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Grupa Gospel Soul

Po prostu Kondzio

Konrad Pepłowski (Kondziu) to twardy, uśmiechnięty facet. Nie pamiętam już kiedy go pierwszy raz
spotkałem, ale na pewno był wtedy uśmiechnięty.
strona 3

strona 4

Dlaczego zrobiłem portal?

Jak wiele jest ludzi z ciekawymi pasjami, którymi by
mogli podzieliç się z innymi. Pomóc innym tylko dla
czystej satysfakcji. Stąd padł pomysł utworzenia
strona 5
portalu internetowego.

Na tapecie
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Biało-czerwona
Pękły kajdany, złamał się bat i niepodle-

CZWARTEK, 15 listopada 2018

Wyniki
Wyborów
Samorządowych
2018

głość dziś ujrzał świat
I przybył orzeł,
dumny, wspaniały,
ponieważ pęta go nie trzymały.
Minął czas wyborów. Nadszedł
czas gratulacji, podziękowań i przemyśleń.
Szczerze gratuluję zwyciężczyni
Pani Iwonie Gortat. Taka mocna wygrana w pierwszej turze zasługuje
na szczere i mocne słowa uznania. Pani Iwono Gratuluję!
Mieszkańcy gminy i miasta Wyszogród zdecydowanie i bez wątpliwości postawili na Panią.
Życzę Pani wielu sukcesów
w pełnieniu funkcji Burmistrza Wyszogrodu.
Gratuluję również wszystkim
pozostałym kontrkandydatom oraz
wybranym radnym do rady gminy
i życzę owocnej współpracy.
A o sobie. No cóż jak wcześniej
wspominałem. Poddałem się surowej
ocenie wyborców. Muszę przyznać,
że ocena była rzeczywiście surowa.
Mój Wynik wyborów delikatnie mówiąc był bardzo skromny.
Dziękuję bardzo tym wszystkim,
którzy na mnie głosowali. Nadal pozostaję do dyspozycji mieszkańców
gminy.
Gratuluję tym wszystkim, którzy
kandydowali a nie wygrali. To nie jest
przegrana. Wy po prostu nie zdobyliście najwięcej głosów. Swoja chęcią,
odwagą i zaangażowaniem zasługujecie na gratulacje i podziękowanie.
PAWEŁ KŁOBUKOWSKI
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Podniósł z popiołów i wzniósł narodzoną,
piękną i wolną biało-czerwoną
A wśród przyjaciół zabrakło wielu,
To cena Wolności po drodze do celu.

Gmina Mała Wieś

Wybory na wójta: WOJNAROWSKI
Zygmunt Grzegorz
Radni gminy
STOBIECKI Łukasz, OSTROWSKI Jerzy Michał, BŁASZCZAK Robert, PIELAT
Andrzej, KURZYŃSKA Grażyna, GANKOWSKI Ryszard, NOWATKIEWICZ
Piotr, CIARKA Krzysztof, DĘBSKI Krzysztof
Mirosław,
PIĄTKOWSKI
Edward, SZMULEWICZ Piotr Wiktor, DYNAREK Albin Krzysztof, POPIOŁEK Zbigniew, MISZCZYŃSKI Radosław,
KLIMCZEWSKI Jacek.

Rocznica cudna, jedna jedyna,
Gmina Bodzanów

Lecz wciąż niepełna Polska Rodzina.
Jakże to wspomnieć, jak wytłumaczyć,
Niepodległość nie tyle miała dziś znaczyć.
Gdy Polak bity – dumny, oddany,
Po jednym dniu już goją się rany,
Lecz gdy mu wolność do domu puka, ten innych uciech po świecie szuka.

Wybory na wójta: Staniszewski Jerzy
Maciej
Radni gminy Bodzanów:
JAKUBOWSKA Anna Barbara, LEWANDOWSKI Krzysztof, DALKIEWICZ
Zofia, SZMULEWICZ Sylwia, CABAN
Radosław, ŻAGLEWSKA Małgorzata,
NIEDZIELSKI Waldemar, BŁASZCZAK
Bogusław, PAKIEŁA Alicja, RÓŻAŃSKI
Paweł Andrzej, BOJARSKI Zbigniew,
OLEWNIK Damian Tomasz, KUREK Tomasz, JANOWSKI Janusz Stanisław,
ATŁASKI Leszek.

Powiedzmy głośno – doceńmy siebie,
Gmina Bulkowo

Bo tak spotkamy się razem... w niebie.

Złote i Diamentowe Gody w Bulkowie
Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk wraz z Kierownik Delegatury w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Marleną Mazurską, Przewodniczącym Rady Gminy Bulkowo Andrzejem Krokowskim oraz Kierownikiem USC Robertem Wiśniewskim przekazał serdeczne gratulacje oraz słowa uznania i podziękowania za długie pożycie małżeńskie, będące pięknym przykładem dla młodych pokoleń. W dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny udekorowano pary medalami przyznanymi przez Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie.
Natomiast wszystkie pary otrzymały list gratulacyjny, pamiątkowe księgi oraz kwiaty. Diamentowym i Złotym Jubilatom życzymy dalszych szczęśliwych lat spędzonych w zdrowiu i spokoju.

Wybory na wójta:
Wybory na wójta: GRACZYK Gabriel.
Radni gminy Bulkowo:
JÓZWIAK Mieczysław, FABIANOWICZ Tadeusz Józef, MATUSZEWSKI Jarosław, DOMINIAK Justyna, KROKOWSKI Andrzej Bogdan, MARCINIAK Ryszard, PIJANKOWSKA Agata Bogumiła,
MARCINIAK Jacek, GRABARCZYK Agata, LESZCZYŃSKA Jolanta Ewa, TYBUŚ
Tomasz, BOCZKOWSKI Roman, CYTACKI Andrzej, SZTENDUR Roman Dominik, STASIAK Adam.
Gmina i Miasto Wyszogród

Wybory burmistrza: Gortat Iwona
Radni miasta i gminy Wyszogród:
BŁASZCZYK Arkadiusz Zbigniew,
MAJEWSKI Piotr, SIEKLUCKA Paulina,
MISIAKOWSKA Joanna Urszula, DOMINIKIEWICZ Barbara, JANCZAK Katarzyna, SMÓŁKA Krzysztof Franciszek, LUBISZEWSKI Wojciech Wiktor, STELMACH
Marcin Bartłomiej
WIŚNIEWSKI Jacek, LEWANDOWSKA Joanna Weronika, SZYMERSKA Marzena, GOLISZEK Marzena, DOBACZEWSKI Andrzej Stefan, SIELCZAK
Marcin
Gmina Czerwińsk nad Wisłą

Wybory na wójta: Gortat Marcin
Radni gminy Czerwińsk:
ZACZEK Hieronim, BIERNAT Tadeusz, KOWALEWSKA Zofia Jadwiga,
RUSZCZAK Tomasz, KRAJEWSKA Ewa
Czesława, AMBROZIAK Emilia, WITKOWSKI Jacek, SZURMAK Dariusz Stanisław, SĘKOWSKI Krzysztof Paweł, FOTEK
Jacek, KOŁECKA Monika Agnieszka,
CHLUDZIŃSKI Krzysztof, CIEĆWIERZ
Mariusz, SZAFRAŃSKI Wojciech Łukasz,
CYTACKI Bogusław

Temat numeru
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Rębowianie dla Niepodległej
Leżąca w powiecie płockim, w centralnej części Mazowsza wieś Rębowo k/ Wyszogrodu,
była dawniej wioską królewską, cieszącą się
szczególnymi prawami i przywilejami. Mieszkańcy znani byli z pracowitości i zaradności. Te
cechy mieszkańców Rębowa, można wiązać
z ich ambicją wystawienia w niewielkiej wiosce okazałego obelisku z piaskowca na upamiętnienie 10-lecia odzyskania Niepodległości
przez Polskę. Budowa pomnika była odpowiedzią na apel ówczesnego Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, mającego na celu podkreślenie
zakrojonych na szeroką skalę obchodów patriotycznych. Inicjatorem budowy pomnika był
Jan Panek, ówczesny Wójt gminy Rębowo.
Pomnik Wolności w Rębowie jest czterostopniowy, zwieńczony obeliskiem z orłem według wzoru z 1927 roku i krzyżem. Od frontu widnieje napis:
„W hołdzie dziękczynnym za cudowne ocalenie parafii Rębowo”
oraz trzy daty:
15. VII. 1915 – W tym czasie ruszył front
i okoliczne miejscowości dotkliwie ucierpiały
w wyniku działań wojennych. Rębowo nie poniosło większych strat.
1918 – Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość.
1928 – Rok budowy pomnika w 10-ecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
Pomnik został wykonany czynem społecznym
z funduszy gminnych w 1928 roku, z okazji dziesięciolecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Dziesięć lat później społeczeństwo ufundowało tablicę, na której znajdowały się nazwiska osób poległych w obronie Ojczyzny z terenu Gminy Rębowo
w I Wojnie Światowej i Wojnie 1920 roku.
Do 1938 roku opiekę nad pomnikiem i terenem, na którym się znajdował sprawowało Rębowskie Koło Młodzieży. Przed komasacją teren ten należał do wsi, natomiast po niej przeszedł na własność
kościelną. Młodzież z Rębowa nie zawsze była na „dobrej” stopie z księdzem Serafinem proboszczem Wyszogrodu i Rębowa. W związku z tym młodzież wyłączyła się z działalności. Nie zabezpieczono kwiatów
przed zimą, a drut stanowiący ogrodzenie został
sprzedany. Świadczą o tym protokoły z ich zebrań.
Na samym początku II Wojny Światowej pomnik
został zniszczony przez okupanta hitlerowskiego, jego
fragmenty leżały na cmentarzu przykościelnym
od strony zachodniej. Zdemontowana tablica została
reklama

ukryta zajednym zołtarzy. Powojnie ówczesna władza,
szczególnie ze względu na orła w koronie nie była zainteresowana, aby przywrócić go do dawnej świetności.
30 maja 1980 roku parafię w Rębowie objął
ksiądz dr Władysław Krawczyk. Wraz z mieszkańcami w 1981 roku zajął się odbudową zniszczonego
pomnika, na istniejącym już fundamencie. Wykorzystano okres społecznych ruchów związanych
z ruchem Solidarność. Została umieszczona jeszcze
jedna tablica upamiętniająca księdza Michała Serafina zamordowanego w Płocku przez hitlerowców. Poległych na frontach II Wojny Światowej właścicieli
majątku w Grodkowie: Kazimierza Dziewanowskiego, Kazimierza Dziewanowskiego i Stanisława Dziewanowskiego, a także Zdzisława Dąbrowskiego
i Wacława Panka. Czyn ten nie spotkał się z aprobatą władz. Księdza Władysława Krawczyka odwiedził
„ubowiec”, który zadawał wiele pytań odnośnie pomnika. Jednak nie było żadnych represji.
Przez ponad 20 lat było tradycją, że po Mszy
świętej na rozpoczęcie roku szkolnego dzieci wraz
z nauczycielami i rodzicami szli składać kwiaty
przy Pomniku Wolności. Z czasem ten zwyczaj zaginął. Jedynie w dalszym ciągu Strażacy kultywują
swoją tradycję. Po Mszy świętej ku czci ich patrona
świętego Floriana w kondukcie honorowym
przy dźwiękach marsza granego przez Orkiestrę
Dętą uroczyście przemaszerowują w stronę pomnika, aby na nim złożyć kwiaty. Tradycję kultywuje także młodzież, która od wielu lat ubiera ołtarz na Boże Ciało na Placu Wolności.
Obecnie pomnik jest poddany renowacji. Ksiądz
dr Rafał Bednarczyk oraz parafianie, starali się, aby teren Placu Wolności stał się wizytówką Rębowa. Podjęte działania wspierał Burmistrz Gminy i Miasta
Wyszogród Jan Boszko, wraz z radnymi: Zbigniewem Madany i Mariuszem Cabanem, którzy są także w Radzie Parafialnej. Natomiast Stowarzyszenie
Gospodyń Wiejskich „Stokrotki” w Rębowie,
pod przewodnictwem Wiesławy Szymerskiej napisało projekt finansowany przez Fundację „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem” mający na celu zagospodarowanie skarpy przykościelnej, która jest
tłem Pomnika Niepodległości. Na zboczu zostało posadzonych 300 białych róż. Zakończenie projektu
odbyło się 10 listopada 2018 roku. Tego dnia odbyły
się uroczyste jubileuszowe, jubileuszowe obchody
Narodowego Święta Niepodległości.
BIBLIOGRAFIA:

Informacje przekazane przez panią Elżbietę
Popiołek – emerytowanego pracownika Muzeum
Mazowieckiego w Płocku, oraz ks. dra Władysława
Krawczyka
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XXXIX sesja Rady Powiatu. Temat przewodni – oświata
Fantastyczni uczniowie, doskonali nauczyciele, przedsiębiorczy Dyrektorzy, wspierający organ prowadzący, w tym przypadku – Powiat Płocki. To recepta na sukces
każdej szkoły, a nasze placówki w pełni się
do tych zasad stosują.
XXXIX sesja Rady Powiatu w Płocku odbyła
się 24 października w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku. Tradycyjnie otworzył ją Przewodniczący Rady Powiatu Lech Dąbrowski, który przywitał zaproszonych gości. Wśród nich byli: Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku Tomasz Kominek, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku Marlena Mazurska, Zastępca Komendanta
Miejskiego Policji w Płocku Stanisław Szcześniak,
Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej
Straży Pożarnej w Płocku Jacek Starczewski, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Hilary Januszczyk, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Płocku Romuald Ostrowski, Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Płocku Marek Sankiewicz.
W sesji wzięli udział także Starosta Płocki Mariusz Bieniek, Wicestarosta Iwona Sierocka,
członkowie Zarządu Powiatu Paweł Jakubowski,
Stefan Jakubowski i Krzysztof Wielec, a także
Skarbnik Powiatu Maria Jakubowska, Sekretarz
Powiatu Michał Twardy oraz Dyrektorzy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Płocku i powiatowych jednostek organizacyjnych.

Obecnych było 22 z 23 Radnych, w skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli tym razem: Jadwiga Milewska, Bogusław Jankowski oraz Waldemar Zawadzki.
Początek sesji był niezwykle uroczysty.
Wszystko za sprawą zespołu wokalnego ART MENU, którym dyryguje Andrzej Sitek. Młodzi ludzie
z zespołu – na własną prośbę, do której przychylił
się Zarząd Powiatu – od dwóch miesięcy ćwiczą
w sali sesyjnej Starostwa. Podczas sesji wykonali kilka utworów patriotycznych, zaczynając od hymnu

polskiego. Występ nawiązywał do 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Jednym z najważniejszych tematów podczas
obrad była oświata. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018
przedstawiła Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Małgorzata Struzik.
W szkołach prowadzonych przez Powiat Płocki, w roku szkolnym 2017/2018, uczyło się 1385
osób, zatrudnionych było 226 nauczycieli. Dyrektor mówiła o wielu inicjatywach, w których uczest-

niczyły szkoły. Zwróciła też uwagę na wyniki egzaminów maturalnych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Mówiąc krótko – nie mamy się czego wstydzić.
– Pragnę podziękować wszystkim Dyrektorom
szkół oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płocku za osiągane wyniki świadczące o wytężonej pracy włożonej w rozwój szkół oraz
działania nakierowane na podniesienie jakości edukacji w Powiecie Płockim w czasie całej kadencji – podsumowała Dyrektor Małgorzata Struzik.
Następnie, wraz ze Starostą, Wicestarostą,
Przewodniczącym Rady oraz Skarbnikiem Powiatu, wręczyła każdemu Dyrektorowi czek dla swojej
placówki.
W dalszej części sesji Radni głosowali nad zaplanowanymi projektami uchwał. Wszystkie zostały przyjęte, wśród nich m. in.:
• uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia
sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych,
• uchwała w sprawie zmiany Statutu Powiatu
Płockiego,
• uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 50.000 zł na wydatki inwestycyjne na rzecz
Miasta i Gminy Gąbin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa
ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej
nr 2983W Gąbin – Wymyśle Polskie na odcinku Gąbin – Kępina

V edycja „Dnia Chleba” w ZS w Wyszogrodzie
Dnia 18 października 2018r w Zespole Szkół im. Jana
Śniadeckiego w Wyszogrodzie odbyły się po raz piąty
obchody „Dnia Chleba”. W uroczystościach uczestniczył Mariusz Bieniek Starosta Płocki- Patron Honorowy,
jednocześnie sponsor wszystkich nagród. Nie zabrakło
również radnych powiatowych: Elżbiety Jachimiak, Jadwigi Milewskiej oraz Apolinarego Gruszczyńskiego.
Głównym punktem uroczystości były dwa konkursy: „Najsmaczniejszy chleb wypiekany na zakwasie”, oraz konkurs na „Najciekawszą ozdobę ludową”.
W konkursie na „Najciekawszą ozdobę ludową”
w kategorii instytucje

I miejsce zajęły dzieci ze Świetlicy przy Szkole Podstawowej im. K. K.
Baczyńskiego w Wyszogrodzie, które wykonały przepiękną pracę
pod opieką p. Katarzyny Żochowskiej,
II miejsce wywalczyło Stowarzyszenie Wzajemnej Współpracy z Lasocina,
laureatem III nagrody zostało Stowarzyszenie „Wokół Śniadeckiego”.
W kategorii osoby indywidualne

I miejsce zajęła pani Halina Nowacka,
II miejsce wywalczyła p. Barbara Wyszyńska,
III miejsce zajęła p. Zofia Krystek.
W konkursie pt. „Najsmaczniejszy chleb wypiekany na zakwasie” w kategorii instytucje
I miejsce zajęło Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Nasze Ostrowy”,
II miejsce wywalczyło Stowarzyszenie „Wokół Śniadeckiego”,
laureatem III nagrody zostało Stowarzyszenie „Bodzanowskie Pierożanki”.
W kategorii indywidualnej

I miejsce jury przyznało p. Agnieszce Lewandowskiej,
II miejsce wywalczyła p. Magdalena Tatarka,
III nagroda trafia do rąk p. Izabeli Ruteckiej.
Uroczystość uświetnił występ Zespołu Wokalno – Instrumentalnego Seniorów „Promyk” z Wyszogrodu pod kierunkiem p. Antoniego Dąbrowskiego, p. Zdzisława Wiśniewskiego oraz recytacja wierszy p. Haliny Nowackiej i p. Waldemara Rypińskiego

Promocja gmin

Senioriada w Małej Wsi i uhonorowanie wyjątkowych osób

Serdecznie Państwa witamy na kolejnej edycji małowieskiej Senioriady, która jest świętem nas wszystkich. Dziękujemy, że możemy się od Państwa uczyć
radości życia i niezwykłej mądrości, którą nam imponujecie – zwracała się do przybyłych Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji w Starostwie
Powiatowym w Płocku Karolina Koper.
Senioriada w Małej Wsi powoli wpisuje się w krajobraz całej Gminy. To wyjątkowe wydarzenie, podczas którego seniorzy mogą się spotkać, miło spędzić czas, wymienić doświadczeniami, a często także zaprezentować swoje talenty.
Obecna edycja, która odbyła się przed kilkoma dniami,
również przebiegała w przyjaznej atmosferze. Było uroczyście,
ale przede wszystkim radośnie i bardzo miło.
Senioriadę prowadziła Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji w Starostwie Powiatowym w Płocku Karolina Koper. Obecny był również Starosta Płocki Mariusz Bieniek, który objął wydarzenie patronatem honorowym, a także Radni Powiatu Płockiego Jadwiga Milewska i Apolinary Gruszczyński.
Wśród uczestników było bardzo wielu studentów Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, emeryci i renciści z terenu Gminy Mała Wieś, przedstawiciele oddziałów Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Prezes Oddziału Okręgowego w Płocku Jadwigą Korneszczuk na czele.
Starosta Mariusz Bieniek podziękował wszystkim za cztery ostatnie lata doskonałej współpracy, a kilkunastu osobom
wręczył medale „Zasłużony dla Powiatu Płockiego”.
Medal – decyzją Kapituły – za wybitne zasługi w obszarze działalności społecznej został przyznany dla:
• Pani Anny Kamińskiej,
• Pani Stanisławy Mroczek,
• Pani Jadwigi Rypińskiej,
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• Pana Waldemara Rypińskiego,
• Pani Janiny Szkopek,
• Pani Elżbiety Szymańskiej,
• Pani Barbary Kłosińskiej – pośmiertnie,
• Pani Ireny Rosiak – pośmiertnie,
• Pani Zofii Krystek,
• Pani Grażyny Kłosińskiej,
• Pana Antoniego Kłosińskiego,
• Pani Haliny Nowackiej,
• Pani Haliny Sobańskiej.
Uczestnicy Senioriady mogli się też na chwilę przenieść
w lata 20. ub. wieku. Wszystko za sprawą wspaniałego występu zespołu Kram Kramowski. O dobry nastrój gości zadbał
także niezastąpiony zespół „Ukudemia” z 64. Artystycznej
Drużyny Harcerskiej „Zośka i Alek” z Małej Wsi.
Organizatorem Senioriady było Starostwo Powiatowe
w Płocku.
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Dwie nowe karetki
trafią do Gąbina i Wyszogrodu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku zakupił dwa ambulanse specjalistyczne ratownictwa medycznego wyposażone w sprzęt medyczny. Nowe karetki to samochody marki Volkswagen Crafter,
każdy o wartości blisko 300 tys. zł, wyposażone w sprzęt
medyczny, którego wartość stanowi blisko 250 tys. zł. Ambulanse trafią do placówek w Gąbinie i Wyszogrodzie.
W uroczystości przekazania dwóch ambulansów specjalistycznych ratownictwa
medycznego, która odbyła się 19 października, udział wziął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, który wyraził wdzięczność za poświęcenie i determinację w pracy na rzecz ochrony najwyższej wartości, jaką jest życie drugiego
człowieka. Podkreślił również, że standardy ochrony zdrowia sukcesywnie wzrastają, a ratownicy dysponują coraz lepszym wyposażeniem, dzięki czemu mieszkańcy
Mazowsza mogą liczyć na opiekę medyczną na najwyższym poziomie.
SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowania Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku działa na obszarze zamieszkanym przez około 800 tys. osób. W jego obrębie znajdują się powiaty: płocki, m. Płock, gostyniński, sierpecki, ciechanowski,
płoński, mławski, nowodworski i żuromiński. W regionie pracuje 28 zespołów ratownictwa medycznego, w tym wodny zespół ratownictwa oraz dodatkowy zespół
transportowy typu „N” do transportu noworodków.
Dzięki zakupionym pojazdom niewątpliwie poprawi się jakość świadczonych
usług medycznych oraz komfort pracy ratowników medycznych.
W uroczystości Powiat Płocki reprezentowali Starosta Mariusz Bieniek oraz Wicestarosta Iwona Sierocka
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NAUKOBUS z Centrum Nauki Kopernik z wizytą w Rębowie
Na zaproszenie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich „Stokrotki”
w dniach 25 – 26.10.2018 przybył
do Rębowskiego Domu Kultury
„Naukobus” czyli nowoczesne, mobilne laboratorium z objazdową
wystawą interaktywną pt. „Eksperymentuj” Projekt edukacyjny „Naukobus” realizowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego wraz z Centrum Nauki
Kopernik w Warszawie.
Wystawa zawierała 18 interaktywnych eksponatów, którymi opiekowało
się 3 edukatorów z Centrum Nauki Kopernik. Animatorzy odpowiadając cierpliwie na pytania pomagali w zgłębianiu wiedzy oraz zrozumieniu tajników
przedmiotów ścisłych. Podczas dwudniowej wizyty stacje badawcze dostępne były dla wszystkich przez 14 godzin.
W grupach zorganizowanych w ciągu 1
godziny na sali mogło przebywać 70
osób. Ekspozycja była dostępna również
dla osób indywidualnych, nie tylko z naszej miejscowości, ale i z okolic. Wystawę odwiedziło ponad 800 osób.
Warsztaty pod opieką animatorów
Centrum Nauki pozwoliły samodzielnie

Tydzień przed wizytą ekspozycji,
do Rębowa przyjechali edukatorzy
z Centrum Nauki Kopernik, którzy
przeprowadzili warsztaty dla nauczycieli przygotowujące ich do wykorzystania
w nauce i praktyce zdobytej przez
uczniów wiedzy. W zajęciach wzięło
udział 20 nauczycieli z 16 szkół, które
odwiedziły wystawę.
„Naukobus” jako miniaturowa wersja Centrum Nauki Kopernik dostarczył wszystkim wielu naukowych wrażeń, umożliwił naukę przez zabawę, samodzielne badanie i odkrywanie.
Za pomoc i wsparcie przy realizacji tego wydarzenia dziękujemy panu Janowi
Boszko – burmistrzowi Gminy i Miasta
Wyszogród oraz panu Pawłowi Kłobukowskiemu – wydawcy gazety e-wyszogród.
Dzięki zaproszonej przez Stowarzyszenie wystawie, Rębowo na dwa dni stało się punktem zainteresowania okolicz-

eksperymentować oraz odkrywać tajniki
wiedzy, poprzez łączenie nauki i zabawy.
Dzieci mogły przeprowadzić doświadczenia z zakresu fizyki, przyrody, poznać
elementy ludzkiego organizmu, spróbować oszukać swoje zmysły, a także wykorzystać matematykę w praktyce oraz zapoznać się z księgą szyfrów i stworzyć
swój własny film. Hitem okazała się kula
plazmowa, człowiek układanka, wirujące
krzesło oraz łamigłówki.
Radość dzieci trudno jest opisać,
wszystkie były skupione i zachwycone.
Ta jedna godzina podczas której mogły
eksperymentować niejednokrotnie zdawała się być za krótka. Uczestnicy otrzymali „Poradnik młodego naukowca” zachęcający do przeprowadzania doświadczeń w domu. Podczas wystawy także
dorośli chętnie brali udział w doświadczeniach, które zapoznawały ich z prawami nauki.
Inspiracją do zaproszenia i zaprezentowania wystawy dzieciom z okolicznych szkół był nasz pobyt w Nowym
Kawkowie gdzie na zaproszenie „Fundacji dla Rodaka” przebywał „Naukobus”.
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nych szkół i mieszkańców, którzy pożytecznie i ciekawie mogli spędzić wolny
czas. Mamy nadzieję że to niezwykłe laboratorium, które gościło w naszej miejscowości, na długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci jak i dorosłych.
WIESŁAWA SZYMERSKA

Musze uzupełnić ten artykuł wielkimi podziękowaniami dla Wiesi Szymerskiej. Bez jej pracy i zaangażowania nie
było by Naukobusa w Rębowie.
Przy okazji przypomnę że Naukobus
udało sie sprowadzić przez współprace
i wsparcie Fundacji dla Rodaka. Niektórzy wiedza że nie jest to prosta sprawa.
To dzięki Wam w pokazach mogło wziąć
udział ponad 700 dzieci. Do Rębowa zjechały się dzieci z różnych szkół nie tylko
z gminy Wyszogród.
PAWEŁ KŁOBUKOWSKI
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Jestem Polakiem – patriotą
„Jestem Polakiem – patriotą”- pod takim hasłem przebiega realizowany
od sierpnia 2018 roku projekt edukacyjny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie. W murach placówki gościli żołnierze Batalionu
Chrobry II, a uczniowie przygotowali wzruszający spektakl słowno- muzyczny poświęcony pamięci tych, którzy oddali życie za wolność Polski.

JUBILEUSZ 70-LECIA
BIBLIOTEKI W RĘBOWIE

W październiku szkoła otrzymała sztandar i z tej okazji zorganizowała wystawę obrazującą życie i działalność
polityczną Józefa Piłsudskiego, udział mieszkańców Rębowa i okolic w I wojnie światowej, a także w wojnie polsko- bolszewickiej. Lekcja patriotyzmu trwała nadal- nauczyciele, wychowawcy, uczniowie porządkują mogiły
na cmentarzu, czczą pamięć poległych bohaterów spod Raszyna, Modlina, Warszawy, Monte Casino.
Dziewiątego listopada Rodzice, uczniowie, nauczyciele, przyjaciele szkoły śpiewają wspólnie o godz. 11.11
hymn narodowy „Jeszcze Polska nie zginęła”. W niedziele na mszy w kościele parafialnym w Orszymowie wszyscy obdarowani zostali pamiątkowymi kotylionami i śpiewnikami. Nauczyciele i młodzież wyrusza na spotkania
z mieszkańcami gminy, by rozmawiać o naszym patriotyzmie.
Lekcje o szacunku dla naszego państwa, pamięci o tych którzy walczyli o niepodległość w wielu bitwach
i na różnych frontach, troska o ukochaną ojczyznę jest, zdaniem uczniów klasy VI, obywatelskim obowiązkiem
każdego z nas, kto czuje się POLAKIEM.
Nauka, służba narodowi, uczciwa, rzetelna praca na rzecz kraju, tolerancja, jedność- to zdaniem młodych
obywateli- patriotyczny obowiązek każdego z nas. „Jestem patriotą, bo chodzę do szkoły i uczę się”- powiedział
Dawid. I ja zgadzam się z tą definicją współczesnego patriotyzmu.
reklama

Dnia 14 października 2018 roku w Rębowskim Domu Kultury odbyła
się niecodzienna uroczystość, poświęcona jubileuszowi 70-lecia powstania Biblioteki w Rębowie, połączona z doroczną akcją Narodowego
Czytania „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Wśród zaproszonych gości, których przywitała Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Wyszogrodzie Pani Małgorzata Majewska byli: Starosta Powiatu Płockiego
Pan Mariusz Bieniek oraz Radna Powiatu Płockiego Pani Anna Jachimiak, Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród Pan Jan Boszko, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy I Miasta Wyszogród Pani Barbara Dominikiewicz oraz Radny Pan Zbigniew Madany, sekretarz Gminy i Miasta Wyszogród Pani Anna Kossakowska, Dyrektor Książnicy Płockiej im. Wł.
Broniewskiego Pani Joanna Banasiak wraz z Paniami z Działu metodycznego: Iwoną Tyburską i Iwoną Kosewską, Dyrektor LO im. Jana
Śniadeckiego w Wyszogrodzie Pani Joanna Mysiakowska, Dyrektor Vistula Bank w Wyszogrodzie Pani Joanna Stelmach, Ks. dr hab. Rafał
Bednarczyk – Proboszcz Parafii w Rębowie, Dyrektor SP Rębowo Pan
Janusz Pielaciński, Prezes Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich „Stokrotki” w Rębowie Pani Wiesława Szymerska oraz mieszkańcy Rębowa. Szczególnie miło i serdecznie zostały przywitane Panie: Magdalena
Krzemińska i Elżbieta Goszczyńska, wieloletnie kierowniczki Biblioteki
w Rębowie, które były honorowymi gośćmi tego spotkania. Za swój trud
na stanowisku bibliotekarza, otrzymały podziękowania i kwiaty.
Przybyli goście złożyli serdeczne gratulacje
i wyrazy uznania bibliotekarzom za trud upowszechniania czytelnictwa oraz podarowali
upominki. Następnie Pani Małgorzata Madany
przedstawiła prezentację 70-letniej historii działalności biblioteki. Kolejnym punktem uroczystości był wysęp zespołu wokalno – instrumentalnego seniorów PROMYK z Wyszogrodu,
który wykonał piękny koncert pieśni patriotycznych. Osobisty urok artystów i miła atmosfera
spowodowała, że zebrana publiczność włączyła
się we wspólne śpiewanie. To sprawiło, że uroczystość nabrała niesamowitego charakteru.
Pan Antoni Dąbrowski z wielkim szacunkiem
i nostalgią wspomniał wieloletniego Kapelmistrza Orkiestry przy OSP w Rębowie Pana Franciszka Woja, który był także jego nauczycielem.
Na jego cześć dedykował utwór „Biały krzyż” autorstwa Krzysztofa Klenczona kompozytora
i wokalisty zespołu Czerwone Gitary.
Obchody jubileuszu były połączone z akcją
Narodowego Czytania, nad którą honorowy

patronat sprawuje para prezydencka. Lektorzy
w osobach: Pana Mariusza Bieńka, ks. Rafała
Bednarczyka, Pani Katarzyny Smardzewskiej,
Pani Joanny Banasiak, Pani Agnieszki Szparadowskiej, Pani Barbary Dominikiewicz, Pani
Joanny Stelmach i Kingi Szymerskiej, pięknie
zaprezentowali teksty przygotowane przez Panią Zofię Majewską.
Na zakończenie Organizatorzy uroczystości podziękowali wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia Jubileuszu i zaprosili na swojski poczęstunek
przygotowany przy wsparciu SGW „Stokrotki”
w Rębowie.
Pięknie wykonana dekoracja, wspólne śpiewanie, wspaniali lektorzy i smaczne potrawy
sprawiły, że zaproszeni goście oraz mieszkańcy
Rębowa zachwycili się tą uroczystością, która
na długo pozostanie w ich pamięci.
MAŁGORZATA MADANY
ST. BIBLIOTEKARZ FILII W RĘBOWIE
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W hołdzie dla Niepodległej…
W dniach 09.11.2018r
i 11.11.2018r na terenie Gminy
Bulkowo odbyły się obchody 100lecia odzyskania niepodległości
przez Polskę oraz VIII Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły
się od złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą katastrofę lotniczą pod Smoleńskiem oraz
pod Dębem Pamięci posadzonym
przy SP w Bulkowie upamiętniającym porucznika Romana Jakubińskiego zamordowanego w Katyniu.
Następnie uczestnicy przemaszerowali do Kościoła Parafialnego w Bulkowie, na Mszę Świętą koncelebrowaną
przez Proboszcza Parafii Blichowo ks.
Włodzimierza Dzieńkowskiego, Proboszcza Parafii Bulkowo ks. Sławomira
Trzaskę, Proboszcza Parafii Daniszewo
ks. Andrzeja Konwerskiego oraz ks. por.
Tomasza Kaszanka. Po zakończonym
nabożeństwie wszyscy udali się do remizy OSP w Bulkowie. Tu zaproszonych
gości przywitał Wójt Gminy Bulkowo
Gabriel Graczyk oraz wygłosił krótkie
okolicznościowe przemówienie. Kolejnym etapem uroczystości był program
patriotyczny w wykonaniu uczniów SP
w Nowych Krubicach. Podczas VIII Gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Bulkowie odbył się także „III Konkurs o Pióro
Wójta Gminy Bulkowo” i Międzypokoleniowy Przegląd Pieśni Patriotycznej
pt. „Szansa na sukces w barwach biało-czerwonych”. Głównym celem tego
konkursu była radość z wspólnego śpiewania i propagowanie międzypokole-
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niowych treści patriotycznych. Uczestników konkursu oceniało wspaniałe
międzypokoleniowe jury, w składzie:
Tadeusz Jankowski – przewodniczący
Koła Seniorów w Bulkowie, Iwona
Przedpełska – nauczyciel języka polskiego i Aneta Chmielewska – pracownik
Urzędu Gminy Bulkowo. Wspólne śpiewanie rozpoczęła najmłodsza grupa
przedszkolaków z Punktu Przedszkolnego w Worowicach pod opieką Pani
Anety Majchrzak oraz Pani Eli Modzelewskiej zaprezentowali nam przygotowaną piosenkę pt. „Jestem Polką i Polakiem”. Następnie grupa przedszkolaków z Oddziału Przedszkolnego w Nowych Krubicach pod opieką Pani Andżeli Radzikowskiej oraz Natalii Rakowskiej, zaprezentowała nam pieśń wojskową pt. „Pierwsza kadrowa”. Pierwsza
najmłodsza solistka Kornelia Ogieniewska wylosowała kokardę z legionową
piosenkę pt. „Wojenko, wojenko”. Następnie międzypokoleniowy zespół
„Babcia Halina z wnukami” zaprezento-

wał nam „Pieśń o Wodzu miłym”. Kolejno reprezentacja uczennic z klas IV b
oraz VI b z SP w Bulkowie – acapella
wykonała wylosowany utwór pt. „Piechota”. Z kolei Roksana Mazurek zaśpiewała „Warszawiankę”. Następnie reprezentantka ze Szkoły Podstawowej
w Nowych Krubicach wykonała utwór
„Rozkwitały pąki białych róż”. Kolejny
zespół „Zespół Białe Róże” jako reprezentacja z klasy Vb ze Szkoły Podstawo-

wej im. Armii Krajowej w Blichowie,
w składzie: Natalia Adamczak, Emilia
Bigos, Nikola Grzelak, Gabriela Żbikowska, wylosował i zaprezentował
pieśń „O mój rozmarynie”. Z kolei „Jeszcze jeden mazur dzisiaj” wykonał zespół
„Trio” uczennice z klasy VIII ze Szkoły
Podstawowej w Nowych Łubkach
w składzie: Klaudia Janiak, Natalia Kaźmierczak, Małgorzata Kowalczyk. Następnie Małgosia Kowalczyk, tym razem solo zaśpiewała pieśń „Hej, hej ułani”. Kolejna solistka, Natalia Pęcherzewska, wylosowała i wykonała pieśń „Czerwone maki na Monte Casino”. Następnie Pani Katarzyna Myzia wykonała pio-

senkę pt. „Serce w plecaku”. Panie Agata
Pijankowska oraz Ewa Wiercioch wspólnie zaśpiewały „Pierwszą brygadę”.
Na zakończenie wystąpiła grupa Seniorek, które zaśpiewały pieśni: „Przybyli
Ułani pod okienko” oraz „Jak długo
w sercach naszych” przy akompaniamencie akordeonu.
Następnie Jury udało się na obrady.
Laureatką III konkursu o Pióro Wójta
Gminy Bulkowo została Natalia Pęcherzewska, która wspaniale zaśpiewała
wzruszającą pieśń „Czerwone maki
na Monte Casino”. Drugie miejsce zajął
międzypokoleniowy zespół „Babcia Halina z wnukami”. Jury wybrało dwa trzecie miejsca ex aequo dla Gabrieli Majorkiewicz za wykonanie pieśni” Rozkwitały pąki białych róż” oraz dla Małgosi Kowalczyk za prezentację pieśni „Hej, hej
ułani”. Wszyscy laureaci oraz uczestnicy
zostali wyróżnieni dyplomami oraz patriotycznymi nagrodami, które wręczyli
Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk
oraz Dyrektor Biblioteki Natalia Maćkiewicz. Każda szkoła na pamiątkę tego
wyjątkowego świętowania 100-lecia odzyskania niepodległości otrzymała dyplom oraz godło.
Niedzielna część uroczystości rozpoczęła się o godz. 8.00 w Remizie OSP
w Bulkowie, gdzie miał miejsce start
„Operacji Rajd Niepodległościowy”. Auta musiały pokonać około 100 km na terenie Gminy Bulkowo oraz innych gmin
z Powiatu Płockiego. Podczas trwania
rajdu uczestnicy mieli za zadania odwiedzić miejsca pamięci – ważne dla historii niepodległościowej Polski. Rajd zakończył się o godz. 18.00 w Remizie
OSP w Bulkowie, gdzie zostały wręczone nagrody i dyplomy dla uczestników
przez Wójta Gminy Bulkowo Gabriela
Graczyka oraz głównego organizatora
Rajdu Pana Wojciecha Janowskiego.

W niedziele 11.11.2018r odbyła
się kolejna uroczysta Msza Święta,
na której o godz. 12.00 wszyscy wspólnie razem odśpiewali Hymn Polski.
Po zakończonej Mszy Świętej uczniowie
SP w Nowych Krubicach oraz Oddziału
Przedszkolnego z Worowic wykonali
krótki program patriotyczny ze śpiewem niepodległościowych pieśni.
Wszyscy uczestnicy nabożeństwa wraz
z Proboszczem Parafii Daniszewo ks.
Andrzejem Konwerskim posadzili Pamiątkowy Dąb Pamięci. Kolejnym elementem tego jakże pięknego dnia było
odsłonięcie tablicy upamiętniającej 100 – rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości przy SP w Nowych Krubicach.
Uroczystość zakończyła się wspólnym biesiadowaniem przy ognisku.
Dziękujemy wszystkim, którzy z radością i poświęceniem dołączyli
do przygotowań zarówno VIII Gminnych Obchodów Narodowego Święta
Niepodległości jak i obchodów 100rocznicy Odzyskania przez Polskę niepodległości. Serdeczne ukłony składamy
SP w Nowych Krubicach na czele z Dyrektor Agnieszką Jakubiak, Pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bulkowie, Pracownikom Urzędu
Gminy Bulkowo, Gospodarki Komunalnej w Bulkowie, wszystkim Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu Gminy Bulkowo. Szczególne podziękowania
kierujemy do nagłośnieniowców: Pana
Zbigniewa Rychty i Pana Włodzimierza
Tokarskiego, Radnego Gminy Bulkowo
Bogdana Matczaka, Andrzeja Przedpełskiego, Państwa Barbary i Krzysztofa
Ślepowrońskich oraz Wojciecha Janowskiego z Groszek OFFROAD. Dzięki
Nim nasze wspólne świętowanie nabrało jeszcze bardziej wspaniałej i wyjątkowej oprawy.
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11 listopada 2018 roku w Gminie Mała Wieś

Gminne obchody 100 rocznicy
odzyskania przez Polskę
niepodległości 1918-2018

Po 123 latach zaborów – nasz kraj odzyskał suwerenność. Mamy powody do dumy
i ogromnej radości.
W okrągłe rocznice podejmować
trzeba specjalne inicjatywy dlatego też
gminny kalendarz obchodów był bardzo bogaty i składało się na niego wiele
wydarzeń organizowanych na terenie
naszej Gminy począwszy od maja 2018
roku. Kulminacją obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości był dzień 11 listopada 2018 roku. O godz. 11.00 rozpoczęliśmy
wspólne świętowanie w Małej Wsi uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny,
odprawioną przez proboszcza parafii
pw. Św. Maksymiliana Kolbego w Małej
Wsi ks. Edwarda Kuzaka. Po mszy świętej o godzinie 12.00 przeszliśmy
na skwer przy ul. Warszawskiej gdzie
odśpiewaliśmy wspólnie hymn państwowy, włączając się tym samym
w ogólnopolską akcję pn.,, Niepodległa
do hymnu”. Po okolicznościowych
przemówieniach Przewodniczący Rady
Gminy Mała Wieś Włodzimierz Jeznach i Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski odsłonili płytę pamiątkową, którą następnie ks. proboszcz poświęcił. Płyta stanęła w centralnym miejscu Małej Wsi koło Szkoły
Podstawowej im. Wincentego Hipolita
Gawareckiego w Małej Wsi. Powstanie
płyty pamiątkowej w tym szczególnym

dla naszego państwa i narodu roku było
symbolicznym oddaniem hołdu
wszystkim bohaterom, którzy walczyli
o niepodległość dla naszej Ojczyzny
i tworzyli zręby państwowości po 123
latach zaborów, a także dla współczesnych kontynuatorów idei wolnościowych, dla których najwyższą wartością
jest Polska wolna i niepodległa. Intencją
Wójta Gminy Mała Wieś Zygmunta
Wojnarowskiego było stworzenie miejsca upamiętnienia o uniwersalnym
przesłaniu, uczczeniu wszystkich tych,
którzy przyczynili się walcząc w zrywach niepodległościowych, w powstaniach listopadowym i styczniowym
i podczas I wojny światowej, na wszystkich jej frontach, aby mogła powstać
niepodległa Rzeczypospolita. Na terenie Gminy Mała Wieś dotąd nie było
miejsca upamiętniającego tego ważnego dla Polski wydarzenia, o uniwersalnym przesłaniu, gdzie obecne i przyszłe
pokolenia mogłyby wspólnie wyrażać
radość i wdzięczność za odzyskanie niepodległości, nie tylko w roku rocznicy,
ale także w latach kolejnych.
W obchodach wzięli udział: Przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz
Jeznach, Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski, radni gminy Mała
Wieś, dyrektorzy placówek oświatowych.
Nie mogło na tak ważnej uroczystości zabraknąć pocztów sztandarowych z placówek oświatowych oraz pocztów sztandarowych ochotniczych straży pożarnych
z terenu Gminy Mała Wieś, harcerzy oraz
licznie zgromadzonych mieszkańców.
JADWIGA NOWATKIEWICZ

„Zerwij Kajdany”

10 listopada 2018 roku w Nowym
Radzikowie upłynął pod hasłem
„Zerwij Kajdany”. W przeddzień 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę społeczność Radzikowa wraz całą społecznością szkolną Niepublicznej Szkoły im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie uczciła w bardzo
doniosły i śpiewny sposób tę niezwykle ważną dla Polski chwilę.
Uroczystość rozpoczęła się mszą
świętą w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Nowym Radzikowie, pod przewodnictwem ks. Proboszcza Piotra Fabrykiewicza. Ksiądz w przepięknym kazaniu wskazał iż jedyną poprawną drogą
polaków, tych wolnych i siłą zmuszanych do niewoli była droga wiary
w Chrystusa. To właśnie nasza wiara dodawała otuchy w chwilach najtrudniejszych, niosła na barykady i ukształtowała nas na naród, który jest ikoną świata – tak niedocenianą i jednocześnie tak
zwalczaną. Po mszy świętej, uczestnicy
uroczystości udali się przed budynek
szkoły, gdzie złożono kwiaty przy symbolicznym kamieniu oraz dębie pamięci, upamiętniającemu ś. p. pułkownika
WP Bolesława Jakubiaka, rodowitego
Radzikowianina, zastrzelonego w Katyniu w 1940 roku. Wśród gęstej mgły,
doskonale oddającej atmosferę katyńskiego lasu i płonących wokół pochodni,
dyrektor placówki Aleksander Olczyk,
w towarzystwie P. Zuzanny Niemirowskiej, dyrektora Niepublicznej Szkoły
Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego
w Orszymowie oraz P. Iwony Nowak,
sekretarza Stowarzyszenia Rozwoju Wsi
Radzikowo Nowe i Okolic, w asyście
sztandaru Szkoły w Radzikowie oddali
hołd zasłużonemu bohaterowi.
Dalsza część uroczystości to przedstawienie śpiewno-artystyczne uczniów
Radzikowskiej placówki, przygotowane
pod czujnym okiem P. Małgorzaty Majewskiej. Uczniowie z oddaniem, pasją

i zarazem ogromną radością odegrali scenariusz, w którym to Polska grała główną
rolę. Nie zabrakło przy tym pieśni i piosenek, które nierozerwalnie wiążą się z naszą tradycją, wierszy, które przyspieszają
bicie naszego biało-czerwonego serca, czy
wzruszeń, które im towarzyszyły.
Po krótkiej przerwie, podczas której
zaproszeni goście mogli delektować się
ciastami przygotowanymi przez rodziców czy też staropolskim żurkiem z jajkiem i kiełbasą, nastąpiła otwarta i jakże
przejmująca lekcja historii, przygotowa-

na przez cenionego historyka regionu P.
Wiesławę Krucz. Podczas tej krótkiej,
ale doskonale opatrzonej komentarzem
podróży mogliśmy prześledzić zarówno
początki Niepodległej Polski, jak również jej bardzo bogate dzieje, kiedy to
już uznawano Polskę za kraj wolny. Naszemu eksperymentowi historycznemu
przypatrywał się z nieukrywaną radością i uśmiechem na ustach, były dyrektor placówki, historyczny pasjonat oraz
nowo wybrany radny Rady Miasta
w Płońsku, p. Antoni Rączkowski.
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Pomnik Niepodległości w Rębowie
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Stokrotki” w Rębowie odpowiadając na apel Proboszcza Parafii Rębowo – ks. dr Rafała Bednarczyka napisało projekt pt. „Zagospodarowanie terenu wokół Pomnika Niepodległości”. Jest to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” oraz Starostwo Powiatowe w Płocku. Projekt ten był częścią dużego projektu realizowanego przez wszystkich parafian.. Polegał na odchwaszczeniu skarpy przykościelnej będącej
tłem dla Pomnika, następnie na skarpie zostało posadzonych 300 sadzonek róż. 10 listopada sfinalizowano zakończenie projektu, uroczystością
odsłonięcia odnowionego Pomnika Niepodległości zorganizowaną wspólnie z Księdzem Proboszczem i innymi organizacjami naszej Parafii.
Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości rozpoczęła Msza Święta
pod przewodnictwem J. E. Księdza Biskupa Romana Marcinkowskiego, który również poświęcił odnowiony Pomnik. Następnie dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rębowie zaprezentowały się wykonując wiersze i piosenki patriotyczne. Ze wzruszającym programem słowno – muzycznym wystąpił Chór Wiwat z Warszawy z panem
Stanisławem Górką.
Patronat honorowy nad całą uroczystością sprawowali: J. E. Ksiądz Biskup Roman Marcinkowski oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.
Po zakończeniu obchodów wszyscy goście wraz z parafianami zostali zaproszeni do Rębowskiego Domu Kultury na poczęstunek, gdzie na stołach królowały: bigos, grochówka, pierogi, kartoflak i przepyszne ciasta.
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Pasowanie
na uczniów
31 października w Szkole podstawowej w Grodźcu odbyło się ślubowanie pierwszoklasistów. Dyrektor szkoły pani Barbara Górnicka dokonała
pasowania na uczniów a Wójt Gminy Czerwińsk
przekazał drobne upominki.

8 listopada Europejski Dniem Zdrowego Jedzenia i Gotowania
Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci i dorośli mają energie do nauki i do pracy,
lepiej koncentrują się na powierzonych zadaniach.
To najlepszy start w nowy dzień. Wszystko, co jemy ma
wpływ na nasze zdrowie, a zdrowie to po prostu życie! Obliczono, że dorośli w ciągu roku zjedzą 850 kg pożywienia,
a uczniowie szkoły podstawowej od 400 do 600 kg. Najwięcej
zjadamy węglowodanów, tłuszczów i białek, a najmniej witamin. Organizm człowieka NIE POTRAFI GROMADZIĆ witamin i dlatego musimy je regularnie dostarczać. Aby być
zdrowym należy codziennie jeść warzywa i owoce. Ważne są
również składniki mineralne i błonnik. Jedzmy zdrowo i systematycznie!!! W szkole podstawowej w Orszymowie po raz
kolejny zorganizowane zostało Zdrowe Śniadanie. Rodzice
i dzieci mogli uczyć się, jak skomponować pożywne, smaczne
i kolorowe kanapki śniadaniowe. To była wyjątkowa godzina
wychowawcza, atrakcyjna, ciekawa i bardzo energetyczna.

Wieczornica patriotyczna w ZS w Wyszogrodzie
11 listopada, w 100-lecie Odzyskania Niepodległości, w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie odbyła się „Wieczornica patriotyczna”, na którą licznie przybyli mieszkańcy Wyszogrodu i okolic. Nasze spotkanie było hołdem dla Ojczyzny i upłynęło na wspólnym śpiewaniu pięknych, polskich pieśni patriotycznych.
Dziękujemy wszystkim za obecność i do zobaczenia za rok!!!

reklama
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Młodzi mechatronicy
w SP Wyszogród

Uczniowie klasy 6b Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego
w Wyszogrodzie, obecnej 7b realizowali projekt edukacyjny „Robot
sprzątający – Czychciok 1.0”. Pomysłodawcą oraz opiekunem
przedsięwzięcia był pan Adam Dutkowski. W skład grupy projektowej wchodzili uczniowie: Zofia Kaflińska, Adam Dutkowski, Szymon Kossowski, Emil Szkop. Zrealizowany projekt brał udział
w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez ORE (Ośrodek
Rozwoju Edukacji) w Warszawie. Powstały robot oraz jego oprogramowanie zostało docenione przez jury. Uczniowie naszej szkoły
znaleźli się w finałowej szóstce szkół z całej Polski, którym przyznano równorzędne nagrody. W ramach nagrody szkoła zyskała 3
zestawy robotów Dash&Dot oraz 9 zestawów Scottie Go do nauki
programowania. Łączna wartość nagród to ponad 4000 zł.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

BohaterOn w SP Wyszogród

W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła przystąpiła
do ogólnopolskiego projektu,, BohaterON-włącz historię”. Inicjatywa ta wyszła od jednej z uczennic naszej
szkoły – Alicji Dziewulskiej, która wraz z kołem wolontariatu, do którego należy, przeprowadziła akcję w szkole.
Kampania ta ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie
uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im
bezpłatnych, symbolicznych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju.
Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach
Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej,
krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość
społeczną.
Dnia 29 października uczniowie klas VI – VIII spotkali
się, aby zrealizować zadnie, które do nich należało w ramach

projektu. Podczas spotkania, koordynator – p. K. Kiedrowska – przedstawiła cel tego przedsięwzięcia, a następnie każdy
z uczniów otrzymał kartkę pocztową, na której mógł wyrazić
swoją wdzięczność za odważną walkę podczas Powstania Warszawskiego. Wcześniej uczniowie zostali zapoznani z tematyką czasów drugiej wojny światowej podczas lekcji historii.
Uczniowie świetnie sobie poradzili z zadaniem. Lada dzień
kartki dotrą do powstańców i mamy nadzieją, że będą dla nich
miłą niespodzianką i dowodem na to, że o ich walce młodzi ludzie pamiętają.

Warty harcerzy z Wyszogrodu przy Grobie Nieznanego Żołnierza
Dzień Wszystkich Świętych to dzień pamięci o tych, którzy
już odeszli, których już nie ma wśród nas. Odwiedzając miejsca wiecznego spoczynku, zachowujemy należytą powagę,
zastanawiamy się nad przemijaniem, przywołujemy ulotne
wspomnienia. 1 listopada 2018 roku harcerze z 431. DH,,
Rwące potoki” oraz 430. DHS,, Dzikie wodospady” wraz ze
swoimi drużynowymi pełnili warty przy Grobie Nieznanego
Żołnierza, który znajduje się na wyszogrodzkim cmentarzu.
Oddali w ten sposób cześć i hołd żołnierzom pochowanym
w Wyszogrodzie. W ciszy, spokoju i zadumie młodzi patrioci
oddali cześć poległym żołnierzom. Warty poprzedziło symboliczne zapalenie zniczy przy obeliskach znajdujących się
przy naszej szkole, które są poświęcone poległym w Katyniu

13

Sztandar dla Niepublicznej Szkole Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Orszymowie

Dnia 13 października 2018
roku w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Mar szałka Józefa Piłsudskiego
w Or szymowie odbyła się
uroczystość nadania i wręczenia sztandaru.
Sztandar to symbol honoru i godności. Dla szkoły ma szczególne znaczenie,
to znak Polski, ale też Małej Ojczyzny,

przywiązania do najwyższych wartości.
Uroczystość rozpoczęła się
o godz. 1100 Mszą Świętą koncelebrowaną przez ks. Kanonika dr Marka Wilczewskiego Dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Płocku oraz ks. Kanonika Grzegorza Jendrzejewskiego – Proboszcza
parafii w Orszymowie. Uczestniczyli
w niej uczniowie szkoły, nauczyciele,
absolwenci oraz zaproszeni goście..
Po Mszy Świętej wszyscy przeszli
do szkoły. W tej podniosłej chwili

udział wzięli: Wnuczka Marszałka
Józefa Piłsudskiego Joanna Onyszkiewicz wraz mężem Ministrem Januszem Onyszkiewiczem, Starosta Płocki – Mariusz Bieniek który ufundował dla szkoły telewizor, Wójt Gminy
Mała Wieś – Zygmunt Wojnarowski,
Przewodniczący Rady Gminy Mała
Wieś – Włodzimierz Jeznach, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Płockiego – Apolinary Gruszczyński,
Radna Powiatowa – pani Elżbieta Jachimiak, pan płk. Antoni Jelec – Pre-

zes Koła Powiatowego Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Płocku, pan Hilary Januszczyk – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku
Ochotniczych Straży Pożar nych
Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Mazowieckiego, Prezes Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożar nych
Rzeczpospolitej Polskiej w Płocku,
Wiktor Szmulewicz – Prezes Krajowych Izb Rolniczych pani Elżbieta
Skotnicka – Tracka – wnuczka generała brygady Stanisława Grzmot-Skotnickiego – Piłsudczyka. Po uroczystej części artystycznej w wykonaniu uczniów szkoły wystąpiła pani
dyrektor Z. Niemirowska. Przywitała
zaproszonych gości i przyjaciół szkoły, absolwentów szkoły i nauczycieli
uczących w tej placówce a byli to: Panie Alicja Wiśniewska i Marianna Cichocka – byłe dyrektorki szkoły, pani
Teresa Nowatkiewicz, pani Agnieszka Wasielewska, pani Anna Brodalka,
pan Zbigniew Drzewiecki oraz pani
Halina Staniszewska która uczyła
w szkole w Orszymowie wiele lat temu. Przedstawiła też w skrócie historię szkoły. Po przemówieniu pani dyrektor, prowadzący uroczystość pan
Albin Dynarek poprosił Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi
Orszymowo i Okolic Rajmunda Niemirowskiego o odczytanie uchwały
dotyczącej nadania niepublicznej
Szkole Podstawowej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Orszymowie
sztandaru. Po tym nastąpiło uroczyste jego poświęcenie przez księży:

RĘBOWO Z MUZYKĄ WŚRÓD NAJMŁODSZYCH

reklama

Przez trzy miesiące dzieci z rębowskiej orkiestry realizowały projekt pt.”Rębowo muzyką wśród najmłodszych”.
Koszt dofinansowania to 6000zł. Projekt polegał na zakupie nowych instrumentów: trąbki, klarnetu i puzonu.
Dzieci spotykały się dwa razy w tygodniu na próbach- wtorki od 16.00-17.30 i w piątki od godz. 20.00, na których pod okiem kapelmistrza rozwijały swoje umiejętności. Dzięki projektowi najmłodsi członkowie orkiestry
uczestniczą w próbach już ze starszymi muzykami.
Jesteśmy bardzo dumni, że w naszej orkiestrze są młodsi uczniowie, którzy chcą poświęcić swój wolny czas na naukę.

Marka Wilczewskiego i Grzegorza
Jendrzejewskiego.
Następnie przedstawiciele Społecznego Komitetu Fundacyjnego Sztandaru Pan Wojciech Zmysłowski w towarzystwie pań: Ireny Gruszczyńskiej
i Marianny Cichockiej przekazali sztandar organowi prowadzącemu szkołę
który reprezentowali Prezes Zarządu
pan Rajmund Niemirowski, Sekretarz
Zarządu pani Beata Kacprzak i Członek
Zarządu pani Joanna Szajewska. Z ich
rąk sztandar odebrała pani dyrektor
w towarzystwie przedstawiciela Rady
Rodziców pani Anny Wrzochul, Rady
Pedagogicznej pani Marty Rydzewskiej
i ucznia Jakuba Sobczyńskiego. Podziękowała i przekazała go życząc, aby stał
się symbolem uczniowskiej godności.
Sztandar odebrał poczet sztandarowy
w składzie: Magdalena Drajkowska,
Klaudia Sosnowska i Łukasz Wójcik.
Po ceremonii wręczenia odbyła się jego
dekoracja odznaką za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych,
której dokonali pan płk Antoni Jelec,
Starosta Płocki pan Mariusz Bieniek,
pan Apolinary Gruszczyński i pan Hilary Januszczyk. Po prezentacji nastąpiło
uroczyste ślubowanie na sztandar
przedstawicieli wszystkich klas. Akt ślubowania odczytała uczennica Weronika
Kacprzak. Następnie głos zabrali szacowni goście. Po ich wystąpieniach
i wpisach w pamiątkowej księdze goście
zostali zaproszeni do zwiedzenia szkoły
i wystaw z okazji 100 lecia Odzyskania
Niepodległości, przygotowanych przez
panią Irenę Gruszczyńską i panią Małgorzatę Kwiatkowską.
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Pokaz pracy ciągników Zetor
z maszynami uprawowymi
W dniu 17.10. 2018 u Pana Opulskiego Andrzeja w Mąkolinie odbył się bardzo udany pokaz pracy ciągników Zetor wraz z maszynami marki Pottinger. Pokaz cieszył się sporym zainteresowaniem okolicznych rolników jak widać na załączonych zdjęciach. Organizatorem pokazu była firm Rolmech z Płońska

reklama
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Stegny Wyszogród
– Błyskawica Lucień 2: 2

W HOŁDZIE
DLA NIEPODLEGŁEJ

Rok 2018 to rok szczególny – 100 lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. W całym kraju – w miastach i wsiach odbywają się różne wydarzenia: pikniki, koncerty, konkursy, przedstawienia i wystawy. Innego wyzwania upamiętniającego tą rocznicę podjął się nauczyciel Zespołu Szkół
im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie i Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Orszymowie – Piotr Irzyk.
Dnia 13 października 2018 r. o godz. 1600 wyruszył pieszo z Płocka, aby
przejść trasę 100. Wędrówkę swą zakończył 14 października 2018 roku po 26 godzinach i 10 minutach marszu w Warszawie. Pan Piotr składa serdeczne podziękowania swojej rodzinie, koleżankom z pracy i wszystkim, którzy mu kibicowali
i wspierali.

Niewiele brakowało do zwycięstwa LKS Stegny. LKS stracił bramkę w doliczonym
czasie gry. Bramki dla Stegien zdobyli: Damian Pietrzak oraz Krzysztof Jamka.
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