorow-

W dniu 11 czerwca 2017 roku w Szymanowie odbyły 
się uroczystości związane z 350-leciem powstania 
tamtejszej parafii i konsekracji kościoła pod wezwaniem 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jubileuszowe 
uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą, której 
przewodniczył Ksiądz Biskup Andrzej Franciszek Dziuba.

ski – senator II i  III ka-
dencji, poseł na  Sejm 
IV kadencji,  Tadeusz 
Szymańczak  – poseł 
na  Sejm I  kadencji, sa-
morządowcy z  gminy 
Teresin, dyrektorzy jed-
nostek organizacyjnych 
i szkół, poczty sztandarowe szkol-

ne i  strażaków 
z  OSP, i  liczni 
parafianie.

Mszę Świę-
tą zakończyła 
wspólna procesja 
eucharystyczna 
wokół kościoła. 
Po  jej  zakoń-
czeniu wierni udali się 
na  boisko szkolne tuż 
za Gimnazjum im. Mar-
szałka Józefa Piłsud-
skiego. Tam, w  ramach 
dalszych jubileuszowych 
uroczystości odbył się 
festyn parafialny.

Doniosły jubileusz 

Szymanowskiej parafii ma  również ogrom-
ne znaczenie dla Gminy Wiskitki, ponieważ 
mieszkańcy miejscowości: Duninopol, Ory-
szew Nowy, Oryszew, Podbuszyce i Podory-
szew należą do tej wspólnoty parafialnej.

Z  okazji tego jakże doniosłego jubile-
uszu władze Gminy Wiskitki w  osobach 
Pana Wójta – Franciszka Grzegorza Mia-
stowskiego oraz Pana Przewodniczącego 
Rady – Andrzeja Lemańskiego , nie mogąc 
(z  uwagi na  obchodzony w  tym samym 
czasie jubileusz 250-lecia koronacji Cu-
downego Obrazu Świętej Rodziny w Mied-
niewicach) uczestniczyć w uroczystościach 
przekazali na ręce Księdza Proboszcza  Ro-
berta Sierpniaka specjalnie przygotowany 
na  tę  okazję grawerton z  jubileuszowymi 
gratulacjami.                n

350–lecie powstania parafii w Szymanowie

Nasi mieszkańcy są częścią tej Wspólnoty
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historia i współczesność

W sobotę 17 czerwca, w Czer-
wonej Niwie Parceli odbyła się nie-
zwykła uroczystość, której gospo-
darzem był sołtys tej miejscowości 
Eugeniusz Maciejewski. W  tym 
dniu, przy kapliczce, odbyło się 
odsłonięcie tablicy upamiętniającej 
wydarzenia sprzed 73 laty, kiedy 
mieszkańcy tych ziem, przyjęli po-
wstańcze sieroty i dzielili się z nimi 
wszystkim, co mieli.

Napis w centrum miejscowości, na roz-
staju dróg głosi i  przypomina: „W  hołdzie 
ludności Czerwona Niwa za  pomoc oka-
zaną w roku 1944 powstańczej grupie osie-
roconych dzieci i  młodzieży. Za  przyjęcie 
pod  swój dach, otwarte serca i  gościnność 
dziękujemy. Niech Bóg waszym domom bło-
gosławi. Maj 2017. Wójt Gminy Wiskitki”.

Tablicę z takim napisem odsłoniła Stanisła-
wa Bogusz, jedna z niewielu żyjących sierot po-
wstańczych, które znalazły schronienie w Czer-
wonej Niwie i Wójt Gminy Wiskitki Franciszek 
Grzegorz Miastowski. W  uroczystości wzięło 
ponad sto osób. Przyszło wielu mieszkańców 
okolicznych miejscowości, a wśród nich radny 
samorządu powiatowego Franciszek Jankow-
ski, radny gminy Bogdan Stygienko i sołtysi – 
Kazimierz Piotrowski – Czerwona Niwa i Jerzy 
Patyna – Różanów. W patriotycznej uroczysto-

ści wzięły udział delegacje i poczty sztandaro-
we z pobliskich szkół: z Miedniewic – z dyrek-
tor Bogumiłą Kamińską i Guzowa z dyrektor 
Joanną Przybysz. W uroczystości udział wzięła 
również Małgorzata Czesuła z  małżonkiem, 
którzy nieodpłatnie udostępnili grunt, na któ-
rym ustawiona jest tablica. 

Polową Mszę Św. odprawił 
proboszcz z parafii w Kurdwano-
wie Jacek Warzecha, który wiele 
słów uznania skierował do  ko-
lejnego pokolenia mieszkańców 
Czerwonej Niwy Parcel, Czer-
wonej Niwy i  okolicznych miej-
scowości, za tak piękny gest ich przodków. 
Za ratowanie dzieci, sierot ocalonych z po-
wstania warszawskiego.

W  imieniu mieszkańców podziękowanie 
za ufundowanie tablicy upamiętniającej wyda-
rzenia sprzed 73 lat, sołtys Eugeniusz Maciejew-
ski złożył wójtowi Franciszkowi Grzegorzowi 
Miastowskiemu, a  mieszkańcom podziękował 
za tak liczny udział w uroczystości. – To wszyst-
ko dzięki pani Stanisławie Bogusz, która przy-
pomniała nam, że tutaj, na tej ziemi – był taki 
czas, kiedy mieszkańcy wyciągnęli ręce i otwo-
rzyli serca dla dzieci z powstania warszawskie-
go, którymi nie  miał się kto zająć. To  właśnie 

w  Czerwonej Niwie 
mieszkańcy zajęli się 
warszawskimi siero-
tami... – mówił wójt 
Franciszek Grzegorz 
Miastowski, wręcza-
jąc bukiet kwiatów 
Stanisławie Bogusz. 

– Nigdy – do końca życia – nie zapomnę, tego 
dobra, którego doświadczyliśmy tutaj w  Czer-
wonej Niwie... – powiedziała starsza pani, któ-

ra w  roku 1944 przybyła 
do  Czerwonej Niwy jako 
ok. 15-letnia dziewczyna. 

–... Mieszkańcy Czer-
wonej Niwy wypełnili wolę 
i  testament powstańców, 
podjęli trud walki o  to, 
aby ich dzieci mogły żyć 
w  wolnym kraju i  uczyć 
się w  polskich szkołach. 
To  dzięki nim, powstań-
cze dzieci mogły uwierzyć 

w to, że walka ich rodziców miała sens. Że naród 
polski nie zginie, a Polacy, bez względu na gro-
żące konsekwencje są w stanie sobie pomagać 
i  wspólnie odbudują kraj, kiedy skończy się 
wojna... Dzisiaj odsłaniając tę tablicę, oddajemy 
hołd mieszkańcom Czerwonej Niwy, ale  rów-
nież i  symbolicznie wszystkim uczestnikom 
powstania warszawskiego... – mówił wójt Fran-
ciszek Grzegorz Miastowski. 

Po  oficjalnej uroczystości odbyło się 
spotkanie z  poczęstunkiem. Ta tradycja 
gościnności jest tutaj piękna i ponadpoko-
leniowa.                                                          n

W Czerwonej Niwie przywrócono pamięć z września 1944 roku

Hołd tym, którzy przygarnęli  
powstańcze dzieci
Był wrzesień 1944 roku, wojna, terror i głód, a w oddali nad powstańczą 
Warszawą nocami było widać wielką czerwoną łunę, a w dzień 
chmury dymu. To przeżywali i widzieli również i w miejscowości 
Czerwona Niwa w gminie Wiskitki. To mieszkańcy tej miejscowości 
w tamte straszne dni przyjęli do siebie 44 dzieci – sierot, które zostały 
uratowane i wyprowadzone, najpierw z powstańczej stolicy, później 
z obozu w Pruszkowie. 
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Ksiądz proboszcz o. Jan Krzysztof 
Oniszczuk w  wygłoszonej homilii podkre-
ślił historyczne znaczenie aktu Konstytucji 
uchwalonej w  1791 roku, zatrzymując się 
jednocześnie nad pojęciami patriotyzmu 
i  tożsamości narodowej oraz nad tym, jak 
powinny być rozumiane te pojęcia i jak lu-
dzie wierzący powinni przejawiać je w swo-
ich postawach.

Dzień 3 maja to  nie  tylko rocznica 
uchwalenia Konstytucji, to  też Święto Naj-
świętszej Maryi Panny Królowej Polski, któ-
re zostało ustanowione w 1920 roku po od-
zyskaniu przez Polskę niepodległości.

Homilia wygłoszona przez o. Jana 
Oniszczuka zawierała przykłady cudów, 
jakie miały miejsce za  wstawiennictwem 
Matki Boskiej podczas wojen i bitew.

Na  zakończenie Mszy Świętej w  swoim 
przemówieniu Franciszek Grzegorz Mia-
stowski – Wójt Gminy Wiskitki określił 
Konstytucję 3 Maja „tryumfem polskiego 

Obchody 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Patriotyzm wyrażony 
w Częstochowie Mazowsza
W dniu 3 maja 2017 r. w Miedniewicach odbyły się 
uroczystości upamiętniające rocznicę uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. Przy dźwiękach hymnu narodowego wciągnięto  
biało–czerwoną flagę na maszt przy budynku Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Miedniewicach. Następnie zebrani w uroczystym 
korowodzie, wraz z pocztami sztandarowymi i na czele 
z Orkiestrą OSP Wiskitki przemaszerowali do Sanktuarium 
Matki Boskiej Świętorodzinnej Pani Mazowsza, gdzie odbyła się 
uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny.

konstytucjonalizmu i zwy-
cięstwem ludzi, którzy 
chcieli państwa silnego 
oraz nowoczesnego”. Pan 
Wójt w  swoim wystąpie-
niu podkreślił, że wartości 
zawarte w  Konstytucji, 
tj. wolność wyznania, równość prawa, to-
lerancja i  podział władzy – powinny być 
fundamentem rozwoju społeczeństwa oby-
watelskiego, zaś dla każdego obywatela – naj-
ważniejszym wyrazem miłości do ojczyzny, 
którą wspólnie budujemy dla  lepszej przy-
szłości. Wójt w  swojej wypowiedzi bardzo 
silny akcent położył na potrzebę budowania 
mostów porozumienia i wykazywaniu deter-
minacji w  przekazywaniu młodemu poko-
leniu należytej wiedzy i prawdy o Ojczyźnie 
oraz właściwych postaw moralnych. W tym 
miejscu powołał się na postaci wielkich Po-
laków – Patronów naszej Ojczyzny – Św. Jana 
Pawła II, Sługę Bożego Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego i Bł. Ks. Je-
rzego Popiełuszkę, którzy 
uczyli nas rzetelnej pracy, 
odpowiedzialności wobec 
siebie, drugiego człowie-
ka i Ojczyzny. Odniósł się 
również do Święta Matki 

Boskiej Królowej Polski, wyrażając ufność 
w  Jej  wsparcie i  wypraszanie łask, abyśmy 
dobrze wypełniali swój obowiązek wobec 
naszej Ojczyzny.

Została zacytowana myśl Prymasa Ty-
siąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego: 
„Możemy mieć szacunek dla  wielu zdo-
byczy innych narodów, ale  wierności ślu-
bowaliśmy naszej polskiej Ojczyźnie. I  tej 
wierności Ojczyźnie polskiej, kulturze na-
rodowej, kulturze chrześcijańskiej w naszej 
polskiej ziemi dochowamy (…)”

Po  nabożeństwie, na  dziedzińcu OSP 
w Miedniewicach odbywały się uroczysto-
ści związane ze „Świętem Strażaka”.                n

Złote Medale 
za Zasługi dla Pożarnictwa: 

Stanisław Skibiński i Zbigniew Zwoliński.
Srebrne Medale 

za Zasługi dla Pożarnictwa; 
Andrzej Tabara i Wojciech Drzewiecki.

Brązowy Medal 
za Zasługi dla Pożarnictwa: 

Marek Gwiaździński.

Podziękowano im za poświęcenie i ofiarność

Za lata służby w OSP:
45 lat – Marek Koźbiał; i Andrzej Kujawa;
40 lat – Kazimierz Wnuk;
25 lat – Andrzej Tabara;
20 lat – Zygmunt Wiśniewski, Sebastian 
Kujawa;
10 lat – Jacek Wnuk, Grzegorz Daszek, 
Roman Buczek, Marek Kaszuba,; 
5 lat – Wiktor Tabara i Rafał Maciejewski.

„Święto Strażaka” było okazją do  po-
dziękowania druhom za ich ofiarność i po-
święcenie. Podczas oficjalnej uroczystości 
zrobili to: wójt Franciszek Grzegorz Mia-
stowski, przewodniczący Andrzej Lemański 
i komendant gminny Andrzej Iwański.
               n

Jak co roku w gminie Wiskitki odbyły się uroczystości związane 
z uhonorowaniem rycerzy Świętego Floriana, z okazji imienin ich patrona 
i ogólnopolskich obchodów strażackiego święta. Po uroczystościach 
związanych z 226 rocznicą ustanowienia Konstytucji 3 Maja, na dziedzińcu 
OSP w Miedniewicach odbyła się uroczystość, z okazji Święta Strażaka. 
Były podziękowania i gratulacje, a przedewszystkim ogromna wdzięczność 
za ofiarność, jaką wykazują się ci ludzie w strażackich mundurach, 
„ochotnicy” z dziewięciu jednostek OSP z terenu gminy Wiskitki.

Z tej okazji zostały również wręczone odznaczenia strażackie otrzymali je: 
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Uroczystości od-
pustowe w  Sanktuarium 
Matki Bożej Świętoro-
dzinnej w Miedniewicach 
rozpoczęły się od  mszy 
świętej w  intencji Ojczy-
zny i bohaterów Powstania Warszawskiego. 
Nabożeństwo było koncelebrowane przez 
Biskupa Diecezji Łowickiej Józefa Zawit-
kowskiego. Duchowny przypomniał drama-
tyczne losy polskich patriotów oddających 
swoje życie za wolność uciemiężonej ojczy-
zny. –… Wolność jest cenniejsza od  życia, 
dlatego najpiękniejszy kwiat stolicy poszedł 
do  Powstania Warszawskiego, aby walczyć 
za wolność dla przyszłych pokoleń. Dzisiaj 
jednym z  symboli jest mały harcerzyk… 
Synku buty masz za wielkie, hełm masz zbyt 
duży, twój karabin jest za  ciężki, ale  serce 
masz odważne, w sam raz jak na Polaka… 
Do  boju poszli ci, którzy potrafili kochać 
Ojczyznę bardziej niż swoje życie. Dlatego 
o  nich nie  zapomnimy, kiedy to  zrobimy 
kamienie będą wołać… Zza wielkiej wody 
przyjechał prezydent mocarstwa, aby po-
wiedzieć nam: Polacy bądźcie dumni, bo-
ście zachowali wolność i  wiarę w  Boga. 
Panie Trump, myśmy to  zawsze wypisane 
na  sztandarach i  w  sercach „Bóg – Honor 
– Ojczyzna”…- mówił ks. biskup - prosząc 
zebranych, aby modlili się za ojczyznę.

Wypełnili testament powstańców
Od niepamiętnych lat w miedniewickim 

sanktuarium odbywa się ceremonia apelu 
i  oddania hołdu bohaterom warszawskiego 
zrywu z  roku 1944, przed obrazem Matki 
Boskiej Powstańczej. Wójt Franciszek Grze-
gorz Miastowski swoją wypowiedź rozpoczął 
od wiersza „Tu mówi Warszawa” anonimo-
wego powstańca, który poległ na ulicach sto-
licy: „Bój za was i za nas się toczy. Lecz walka 
nierówna. Uwaga W krwi za was i za nas tu 
broczy walcząca – zwycięska – Warszawa…”. 
-… Dla  Polaków miłujących Ojczyznę, był 

W 73. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

Potrafili kochać Ojczyznę 
bardziej niż swoje życie
Od wielu lat - 1 sierpnia – spotykamy się 
w Sanktuarium w Miedniewicach na mszy św. 
i apelu poległych, w kolejną rocznicę wybuchem 
Powstania Warszawskiego. W miniony wtorek, 
po nabożeństwie odprawionej przez Biskupa 
Seniora Diecezji Łowickiej Józefa Zawitkowskiego, 
pod obrazem Matki Boskiej Powstańczej złożono 
kwiaty i oddano 
hołd bohaterom 
walczącym 
na ulicach Warszawy 
przed 73. laty.

to  bohaterski akt 
sprzeciwu wo-
bec zniewolenia, 
w  jakim przyszło 
żyć dumnemu 
i walecznemu pol-
skiemu narodowi. 
Narodowi, który 
przez kolejne wie-
ki, będąc pod  ob-
cym jarzmem, udowadniał swoje istnienie. 
Potwierdzał, że  jak żaden inny, zasługuje 
na wolność… Swój wkład w walkę z okupan-
tem mieli również mieszkańcy wsi Czerwona 
Niwa i innych miejscowości. To na tej ziemi, 
w  Czerwonej Niwie, udzielono schronienia 
dzieciom i  młodzieży, których rodzice zgi-
nęli w ogniu walczącej stolicy. Tym samym 
wypełnili wolę i  testament powstańców, 
którzy podjęli walkę, aby ich dzieci mogły 
żyć w wolnym kraju i w szkołach uczyć się 
polskiego języka. Uczestnicy Powstania War-
szawskiego głęboko wierzyli w Polskę i Pola-
ków. Wierzyli, że  naród żyje pragnieniem 
wolności i  lepszej przyszłości dla  kolejnych 
pokoleń. Postawa naszych mieszkańców 
pokazuje, że była to słuszna wiara… Jestem 

szczęśliwy, ze  jako Wójt Gminy 
Wiskitki, po raz kolejny mogę stać 
przed Państwem w  tym wyjątko-
wym dniu, w 73 rocznicę wybuchu 
Powstania Warszawskiego, które 

było głośnym krzykiem 
wolności, bijącej w  ser-
cach Polaków, gotowych 
oddać życie, gdyż tak bar-
dzo kochali swoją Ojczy-
znę… – mówił wójt. 

Przed powstańczym 
obrazem

Pod  obrazem Mat-
ki Boskiej Powstańczej 

został oddany hołd bohaterom walk po-
wstańczych. Zrobiono to w asyście pocztów 
sztandarowych: Urzędu Gminy w  Wiskit-
kach, OSP w  Miedniewicach KŁ „Krogu-
lec”, a  także sochaczewskiego szwadronu 
szwoleżerów. Wieniec z  imieniu władz sa-
morządowych gminy Wiskitki złożyli: wójt 
Franciszek Grzegorz Miastowski, przewod-
niczący Andrzej Lemański i zastępca wójta 
Beata Stępniewska. Kwiaty złożyli przedsta-
wiciele pielgrzymów, KŁ „Krogulec” i OSP 
Miedniewice. 

Na zakończenie uroczystości odśpiewa-
no hymn narodowy ,,Jeszcze Polska nie zgi-
nęła...”, łącząc go z w hymnem kościelnym 
„Boże coś Polskę”. 
               n

uroczystości w Gminie



Głos Wiskitek

sierpień 201722

oświata

Inicjatorami i  organizatorami spotkania 
dotyczącego przeobrażeń w  systemie oświaty, 
który wejdzie w życie już od września tego roku 
był lider powiatowych struktur PiS – Krzysztof 
Maciejczyk i Wójt Gminy Wiskitki Franciszek 
Grzegorz Miastowski. Gospodarzem spotkania 
był dyrektor wiskickiego gimnazjum Maciej 
Puchała. Wzięli w nim udział samorządowcy: 
starosta Wojciech Szustakiewicz, burmistrz 
Grzegorz Kurek, wójt Michał Staniak i  wójt 
Franciszek Grzegorz Miastowski.

Goście przedstawili założenia ustawo-
wych zmian w  systemie oświaty i  wskazy-
wali na korzyści wychowawcze i społeczne 
związane z tymi przeobrażeniami. 

Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia 
Michałowska wskazywała, ze dotychczaso-
wy system oświaty, po  niespełna 20 latach 
funkcjonowania, stawał się coraz bardziej 
nieprzystający do  współczesnej rzeczy-
wistości i  zmian zachodzących w  świecie. 
Dlatego należało zmienić system szkolnic-
twa i  podstawy programowe w  procesie 
edukacji. Zostanie także zmieniony system 
finansowania oświaty, w  taki sposób, aby 
wymusić większą efektywność nauczania 
w szkołach. – Idziemy w tym kierunku, aby 
oszczędnie i mądrze zmieniać naszą oświa-
tę... – mówiła pani kurator. 

Poseł Anna Cicholska poinformowała, 

Posłowie i kurator o dobrej zmianie 
w oświacie
Przed końcem roku szkolnego w auli 
Gimnazjum i ZS nr 3 w Wiskitkach 
odbyło się spotkanie dotyczące 
przeobrażeń w polskim systemie 
oświaty. W Wiskitkach gościli: minister w Kancelarii Premiera Rządu 
– poseł Maciej Małecki, poseł Anna Cicholska z Sejmowej Komisji 
Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Aurelia Michałowska – Mazowiecki 
Kurator Oświaty. Na spotkaniu obecni byli dyrektorzy szkół i nauczyciele 
z terenu powiatu żyrardowskiego oraz samorządowcy i działacze PiS.

że  na  Mazowszu funkcjonuje ponad sześć 
tysięcy placówek oświatowych, w  których 
już zostały przygotowane mechanizmy, aby 
od września funkcjonowały one w nowym, 
lepiej zorganizowanym systemie. 

Minister Maciej Małecki powiedział, 
że  w  nowym systemie edukacyjnym duża 
uwaga zostanie przyłożona do  tego, aby 
młodzi Polacy poznali prawdziwą historię 
swojego kraju. – … Chodzi o to, aby młodzi 
ludzie szczycili się nasza historią i kulturą, 
aby mogli w Europie śmiało podnieść czoło 
i  powiedzieć – Jestem Polakiem – powie-
dział poseł – minister Maciej Małecki.

Podczas dyskusji zebrani podzielili się 
swoimi wątpliwościami, pytali też o  kon-
kretne rozwiązana. Sami też sugerowali, aby 
zwrócić uwagę na pewne kwestie, które ich 
zdaniem mają przyczynić się do  bardziej 
skutecznej edukacji i wyższego poziomu na-
uczania w naszych szkołach.                  n

Do nowego ustroju szkolnego w samorzą-
dzie w Wiskitkach zostały przygotowane dwie 
uchwały odnoszące się do dostosowania sieci 
szkół zgodnie z wymogami reformy oświato-
wej i takie dokumenty przyjęto do końca mar-
ca. Zanim to  nastąpiło, wykonano badania 
związane z demografią społeczną, odnoszącą 
się co do ilości tych, którzy w przyszłości będą 
uczniami szkół w gminie Wiskitki. Ustalono 
obwody szkolne, a także przeanalizowano do-
stosowanie budynków szkół do ilości uczniów.

Gimnazjum im. Kardynała Karola Wy-
szyńskiego zostało włączone do Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w  Wiskitkach. Oznacza to, 

Oświatę dostosowano do reformy
W gminie Wiskitki zostały poczynione wszystkie kroki 
i działania związane z dostosowaniem placówek oświatowych 
do rządowej reformy oświaty, której obowiązywanie rozpocznie 
się z dniem 1 września 2017 roku.

że od 1 września cały skład kadro-
wy i materialny gimnazjum wraz 
z oddziałami gimnazjalnymi, został przekazany 
8-letniej Szkole Podstawowej w Wiskitkach.

W sprawie nowego ustroju szkolnego od-
był się szereg spotkań m.in zorganizowanych 
przez dyrektorów szkół z nauczycielami i ro-
dzicami. Odbyło się w tej sprawie też spotka-
nie o którym piszemy w materiale wyżej.

Z  przygotowanej organizacji pracy szkół 
w  roku szkolnym 2017/2018, zgodnie z  no-
wym prawem oświatowym wynika, że wszyscy 
nauczyciele ze szkół znajdujących się na terenie 
gminy Wiskitki, będą mieli zapewnioną pracę.

W  zbliżającym się roku szkolnym przewi-
dziano – zgodnie ze złożonym przez dyrektorów 
zapotrzebowaniem – wyposażenie szkół w  po-
moce niezbędne do rozpoczęcia nauki nowych 
przedmiotów w  klasach szkół podstawowych. 
Dotyczy to: fizyki, chemii i  biologii. Natomiast 
w Szkole Podstawowej we Franciszkowie przewi-
dziano wymianę wyposażenia pracowni kompu-
terowej oraz zakup tablicy multimedialnej.

Trwają wakacje, a  po  nich nauczyciele 
i uczniowie wrócą do swoich szkół, do tych sa-
mych, ale już nie sześcio, a ośmioklasowych. n
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oświata i inwestycja w Gminie

Maj jest szczęśliwym miesiącem dla bu-
dowanego przedszkola w  Wiskitkach. Oka-
zuje się, że pierwsza umowa, na budowę tej 
inwestycji została podpisana 10 maja 2016 
roku. Minął rok i 8 maja 2017 roku podpisa-
no kolejną umowę na realizację II etapu bu-
dowy. Podobnie jak w  pierwszym przypad-
ku, tak i teraz umowę z kolejnym wykonawcą 
podpisał Wójt Gminy Wiskitki Franciszek 
Grzegorz Miastowski, przy kontrasygnacie 
Skarbnika Gminy Danuty Taras.

Pierwsze pomysły dotyczące budo-
wy przedszkola w  Wiskitkach pojawiły się 
na forum Rady Gminy Wiskitki w poprzed-
niej kadencji. To  wówczas wójt Franciszek 
Grzegorz Miastowski przedstawił radnym 
sytuację w placówkach oświatowych i uza-
sadnił konieczność budowy gminnego 
przedszkola. Pomysł zyskał aprobatę rad-
nych, ale  w  tamtym czasie priorytetem 
i  niemałym obciążeniem finansowym 
dla gminy była budowa kanalizacji i na tym 
koncentrowano działania, aby zakończyć 
inwestycję w  wyznaczonym czasie. Jednak 
cały czas trwały prace, których efektem 
było przygotowanie koncepcji przyszłego 
Gminnego Przedszkola. W  ubiegłym roku 
koncepcję budowy przedszkola wprowa-
dzono do planów inwestycyjnych 
gminy i  do  uchwały budżetowej 
na  rok 2016, co  zaakceptowali 
radni, głosując za przyjęciem tego 
dokumentu. 

Prace nad przygotowaniem 
projektu budynku znacznie uła-
twiła opracowana wcześniej kon-
cepcja, która stała się podstawą 
sporządzenia dokumentacji pro-
jektowej. Na początku 2016 roku 
zostały opublikowane efekty prac 
architektów, ta wizualizacja cie-
szyła się ogromnym zaintereso-
waniem. Kolejnym krokiem było 
uzyskanie pozwolenia na  budo-
wę, które – jak się okazało – było 
tylko formalnością ze  względu 
na  doskonale przygotowaną do-
kumentację projektową. 

Pierwszy etap budowy Gminnego Przedszkola w Wiskitkach został 
zakończony pod koniec minionego roku. W czerwcu rozpoczęły się 
dalsze prace związane z II etapem robót, które wykonuje wyłoniona 
w przetargu skierniewicka firma Modern Dom, a inwestycja 
pod tzw. klucz ma zostać oddana  już 15 listopada. 

W  przetargu najkorzyst-
niejszą ofertę złożył Zakład 
Remontowo-Budowlany Kal-
-Fam i dokładnie była to kwota 
1.777.777 złotych. Wykonawca 
zobowiązał się też do  zrealizo-
wania inwestycji w  ciągu ośmiu miesięcy, 
a więc do końca 2016 roku. Było widać, jak 
– z tygodnia na tydzień – powstaje ogrom-
ny gmach przedszkola, które będzie miało 
całkowitą powierzchnię blisko 2,4 tysiąca 
metrów kwadratowych. W  wyznaczonym 
czasie stanął budynek w stanie surowym.

W  przetargu na  II etap robót budow-
lanych przedszkola, najkorzystniejsze wa-
runki zaproponowała firma Modern Dom 
s.c. Mariusz Rozpara, Krzysztof Górski 
ze Skierniewic. Z podpisanej umowy wyni-
ka, że wykonawca zobowiązał się na wyko-
nanie robót budowlanych i  instalatorskich 
za kwotę 1.638,166 złotych. W sumie gminę 
dwa etapy budowy przedszkola będą kosz-
towały ok. 3,4 mln zł.

Obecnie zakres prac zewnętrznych, jak 
i wewnętrznych jest bardzo duży. Ponieważ 
na ich zrealizowanie pozostało niewiele cza-
su, wykonuje je jednocześnie kilka ekip. Jest 
prowadzona termomodernizacja budynku, 

są wykonywane przyłącza kanalizacyjne 
i  wodne. Wewnątrz trwają prace związane 
z  instalacją sieci: elektrycznej, kanalizacyj-
nej, wodnej i  cieplnej, a  także są czynione 
przygotowanie do  szeregu prac wykończe-
niowych. Cały czas na  placu budowy są 
obecni inspektorzy, którzy oceniają jakość 
prac i  koncentrują się nad jak najbardziej 
racjonalnymi rozwiązaniami technicznymi. 
Częstym gościem na  tej budowie jest wójt 
gminy Franciszek Grzegorz Miastowski, 
który powiedział, że  ta budowa jest jego 
„oczkiem w  głowie”. – Od  dawna zabiega-
łem, aby nasi najmłodsi mieszkańcy mieli 
do  swojej dyspozycji obiekt przedszkolny 
na miarę XXI wieku i cieszę się, że wkrótce 
takie nasze wspólne dążenie sfinalizujemy. 
Placówka oświatowa, która powstanie będzie 
dobrze służyła kolejnym pokoleniom miesz-
kańców naszej gminy – powiedział wójt.

Przyszła placówka oświatowa, będzie 
mogła pomieścić nawet do 300 dzieci.       
               n

Powstaje przedszkole na miarę XXI wieku
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jubileusze w gminie

Na zaproszenie Pana Franciszka Grzego-
rza Miastowskiego – Wójta Gminy Wiskitki 
oraz Wiesławy Zdunek – Kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego, do Urzędu Gminy przyby-
ło pięć par, które mogą poszczycić się ponad 
pięćdziesięcioletnim stażem małżeńskim.

Uroczystego wręczenia "Medali 
za 50-lecie pożycia małżeńskiego" nadanych 
przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę – do-
konał Wójt Gminy. 

Nie obyło się bez ciepłych życzeń, bukietów 
kwiatów, tortu oraz symbolicznej lampki szam-
pana. Szanownym Małżonkom towarzyszyli 
członkowie rodzin i przyjaciele, którzy wspólnie 
z nimi świętowali ten piękny jubileusz. 

Jubileusz 50-lecia pożycia związku  
małżeńskiego obchodziły następujące pary:

– Julianna i Tadeusz Baczyńscy – Aleksandrów;
– Anna i Zdzisław Baran – Wiskitki;

– Marianna i Stanisław Biernaccy – Feliksów;
– Danuta i Stanisław Staniak – Franciszków;
– Jadwiga i Zenon Wójciccy – Franciszków.

oraz Jolanta i Krzysztof Krawczykowie  
z Wiskitek, którzy nie mogli osobiście wziąć 

udziału w uroczystości. 

 „Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć…
Musicie być mocni miłością, która cierpliwa jest, łaskawa jest…” ( Jan Paweł II)

Prawdziwość nad tytułowych słów 
mogą potwierdzić pary małżeńskie 
– mieszkańcy Gminy Wiskitki, 
którzy niedawno obchodzili 
piękny jubileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego.

W  ciągu tego, bez mała, pół wieku pracy 
na  terenie pod  żyrardowskich gmin, głównie 
w miejscowościach gminy Wiskitki, lekarz we-
terynarii Teresa Ostrowska-Połaniecka bardzo 
dobrze poznała teren gminy i ludzi. Praca była 

Podziękowano za pół wieku służby w gminie

dla niej najważniejsza, nie miało to znaczenia, 
jaka jest pora dnia czy nocy. Zawsze uważała, 
że  jest na  służbie. W urodzinowym spotkaniu 
wzięli udział: wójt Franciszek Grzegorz Mia-
stowski, przewodniczący Andrzej Lemański – 

sołtys Działek 
i  wiceprze-
wodniczący 
Leszek Śmi-
giera – sołtys Kamionki, radny samorządu po-
wiatowego Franciszek Jankowski – sołtys Po-
pielarni. Duży kosz z pięknymi różami wręczyła 
Teresie Ostrowskiej-Połanieckiej delegacja soł-
tysów w skład, której wchodzili: Roman Biegań-
ski – Starowiskitki i Krystyna Głowacka – Wola 
Miedniewska, Ewa Myśliwiec – Cyganka, Anas-
tazja Przybysz – Stary Drzewicz, Marek Wójcic-
ki – Feliksów, Hanna Pyrek – Oryszew Osada, 
i Waldemar Zgiet – Wiskitki. Wzruszenia i ra-
dości nie kryła jubilatka, obdarowana pięknymi 
kwiatami i prezentami.                                       n

W piątek 16 czerwca, na dziedzińcu żyrardowskiej lecznicy dla zwierząt przy ul. Czystej odbyła się 
niecodzienna uroczystość. Liczna delegacja władz samorządowych i sołtysów z gminy Wiskitki, 
przyjechała, aby złożyć życzenia jubilatce, swojej pani doktor Teresie Ostrowskiej-Połanieckiej, 
która w tym dniu obchodziła 80-te urodziny. Ta najbardziej znana w naszym regionie lekarz 
weterynarii, jest aktywna zawodowo od 57 lat, a od blisko pół wieku ma pod swoją pieczą 
weterynaryjną gminę Wiskitki. W plenerowej imprezie urodzinowej wzięli udział wdzięczni 
właściciele zwierząt i przyjaciele pani doktor.

Życzymy Szanownym Jubilatom trwa-
nia w  tej pięknej miłości i  wyrażamy głę-
boki szacunek za  pokonanie trudów jakie 
życie przynosi każdej rodzinie. 

Serdecznie zapraszamy 
wszystkie pary, które obchodzą w tym roku 

jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 
i wyrażają zgodę na zorganizowanie uro-
czystości w Urzędzie Gminy do kontaktu 

z Panią Wiesławą Zdunek, tel. 46 854 50 36,  
e-mail: Wieslawa.Zdunek@wiskitki.pl

Złote gody w Gminie Wiskitki
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Wiskicka młodzież zdecydowała się 
na  realizację ścieżki historycznej i  przed-
stawiła projekt uczniowski pt. „Opowieści 
stanu wojennego”. W  jego ramach ucznio-
wie przeanalizowali przyczyny stanu wojen-
nego, rozmawiali ze  świadkami wydarzeń 
z  tamtych lat. Uczniowie z  Guzowa nato-
miast zrealizowali zagadnienia z  zakresu 
solidarności międzypokoleniowej. Ich klu-
czowym działaniem był projekt uczniowski 
„Bajki i  bajeczki z  PRL-u”, którego celem 

Zostali „Solidarnymi Szkołami”

było poznanie bajek, 
słuchowisk i  wierszy 
z  dzieciństwa dziadków 
na  podstawie zebranych 
wspomnień. 

W trakcie pobytu w Gdańsku uczniowie 
obydwu szkół w  specjalnie wyznaczonym 
czasie nazwanym: „Stocznią projektów” 
zaprezentowali efekty swojej pracy, jedno-
cześnie mieli możliwość porozmawiania 
o  swoich doświadczeniach z  odwiedzający-
mi stoiska ekspertami. Spotkanie z nimi, jak 
przyznają uczniowie utwierdziło ich w prze-
konaniu, że  kontynuacja i  szerzenie wśród 

W dniach 8-9 czerwca uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Aleksandra Kamińskiego w Guzowie i Gimnazjum 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego uczestniczyli 
w finale ogólnopolskiego programu „Solidarna Szkoła” 
prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej 
we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności. 

W skład jury II Powiatowego Konkur-
su Wiedzy o  Konstytucji RP weszli: Poseł 
na Sejm Maciej Małecki - przewodniczący, 
Łukasz Gołębiowski dyrektor biura posel-
skiego, Grzegorz Rębielewski – nauczyciel 
historii i wiedzy o społeczeństwie w ZS nr 3 
w Wiskitkach. 

Prowadzące uroczystość: Agnieszka Nadol-
ska i Beata Ludwiczak poinformowały, że kon-
kurs został zorganizowany, aby zwrócić uwagę 
młodych ludzi na  kwestię tak poważną, jaką 
jest prawo w kraju, czyli na ustawę zasadniczą 
– Konstytucję RP. Aby wiedzieli jakie przysłu-
gują im prawa, w jaki sposób funkcjonują naj-
ważniejsze organy państwa. Jak przyznał Poseł 

Gimnazjaliści wszystko wiedzą o Konstytucji

na  Sejm Maciej Małecki, dobrze że  są takie 
inicjatywy, w których młodzież może wykazać 
zainteresowanie sprawami własnego państwa.

W tej rywalizacji I miejsce zajęli uczniowie 
z Gimnazjum w Wiskitkach: Magdalena Dzia-
kiewicz, Weronika Bodych, Dawid Grochowski 
przygotowani przez Marzenę Siekierską. Kolejni 
byli gimnazjaliści z ZSP nr 1 w Żyrardowie przy-
gotowani przez Edytę Słojewską-Zdun i Mariu-

W poniedziałek 5 czerwca w Gimnazjum w Wiskitkach  
odbył się II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Konstytucji 
RP pod honorowym patronatem Posła na Sejm Macieja 
Małeckiego- Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów i Wójta Gminy Wiskitki Franciszka Grzegorza 
Miastowskiego. Do rywalizacji stanęły cztery szkoły: ZS 
nr 1 w Żyrardowie, Gimnazjum w Wiskitkach, Gimnazjum 
w Puszczy Mariańskiej, ZS nr 3 w Żyrardowie. Uroczystość 
swoją obecnością uświetnili: Poseł na Sejm Maciej Małecki, Wójt 
Gminy Wiskitki Franciszek Grzegorz 
Miastowski, Przewodniczący Rady 
Gminy Andrzej Lemański i radny 
Leszek Kopczewski. sza Szewczyka oraz uczniowie z  Gimnazjum 

w  Puszczy Mariańskiej przygotowani przez 
Andrzeja Kajkę. Po konkursie minister Maciej 
Małecki pogratulował organizatorom pomysłu 
zorganizowania ambitnego konkursu, nauczy-
cielom podziękował za świetnie przygotowanie 
swoich uczniów, a uczestnikom świetniej wiedzy 
w  tak ważnym obywatelskim temacie, jakimi 
jest Konstytucja RP

Zainteresowanie konkursem i miłe sło-
wa gości o  dobrej  organizacji utwierdzają 
w przekonaniu, że w przyszłym roku znów 
zaprosimy do  rywalizacji szkoły z  terenu 
powiatu żyrardowskiego.

Agnieszka Nadolska - nauczyciel 
historii i wiedzy o społeczeństwie

społeczeństwa ideałów „Solidarności” 
powinna być priorytetem, gdyż prowa-
dzi do jedności i wolności obywateli. 

Finał ogólnopolskiego programu 
był dla  młodzieży nie  tylko szansą 
na  publiczne przedstawienie swoich 

sukcesów, ale także możliwością zwiedzenia 
stałej ekspozycji Europejskiego Centrum 
Solidarności i  uczestniczenia w  specjal-
nie przygotowanych dla  nich warsztatach. 
Na koniec spotkania uczestnicy zostali na-
grodzeni za zrealizowane projekty, a szkoły 
otrzymały tytuł „Solidarnej Szkoły”.

Agnieszka Nadolska - nauczyciel 
historii i wiedzy o społeczeństwie
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W Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wiskitkach już 
po raz czwarty została zorganizowana społeczna debata pod hasłem 
„Radzę, proszę, ostrzegam”, której inicjatorem kolejny rok była Dorota 
Mitrowska – szkolny pedagog. Debatowano o tym, jak posługiwać się 
Internetem i jego instrumentami, aby nie narazić się na konsekwencje 
związane z cyberprzemocą. Okazało się, 
że jest to ważny temat, a przekroczenie 
„progu” za którym sytuacja stanie się 
niebezpieczna, może nastąpić bardzo 
szybko. Wystarczy zwykła nieostrożność 
i beztroska. Mowiono, jak tego uniknąć.

Wraz z  pedagog Dorotą Mitrowską, de-
batę prowadziła uczennica Julia Przybysz, 
wzięło w  niej udział kilkoro jej  koleżanek 
i  kolegów, którzy zadawali pytania gościom. 
Wśród nich byli funkcjonariusze policji: aspi-
ranci: Agnieszka Ciereszko – rzecznik praso-
wy żyrardowskiej komendy i Tomasz Adam-

czyk – kierownik posterunku w Wiskitkach. 
Wśród mówiących o  niebezpieczeństwach 
związanych z  wykorzystywaniem Internetu 
byli również: Agnieszka Łączycka-Niewia-
domska – psycholog z Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej w Żyrardowie, Przemysław 
Brzycki – nauczyciel informatyki, Elżbieta 

Dziubińska – przedstawiciel rodziców, 
dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkol-
nego w Wiskitkach Ewa Częścik oraz 
Tadeusz Sułek z „Życia Żyrardowa”.

Debata była jednym z  elemen-
tów realizowanego w  szkole autor-
skiego programu: „Z  bezpieczeń-

stwem za pan brat” i poprzedził ją „Dzień 
bezpiecznego Internetu”, w ramach którego 
oprócz zajęć profilaktycznych i prezentacji 
multimedialnych przygotowano plakaty, 
które stanowiły elementy dekoracji podczas 
tej debaty.                                                      n

Podczas kolejnych etapów konkursu 
uczniowie musieli wykazać się dużą wiedzą 
dotyczącą nie  tylko przebiegu wydarzeń, 
ale  też znajomością militariów, architek-
tury obronnej, literatury, malarstwa ba-
talistycznego itp. Uczeń Gimnazjum im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Wi-
skitkach Patryk Mendygrał w  rywalizacji 
wojewódzkiej zajął drugie miejsce i awan-
sował do finału centralnego. Ten finał od-
był się w Warszawie w pierwszych dniach 

Patryk wśród krajowych laureatów
W Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – 24 maja, 
podsumowano wojewódzki etap XXII Ogólnopolskiego Konkursu 
Historycznego im. mjr Marka Gajewskiego „Losy żołnierza 
i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Od konfederacji 
barskiej do powstania styczniowego – za wolność Waszą i Naszą”. 
Laureatem został uczeń Gimnazjum im. Kardynała Wyszyńskiego 
w Wiskitkach – Patryk Mendygrał.

czerwca. Uczestniczący w nim rywalizowali 
w pięciu konkurencjach: broń i barwa, eks-
ponat muzealny, historia oręża polskiego 
w  sztuce, geografia militarna oraz zabyt-
ki i  obiekty historyczne. W  czasie pobytu 
w  Warszawie uczniowie mieli możliwość 
zwiedzenia Muzeum Wojska Polskiego, Sej-
mu, Starego Miasta, miało też miejsce zło-
żenie kwiatów na płycie Grobu Nieznanego 
Żołnierza. Uroczysta gala finałowa odbyła 
się w  Sali Musztry Szkoły Podchorążych 

w  Łazienkach Królewskich i  tam nastąpiło 
oficjalne podsumowanie wyników. Uczeń 
Gimnazjum w  Wiskitkach Patryk Mendy-
grał może poszczycić się dyplomem laureata 
etapu centralnego. Jest to  ogromny sukces, 
ponieważ Ogólnopolski Konkurs Historycz-
ny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” 
jest przedsięwzięciem o wieloletniej tradycji 
i ogromnym prestiżu.

Agnieszka Nadolska - nauczyciel 
historii i wiedzy o społeczeństwie

Jury, w osobach pani Bogumiły Kamińskiej – 
dyrektora Szkoły Podstawowej im. prof. Zbignie-
wa Religi w Miedniewicach, pana Rafała Karbo-
wiaka – tancerza najwyższej międzynarodowej 
klasy tanecznej „S”, założyciela Szkoły Tańca „Pa-
sjonat” w Sochaczewie oraz pani Ewy Piekarskiej 
– instruktora fitness i  nauczyciela wychowania 
fizycznego w  Gimnazjum w  Wiskitkach pod-
sumowując przegląd, zwrócili uwagę na bardzo 
dobre przygotowanie uczestników oraz radosną 
atmosferę, jaką wprowadzili swoimi występami.

Roztańczone Miedniewice

Ostrożnie z internetowymi przyjaźniami

Dla uczestników oraz za-
proszonych gości Organizato-
rzy przygotowali niespodzianki w postaci Po-
kazu Tańca Towarzyskiego w wykonaniu par 
dziecięcych Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego „Pasjonat” z Sochaczewa oraz występu 
Mateusza Strzelczyka – zwycięzcy Gminnego 
Konkursu Piosenki Międzynarodowej, który 
odbył się w dniu 26 kwietnia br. w Guzowie.

Inicjatorką i  koordynatorką Przeglądu 
jest pani Agnieszka Sybilska – zawodowa 

tancerka, która wraz z  panem Adamem 
Oraczem – prowadzącym Przegląd, w  la-
tach dziewięćdziesiątych wytańczyli naj-
wyższą w Polsce klasę taneczną „A”. 

Wszystkie osoby, które lubią tańczyć 
od przyszłego roku będą miały okazję rozwi-
jać swoją pasję, ponieważ Szkoła Tańca „Pa-
sjonat” planuje otworzyć swoją filię na tere-
nie Gminy Wiskitki.                                           n

Już po raz ósmy, pod patronatem Wójta Gminy Wiskitki 
został zorganizowany Gminny Przegląd Taneczny, kiedy 
na parkiecie OSP w Miedniewicach zatańczyło ponad stu 
uczestników w przedziale wiekowym od 6 do 16 lat. 
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Do  Szkoły Podstawowej we  Fran-
ciszkowie przyjechało kilkudziesięciu 
uczniów z  placówek w  Miedniewicach, 
Guzowie i  Wiskitkach. Od  kilku tygodni 
byli przygotowywani przez swoje nauczy-
cielki, aby rywalizować w Gminnym Kon-
kursie Poezji Religijnej „Idźcie na  cały 
świat i głoście Ewangelię„. Uczestnicy tej 
rywalizacji recytowali fragmenty Nowego 
Testamentu i jego przypowieści. 

Gospodarzem konkursu była dyrektor 

szkoły – Ewa Frączkiewicz, która przypo-
mniała, że  jest to  już 13 konkurs poetycki, 
a w tym roku, odbywa się z okazji 97. rocz-
nicy urodzin Papieża Jana Pawła II, który 
to Święty od kilkunastu lat jest patronem tej 
szkoły. W konkursowym jury zasiedli: pro-
boszcz parafii p.w. Chrystusa Dobrego Paste-
rza w  Jesionce – ks. Tomasz Matusiak oraz 
Joanna Zawisza i  Katarzyna Bełc-Głusek. 
Inicjatorem konkursu i głównymi jego orga-
nizatorem, już od 13 lat, jest Mariola Kacz-
marek.

Wyniki konkursu:
1. Julia Jakubaszek – Gimnazjum Wiskitki;
2. Kinga Majewska – SP Wiskitki;
3. Julia Ciężka – SP Miedniewice.

Wyróżnienia: 
Zuzanna Lewarska i Kinga Cichocka – 
obydwie Gimnazjum Wiskitki oraz 
Amelia Matyjek – SP we Franciszkowie.

W poezji podkreślali miłość do Jezusa
W Szkole Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II we Franciszkowie 
odbył się XIII Gminny Konkurs Poezji Religijnej. Uczniowie 
z czterech placówek: Franciszków, Guzów, Miedniewice i Wiskitki – 
swoimi anielskimi głosami rywalizowali o miano artystów najlepiej 
wyrażających w recytowanej poezji – miłość, przyjaźń i szacunek 
dla Ewangelii i Jezusa. 

Dyrektor Ewa Frączkiewicz podziękowa-
ła wszystkim uczestnikom za  udział 
w tak ważnym dla Szkoły Podstawowej 
we  Franciszkowie wydarzeniu, jakim 
jest dzień urodzin patrona – Papieża 
Jana Pawła II, a  recytacje poetyckie, 
niewątpliwie radowały serce Jana Paw-
ła II, który jest w szkole zawsze obecny.
             n

Pierwszym etapem konkursu były indy-
widualne eliminacje przeprowadzone przez 
każdą ze  Szkół Podstawowych z  terenu 
Gminy Wiskitki. W dniu 12 maja w Mied-
niewicach spotkali się laureaci konkursów 
szkolnych, 12 uczniów ze Szkół Podstawo-
wych w Wiskitkach, Miedniewic, Francisz-
kowa i Guzowa.

Ten etap składał się z  dwóch części. 
W  trakcie pierwszej, pisemnej, uczestnicy 
musieli odpowiedzieć na  20 pytań opra-
cowanych na  podstawie „Przewodnika 
po  Sanktuarium Matki Bożej Świętoro-
dzinnej w  Miedniewicach” autorstwa pani 
Agnieszki Olszanowskiej.

Czterech zwycięzców pierwszego etapu 

O Sanktuarium wiedzą wszystko!
Z okazji Jubileuszu 250-lecia Koronacji Świętej Rodziny Szkoła 
Podstawowa im. Zbigniewa Religi w Miedniewicach pod patronatem 
Proboszcza Kustosza Sanktuarium w Miedniewicach – o. Jana 
Krzysztofa Oniszczuka oraz Wójta Gminy Wiskitki – Franciszka 
Grzegorza Miastowskiego zorganizowała Gminny Konkurs Wiedzy 
o Sanktuarium w Miedniewicach.

wzięło udział w części 
ustnej, podczas której 
każdy odpowiedział 
na  trzy pytania do-
tyczące rzeźb i  obra-
zów znajdujących się 
w Sanktuarium. 

Jury pod przewod-
nictwem o. Jana Krzysztofa Oniszczu-
ka – Proboszcza Kustosza Sanktuarium 
w Miedniewicach, Agnieszki Olszanow-
skiej, Ewy Kotowskiej oraz Tomasza 
Szkopa, wyrazili słowa uznania dla  po-
ziomu wiedzy wszystkich uczestników, 
gdyż w  ich ocenie pytania były bardzo 
trudne i szczegółowe.

Laureatami konkursu zostali:
I  miejsce: Amelia Matyjek ze  Szkoły 
Podstawowej im. Świętego Jana Pawła 
II we Franciszkowie 
II miejsce ex aequo: Zuzanna Szymań-
ska ze Szkoły Podstawowej im. Aleksan-
dra Kamińskiego w  Guzowie i  Łukasz 
Czuba ze Szkoły Podstawowej im. prof. 
Zbigniewa Religi w Miedniewicach
III miejsce: Hubert Gipsiak ze  Szko-
ły Podstawowej im. Marii Kownackiej 
w Wiskitkach

Gratulacje zwycięzcom, w imieniu Wójta 
Gminy Wiskitki, złożyła Danuta Sienkiewicz 
– Sekretarz Gminy Wiskitki oraz Andrzej Le-

mański – Przewodniczą-
cy Rady Gminy Wiskitki. 

Uroczystość za-
kończył występ Chóru 
ze  Szkoły Podstawowej 
im. prof. Zbigniewa Re-
ligi w  Miedniewicach.                        
          n
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W  ostatnich latach teren przy remizie 
OSP i  przy Domu Kultury w  Nowych Ko-
złowicach staje się miejscem coraz bardziej 
ożywionym. Przykładem może być sobota 3 
czerwca, kiedy Rada Sołecka z tej miejsco-
wości zorganizowała „Dzień Dziecka”. 

Sołtys Agnieszka Śmigiera z  Iwoną No-
wakowską oraz gronem społeczników wyko-
nali kawał dobrej roboty, a tegoroczną impre-
zę dla dzieci zorganizowano już po raz trzeci. 

Gospodarzem uroczystości była sołtys 
Agnieszka Śmigiera, która serdecznie powitała 
dzieci. – Spotkaliśmy się, aby uczcić cos bardzo 

W dniu swojego święta dzieci były szczęśliwe
W Nowych Kozłowicach Rada Sołecka wraz z sołtys Agnieszką 
Śmigierą zorganizowali dla dzieci z tej miejscowości festyn 
z okazji „Dnia Dziecka”. Impreza była udana, a dzieci zaproszone 
do udziału w niej bardzo szczęśliwe.

dla  nas wszystkich ważnego: „Dzień 
Dziecka”. My  dorośli 
często wspominamy te 
chwile, kiedy byliśmy 
w waszym wieku i wie-
my, jak wtedy bardzo 
chcielibyśmy być szczę-
śliwi. Chcemy, abyście 
wy też mieli piękne wspomnienia z dzieciństwa 
i  pamiętali o  imprezach w  swoich rodzinnych 
Nowych Kozłowicach – mówiła pani Agniesz-
ka. Z dziećmi przyszli również rodzice, a wśród 
zebranych byli również: radny Dariusz Pieńkosz 

i  komendant straży Andrzej Iwański 
i społecznik Grzegorz Osuchowski.

Świetna zabawa trwała przez 
kilka godzin, a panie organizatorki zapew-
niły dzieciom wyśmienity poczęstunek. 
Niewątpliwie dzieci na  długo zapamiętają 
atrakcje, jakie im przygotowano z okazji ich 
święta.                                                            n

Koło Gospodyń Wiejskich we  Francisz-
kowie, mające półwiekowa tradycję jest inicja-
torem wielu lokalnych przedsięwzięć, również 
i  festynów integracyjnych. Takie imprezy m.in. 
są organizowane na  rozpoczęcie i  zakończenie 
lata oraz z  okazji świąt. Przewodnicząca Mag-
dalena Majak przyznała, że wraz z koleżankami 
wiele czasu poświeciły, aby zabawa festynowa 
była należycie przygotowana i miała jak najwię-
cej atrakcji, panią Magdalenę wspierały: Elżbieta 
Kopczewska, Bożena Karalus, Jolanta Marczak, 
Jadwiga Kopczewska, Wanda Browarska, Mał-
gorzata Gajda, Gizela Krauze, Mirosława Janiak, 

Rozpoczęcie lata we Franciszkowie
We Franciszkowie do wielu lat tradycją, że mieszkańcy wspólnie witają lato podczas 
zabawy festynowej, zorganizowanej przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich. 
 W tym roku impreza odbyła się w sobotę 24 czerwca. 
Był to festyn rodzinny z okazji rozpoczynającego się lata 
i okresu wakacyjnego. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci 
i dorosłych oraz dobrej zabawy. 

Barbara Kop-
czewska, Danuta 
Skibińska, Jadwi-
ga Kamińska, He-
lena Marcińska i  inne osoby zaanga-
żowane w przygotowania. Jak zawsze 
był obecny radny Leszek Kopczewski, 
który wraz z  przewodnicząca KGW 
otworzył zabawę festynową, która 
odbywała się na  terenie Spółdzielni 
Kółek Rolniczych i  trwała do  wie-
czora. Na  dziedzińcu było wesoło 
i  nie  brakowało atrakcji, a  gościnne 

panie z KGW przygotowały wy-
śmienity poczęstunek. Dorośli 
mieli okazję do długich rozmów 
i integracji, a dla dzieci przygoto-
wano wiele atrakcji. O muzyczną 
oprawę zadbał zespół „Romix”.  n

Ochotnicza Straż Pożarna w  Jesionce 
aktywnie zachęca młodych mieszkańców 

Poznali zasady ratownictwa medycznego
do zaangażowania się w działania na rzecz 
bezpieczeństwa i ratownictwa. Funkcjonu-

jąca od niedawna Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza liczy już 12 osób. 

Podczas ostatniego spotkania, od-
był się pokaz ratownictwa medycznego, 
podczas którego członkowie MDP do-
wiedzieli się m.in. co  wchodzi w  skład 
wyposażenia torby medycznej, jak za-
bezpieczyć złamania kończyn czy w jaki 
sposób bezpiecznie ułożyć poszkodowa-
ną osobę oraz poznali zasady działania 
oraz stosowania defibrylatora. Spotkanie 
zakończyło się integracyjnym grillem 
i słodkim poczęstunkiem.

Tomasz Szczygieł – wiceprezes Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Jesionce informu-
je, że w najbliższym czasie, jeżeli uzyskane 
zostaną niezbędne pozwolenia, zostaną 
przeprowadzone dla  MDP pokazowe ma-
newry z użyciem armatury wodnej na sta-
wach przeciwpożarowych zlokalizowanych 
w Łubnie. 

Warto również podkreślić, że druhowie 
OSP Jesionka aktywnie brali udział w  pa-
rafialnych półkoloniach, podczas których 
wygłosili pogadankę dla  dzieci na  temat 
bezpiecznych wakacji i  ratownictwa me-
dycznego.  

Fot. OSP Jesionka
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Niedziela 18 czerwca dla  społeczności 
szkolnej w Miedniewicach, ale też i dla miesz-
kańców okolicznych miejscowości była wiel-
kim wydarzeniem. Szkoła w  Miedniewicach 
zawsze była integratorem i  wielopokolenio-
wym łącznikiem lokalnej społeczności. Tak 
było w  przeszłości i  obecnie te wartości są 
kultywowane. To  widzieliśmy podczas festy-
nowej zabawy w niedzielę 18 czerwca. Gospo-
darzem szkolnego świętowania była dyrektor 
Bogumiła Kamińska, imprezę odwiedzili m. 
in.: wójt Franciszek Grzegorz Miastowski, 
proboszcz miedniewickiej parafii o. Krzysz-
tof Oniszczuk, radni – Franciszek Jankowski 
i Sławomir Milczarek, była dyrektor tej szkoły 
Ewa Kotowska i przewodnicząca Rady Rodzi-
ców Bożena Ziąbska. 

Wielki festyn i uczta artystyczna

Byliśmy świadkami przeglądu osią-
gnięć i dokonań artystycznych dzieci z tej 
szkoły. Uczniowie zostali przygotowani 
przez: Agnieszkę Sybilską, Magdę Pie-
karską i  Jolantę Józefską. Występujący 
byli oklaskiwani przez liczną publiczność 
przez ponad dwie godziny. Niewątpliwie 

była to  prawdzi-
wa uczta arty-
styczna.

Natomiast 
na  piknikowym 
placu mieliśmy 
prawdziwy fe-
stiwal atrakcji, 
których przy-
gotowanie wy-

magało ogromnej pracy. – Jestem szczę-
śliwa, że  pracuję ze  wspaniałymi ludźmi. 
To  jest dla  mnie największą wartością... 
– powiedziała dyrektor Bogumiła Kamiń-
ska, wyrażając wdzięczność społeczności 
szkolnej oraz mieszkańcom Miedniewic 
i  okolicznych wsi za  zaangażowanie się 
w  przygotowaniu tegorocznego festynu.                                                     
                   n

To już stało się lokalną tradycją, że przed wakacjami Szkoła 
Podstawowa im. prof. Zbigniewa Religi w Miedniewicach 
przygotowuje „Festyn rodzinny”. Jest to również przegląd dokonań 
i osiągnięć tej placówki oświatowej, szczególnie w zakresie 
artystycznym. Organizatorzy zapewniają dużo wspaniałej zabawy, 
wiele atrakcji, dobrą muzykę i wspólną zabawę w zawodach sportowych 
i rekreacyjnych. 

Ostatnia niedziela czerwca upłynęła 
w  Guzowie pod  znakiem aktywności fi-
zycznej. Na  terenie Szkoły Podstawowej 
odbył się XXV Festyn Sportowo – Ro-
dzinny. Bogaty program imprezy obfitował 
w wiele konkurencji indywidualnych i ro-
dzinnych, jak chociażby turniej piłki siat-

kowej, podczas którego prezentowali się 
uczniowie szkoły wraz z rodzicami lub 
rodzeństwem. Wiele emocji wzbudziły 

Sportowo – Rodzinny Festyn w Guzowie
biegi najmłodszych uczestników oraz ry-
walizacja w przeciąganiu liny. Ciekawymi 
atrakcjami przygotowanymi przez orga-
nizatorów było dojenie krowy na  czas, 
koło fortuny oraz budowanie różnych 
postaci z klocków LEGO, które następnie 
dzięki technice i umiejętnościom prowa-

dzących kącik klockowy „ożywały”. 
Udział w tak licznych konkurencjach 
sportowych wymagał mnóstwa siły 
i  energii, co  można było na  bieżąco 
uzupełniać w kawiarence prowadzo-
nej przez Klub Seniora „Optymiści”, 
która serwowała przepyszne ciasta oraz 

kawę, jak również na stoiskach z sałatkami, 
hot-dogami, bigosem, grochówką czy gril-
lowanymi smakołykami. 

Dzieci, które nie  brały udziału w  kon-
kurencjach sportowych aktywnie korzy-
stały z  możliwości jakie dawał dmuchany 
zamek i  inne festynowe atrakcje. Oczeki-
wanie na  kolejne konkursy uprzyjemniały 
występy artystyczne uczniów guzowskiej 
podstawówki.                                                    n
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Tuż po  południu na  dziedziniec OSP 
w Nowym Drzewiczu ciągnęły tłumy miesz-
kańców, przybyło też wielu gości. W tym dniu 
zaplanowano imprezę plenerową, do  której 
panie z  Koła Gospodyń Wiejskich „Drzewi-
czanki” i strażacy z OSP w Nowym Drzewiczu 
przygotowywali się od wielu tygodni. 

Gości i  mieszkańców powitali przedsta-
wiciele organizatorów – Marta Konarska i Mi-
rosław Zdunek. Wśród gości byli: Franciszek 
Grzegorz Miastowski – Wójt Gminy Wiskitki, 
miejscowy radny, Jacek Wawrzyniak, a  także 
liderki KGW z  terenu gminy Wiskitki: oraz 
przedstawiciele LGD „Kraina Rawki” , stowa-
rzyszenia, które wsparło tę inicjatywę lokalną – 
Aleksandra Pilewska i Mariusza Cheba. Licznie 
przybyli na integracyjne spotkanie mieszkańcy 
Nowego i Starego Drzewicza, ale też i mieszka-
jący z okolicznych miejscowości.

Bardzo gorąco zostali powitani przedstawi-
ciele sponsorów tej plenerowej imprezy: Bako-
ma S.A.,  Finish Profiles, Dono-Rol, Emka S.A., 
Wytwórnia Suszarń Drzewicz, Mercator, Profit, 
Naprawa Pojazdów – Piotr Grzanowski, Zakład 
Cukierniczy Box oraz Polski Związek Przecią-
gania Liny. Organizatorzy największą uwagę 
przyłożyli do przygotowania mnóstwa atrakcji 
– gier, zabaw i konkursów dla dzieci. Przygoto-
wano blisko 10 konkurencji sportowych, a chęt-
nych do rywalizacji nie brakowało. Dużo było 
zabawy, kiedy maluchy toczyły piłkę do  mety, 
trochę starsi przenosili piłeczki na łyżce, a także 
skakano w  workach pojedynczo i  podwójnie. 
Było obieranie jabłka przez tatusiów i  wyścig 
mam w ich zjedzeniu. To tylko niektóre z pik-
nikowych zabaw w  Nowym Drzewiczu. Było 
też bardzo gościnnie i dla nikogo nie zabrakło 
poczęstunku.

Na zwycięzców czekały medale oraz nagro-
dy, a  także puchar dla  „Zwycięskiej Rodziny", 
którą okazała się rodzina Guzików, drugie miej-
sce zajęła rodzina Konarskich, a trzecie rodzina 
Przybyszów. Niebywałą popularnością cieszyła 
się loteria fantowa, z blisko 350 losami, fanty były 
zbierane wśród mieszkańców Nowego i Starego 
Drzewicza, oraz pochodziły od członkiń KGW 
„Drzewiczanki”. Postanowiono, że zysk z tej lo-
terii zostanie przeznaczony na zorganizowanie 
dzieciom Zabawy Mikołajkowej z prezentami.

Goście i mieszkańcy świetnie się bawili, 
a impreza zakończyła się zabawą taneczną.

Organizacją „Dnia Rodziny” zajęło się całe 
KGW „Drzewiczanki”, a liderkami w tych dzia-
łaniach były: Anna Jarosińska, Anna Stepnow-
ska, Marta Konarska, Marzena Langa, Bożena 
Ziąbska, Elżbieta Jodłowska i Agnieszka Guzik

– Była to  pierwsza, ale  bardzo udana im-
preza integrująca nasze środowisko. Dziękuję 
wszystkim, którzy się w to nasze wspólne dzieło 
zaangażowali… – powiedziała wiceprzewodni-
cząca KGW „Drzewiczanki” Marta Konarska.  n

Wielka rodzinna integracja 
w Nowym Drzewiczu
W Nowym Drzewiczu są dwa 
bardzo aktywne stowarzyszenia 
– Ochotnicza Straż Pożarna, 
przygotowująca się do swojego 
85. Jubileuszu i mające dopiero 
pół roku Koło Gospodyń 
Wiejskich „Drzewiczanki”. To oni byli współorganizatorami 
pierwszej imprezy integracyjnej „Dzień Rodziny”, która odbyła się 
w niedzielę 18 czerwca. Godne podziwu było wielkie zaangażowanie 
pań gospodyń i strażaków, gdyż impreza została przygotowana 
z dużym rozmachem, wieloma ciekawymi pomysłami i atrakcjami. 
Cechowała ją niesamowita gościnność, a dla wszystkich przybyłych 
wystarczyło jadła i serdeczności. Dzieci miały swój wielki dzień, a pomysłów 
na zabawę młodym gospodyniom nie zabrakło przez całe popołudnie.

– Zawsze bardzo chętnie odwiedzam 
Działki. Tutaj są wspaniali ludzie i  auten-
tyczni społecznicy, którzy potrafią wiele zro-
bić z myślą o innych Potraficie się tak wspa-
niale zorganizować i  integrować poprzez 
zabawę, rozmowy, a  także współdziałanie 

Wakacyjny ,,Piknik Rodzinny” w Działkach

na rzecz swojej miejscowości – mówił wójt 
Franciszek Grzegorz Miastowski.

Podczas piknikowej imprezy nie zapo-
mniano o  dzieciach. To  właśnie dla  nich 
sołtys zorganizował kilkudniowe półkolo-
nie integracyjne. Zajęcia - już kolejny rok 
społecznie prowadziły mieszkanki Działek, 
nauczycielki z żyrardowskiej ,,trójki” – Elż-
bieta Leksińska i  Lidia Piskorz. Wspierały 
je: Iwona Lemańska, Aneta Cynkier i Kata-
rzyna Szczypta. Andrzej Lemański podzię-
kował dzieciom oraz paniom, które przez 
blisko tydzień prowadziły takie wakacyjne 
zajęcia. Na ten cel pozyskano środki z LGD 
„Kraina Rawki”, z  funduszu sołeckiego, 

ale  też i  sołtys Andrzej Lemański dołożył 
ze swojej diety radnego. 

Przy długich stołach, siedzieli zadowo-
leni uczestnicy pikniku, którzy mieli okazję 
do sąsiedzkich rozmów. Gospodynie zadba-
ły, aby dla  wszystkich nie  zabrakło poczę-
stunku. Atrakcji podczas pikniku było dużo 
i  pomimo skwaru słonecznego, chętnych 
do  udziału w  nich nie  brakowało. Kolejny 
raz lokalna społeczność w Działkach prze-
konywała się, że  z  sąsiadami można miło 
i świetnie spędzić niedzielny czas.             Tad

Przed trzema laty w Działkach wrócono do dawnej tradycji zabaw i sąsiedzkich spotkań. 
Teraz są to lipcowe „Pikniki Rodzinne”. Inicjatorem tych działań jest sołtys oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Wiskitki  Andrzej Lemański. Zajęcia dla dzieci rozpoczęły 
się 25 lipca, a zakończyły Piknikiem dla wszystkich mieszkańców w niedzielę 30 lipca. 
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informacje

Bezpłatny biuletyn  
informacyjny Urzędu Gminy  

w Wiskitkach
Wydawca: Urząd Gminy 

w Wiskitkach, ul. Kościuszki 1,  
96-315 Wiskitki,

tel. 46 856 72 12, wew. 32,  
46 856 72 16, wew. 32
Realizacja zamówienia:  
Tadeusz Sułek Usługi 

Wydawnicze, 96-300 Żyrardów, 
ul. Okrzei 51 A tel. 46 855 36 62; 

e-mail: zycie@hot.pl

Ważne telefony:

Najbliższe wydarzenie 
sportowe zorganizowane 
w  ramach aktywnych wakacji 
to turniej tenisa stołowego, któ-
ry odbędzie się w dniu 11 sierp-
nia. Turniej skierowany jest 
zarówno do  dzieci, młodzieży 
jak i  osób dorosłych. Dzieci 
i  młodzież mają zapewniony 
wstęp bezpłatny. Zapisy w dniu 
turnieju od godz. 16.00.

Ponadto, wszystkie osoby 
zainteresowane udziałem w tre-
ningach jak również mające po-

Wakacje na sportowo!
Hala sportowa w Wiskitkach promując aktywny tryb 
życia zachęca do aktywnego udziału w zajęciach 
sportowych takich jak: piłka nożna, tenis stołowy 
czy badminton oraz w imprezach sportowych, 
których kalendarz zamieszczamy poniżej. 

mysł na  zorganizowanie cieka-
wych zajęć, koordynatorzy hali 
zapraszają do  kontaktu za  po-
średnictwem profilu na  porta-
lu Facebook (Hala Sportowa 
Wiskitki) oraz poczty elektro-
nicznej hala.wiskitki@onet.pl, 
jednocześnie przypominają, 
że  w  miesiącach wakacyjnych 
hala dostępna jest od  ponie-
działku do piątku w godzinach 
09.00 – 21.00, a w soboty w go-
dzinach 10.00 – 18.00.

                                              n

Serdecznie zapraszamy wszystkich pasjonatów muzyki na lekcje 
gry na instrumentach, które rozpoczynają się od sierpnia 2017 r.

ORKIESTRA OSP WISKITKI

saksofon altowy
trąbka
klarnet
saxhorn

instrumenty perkusyjne Szczegółowych informacji udziela 
Błażej Zawadzki tel. 662 341 510

Zapraszamy! 

Kiedy i gdzie:
Wtorki godzina 17.00
Niedziele godzina 9.00
Siedziba OSP Wiskitki

Urząd Gminy w Wiskitkach:
46 856 72 12, 46 856 72 16
Ośrodek Zdrowia 
w Wiskitkach:
46 856 72 13
Ośrodek Zdrowia w Jesionce: 
46 855 32 51
Ośrodek Zdrowia 
w Guzowie:
46 856 84 26
Poczta w Wiskitkach:
46 856 72 86
Posterunek Policji 
w Wiskitkach:
46 856 72 85
Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa:
46 856 38 76

Starostwo 
Powiatowe w Żyrardowie:
46 855 22 19; 46 855 37 17
46 855 45 69; 46 855 35 99
Konserwator wodociągów
607 354 602
Centrum 
Zdrowia Mazowsza 
Zachodniego: 
Centrala - 46 854 32 00, 
854 20 11 – 13
Parafie na terenie Gminy 
Wiskitki:
- Wiskitki – 46 856 72 15;
- Jesionka – 46 856 95 35;
- Guzów – 46 856 82 66;
- Miedniewice – 46 856 93 20

                                            n
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