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Drodzy Czytelnicy!
W minionym okresie wszystkie
placówki szkolne przeżywały swo-
je święto 14 października – Dzień
Edukacji Narodowej popularnie
zwany Dniem Nauczyciela. 
Szkoła to nie tylko nauczyciele, ale
również dzieci i młodzież. Donio-
słość tego święta podkreślana jest
również przez organizowanie uroczy-
stości ślubowania bądź pasowania.
W rocznicach i świętach dobrze że
staramy się pamiętać o tych którzy
kiedyś byli zapomniani bądź pomi-
jani. Mam na myśli Mszę Św po-
święconą Żołnierzom Górnikom.
W tym miejscu chcę również zaape-
lować w imieniu Piotra Kaflińskiego
inicjatora zbiórki jakiej dokonają
harcerze w Dniu 1 Listopada 2014
w okolicach cmentarza w Wyszogro-
dzie do jej wsparcia. Środki zostaną
przeznaczone na wykonanie tablic
upamiętniających mieszkańców na-
szego regionu, którzy zginęli bądź
zostali wywiezieni w czasie II wojny
światowej. Ciekawe w inicjatywie
Piotrka jest to żę tablice upamięt-
niającą ofiary ufundują mieszkańcy
od siebie. Nie któryś urząd bądź ja-
kaś organizacja. Po prostu obecni
mieszkańcy potwierdzą że pamięta-
ją o dawnych mieszkańcach. I z tą
myślą proszę wesprzyjcie choć
skromnym datkiem
Przed nami 11 listopada Święto
Niepodległości, w tym dniu pamię-
tajmy wywiesić flagę narodową,
symbol naszej wolnej ojczyzny.
Przed wyborami 16 listopa-
da 2014 planujemy jeszcze jedno
wydanie gazety 13 listopada. Za-
chęcamy kandydatów do publiko-
wania informacji o sobie w najbliż-
szym wydaniu przedwyborczym.
Życzę miłej lektury i pozdrawiam

PPaawweełł  KKłłoobbuukkoowwsskkii
RReeddaakkttoorr  NNaacczzeellnnyy

Msza Św. Wyszogrodzie ku
czci żołnierzom wcielonym
do batalionów górniczych

Dnia 20-X-2014r w Wyszogrodzie
w Kościele Św. Trójcy odbyła się Msza
Święta poświecona pamięci żołnierzy
górników represjonowanych w la-
tach 1949-1959 którzy trafiali do woj-
skowych batalionów górniczych gdzie
ponad tysiąc osób zginęło a kilkanaście
tysięcy straciło zdrowie.

Do tych formacji przymusowych
kierowano osoby uznane przez ówcze-
sne władze za przeciwników politycz-
nych PRL-u dawnych żołnierzy podzie-
mia synów przedwojennej inteligencji.
Osoby, które trafiały do tych batalio-
nów kierowane były do najcięższych
prac, takich których nie chcieli się podjąć
cywilni górnicy. Według relacji Kazimie-
rza Potockiego prezesa warszawskiego

okręgu Związku Represjonowanych Poli-
tycznie Żołnierzy Górników. Praca ta by-
ła formą wojskowej służby zastępczej,
która trwała od 2 do 3 lat.

Zgodnie z rozkazem marszałka Kon-
stantego Rokossowskiego, Jedną z ko-
palni do których trafiali żołnierze była
kopalnia węgla kamiennego „Wujek” to

była niebezpieczna kopalnia, tzw, gazo-
wa, nieustannie zagrożona wybuchem
metanu.

Oprócz kopalni żołnierze trafiali
do kamieniołomów i kopalni uranu
na terenie dolnego śląska gdzie żołnierze
nie byli w żaden sposób zabezpieczeni
przed promieniowaniem.

Praca odbywała się przez siedem
dni w tygodniu na trzy zmiany. Szych-
ta trwała po kilkanaście godzin czasem
nawet całą dobę po pracy młodych żoł-
nierzy czekało jeszcze kilka godzin szko-
lenia politycznego i ćwiczeń taktycz-
nych. Żołnierze mieszkali w zniszczo-
nych barakach po byłych niemieckich
obozach dla jeńców dawnych stajniach
lub namiotach, często bez pościeli i bie-
żącej wody. Od14 lat żołnierze- górnicy
spotykają się co roku na mszy w katedrze
Polowej Wojska Polskiego
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Represjonowani żołnierze niezapomniani w Wyszogrodzie

23 października 2014 w Łaziskach,
gmina Iłów, z inicjatywy prezydenta
RP Bronisława Komorowskiego od-
było się uroczyste posadzenie Dębu
Wolności, symbolu 25 rocznicy wy-
walczenia pełnej niepodległości.

Dęby są to piękne pomniki, bo po-
mniki żywe, ludzie odejdą, a drzewa zo-
staną i opowiedzą następnym pokole-
niom o wydarzeniach z minionych lat
i wieków. Uroczystość posadzenia Dębu
jest związana z pierwszymi wolnymi wy-

borami w naszym kraju. W tym miejscu
powstaje pomost łączący historię II woj-
ny światowej, wolne wybory 89 oraz
czas, w którym nasza Ojczyzna jest wol-
na. Należy tu również wspomnieć o 90-
leciu powstania Lasów Państwowych.

W uroczystościach udział wzięli: Za-
stępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP
Dariusz Młotkiewicz, Dyrektor Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Warszawie Konrad Grzybowski, Dy-
rektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych w Łodzi Edward Janusz, Nad-

leśniczy Leśnictwa Łąck Ryszard Bijak,
Starostwa Powiatu Sochaczewskiego Ta-
deusz Koryś wraz z reprezentacja rad-

nych powiatowych, Wójt Gminy Iłów
Roman Kujawa, Sołtys wsi Łaziska Ja-
dwiga Kobierecka.

"Dąb Wolności" Łaziska

Chciałbym przedstawić dziś Państwu
bardzo ciekawą inicjatywę społeczną,
w którą zaangażować może się każdy
z mieszkańców Naszego Miasta. By
omówić ją w stosowny sposób, uznaję
za właściwe opisać wydarzenia,
od których wszystko się zaczęło. 

Otóż, Piotr Kafliński, miłośnik hi-
storii Naszego Miasta, już w roku 2011
wpadł na pomysł propagowania wśród
mieszkańców Wyszogrodu wiedzy o tu-
tejszych tradycjach, ludziach, którzy
na trwałe zapisali się w naszej pamięci
i charakterystycznych miejscach, które
z biegiem lat uległy tak znacznym prze-
obrażeniom. Żeby pokazać jak było, ze-
brał stare fotografie, skrupulatnie prze-
chowywane przez jego i moich znajo-
mych i rodzinę, a następnie postanowił

pokazać je wszystkim zainteresowanym
– nazywając akcję „Wieczorne Wyszo-
grodziaków wspominki”, już po pierw-
szym – bardzo udanym spotkaniu – je-
go uczestnicy dołączyli zdjęcia ze swoich
zbiorów. Na szerszą skalę udało się je po-
kazać podczas „Dni Wisły”. Szczególne
wrażenie wywarły na wszystkich Wyszo-
grodziakach, których życie pchnęło w in-
ne strony i do rodzinnego miasta wraca-
ją najczęściej we wspomnieniach i pod-
czas takich właśnie imprez. 

W roku 2013, po obejrzeniu galerii
zdjęć, do Piotra Kaflińskiego zgłosił się
Pan Krzysztof Cichocki, który podczas
okupacji hitlerowskiej, jako mały chło-
piec został wraz ze swoimi rodzicami
wywieziony przez Niemców z Wyszo-
grodu. Jak wstępnie ustaliliśmy, w tym
trudnym dla Polski okresie, Nasze Mia-

sto opuściło w ten sposób ponad 3000
osób, wszyscy wywożeni byli z jednego
punku zbiórki, który znajdował się
na rynku.

Stąd właśnie wywodzi się Nasza ini-
cjatywa, która jak przypuszczam znaj-
dzie poparcie wśród wszystkich Wyszo-
grodzian. Chcielibyśmy mianowicie
upamiętnić i oznaczyć to miejsce, z któ-
rego wywożono mieszkańców Wyszo-
grodu – do obozów pracy, obozów kon-
centracyjnych i gett na terenie General-
nej Guberni. Upamiętnić odpowiednią
inskrypcją wykutą na granitowej tabli-
cy, która zostanie umieszczona na wy-
szogrodzkim rynku, w miejscu, skąd hi-
tlerowscy okupanci wywozili Wyszo-
grodzian.

W październiku bieżącego roku po-
wołany został Społeczny Komitet, który

przedstawił Radzie Gminy I Miasta ideę
wykonania tablicy. W skład Komitetu
wchodzą przedstawiciele oświaty, kultu-
ry i inicjatorzy akcji. 

Pragniemy, aby całe przedsięwzięcie
stało się udziałem wszystkich mieszkań-
ców Naszego Miasta, dlatego przedsta-
wiamy tę ideę za pośrednictwem prasy
lokalnej. Na wykonanie tablicy każdy
mieszkaniec może dokonać wpłaty
na konto: 49 9011 0005 0006
20662000 0010 lub do wolontariuszy
– do puszek. O dniach zbiórki poinfor-
mujemy stosownymi ogłoszeniami oraz
na stronie www.wyszogrod.pl. oraz
www-wyszogrod. pl.

Szanujmy historię Naszego Miasta
i jego mieszkańców – bo jest to nasze
dziedzictwo i historia bliskich nam osób.

DARIUSZ BOSZKO

Pamięci mieszkańców Wyszogrodu
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Badania Góry Zamkowej doprowa-
dziły do oczyszczenia doskonale zacho-
wanego bruku średniowiecznego, cią-
gnącego się aż do południowej krawędzi
wykopu, był to dziedziniec zamku. 

Bruk ciągnie się aż do drugiego bun-

kra. Warstwa średniowiecznego bruku
została zniszczona, poprzerywana wyko-
pami w trakcie budowy bunkrów. 

Po wschodniej stronie góry Zamko-
wej, tuż na skarpą, zlokalizowano nowy
wykop, w którym odkryto mury wyszo-

grodzkiego zamku które były częścią ka-
mienicy zamkowej. W odkrytej war-
stwie bruku jest widoczny element ścia-
ny przed wiekami przewrócony i zasypa-
ny warstwą ziemi. Dokładne badania bę-
dą prowadzone w późniejszym czasie.
Obecnie skupiono się na grupie zabyt-
ków, które stanowią różnego rodzaju ce-
gły. Na Mazowszu obok drewna był pod-
stawowy materiał budowlany. Dlatego
do budowy kościołów, zamków, gma-
chów książęcych zakładano cegielnie,
w których wypalano cegły pod okiem
doświadczonych strycharzy. Wśród zna-
lezisk ciekawostki stanowią:

cegła narożnikowa, której dwa boki
łączą się pod kątem rozwartym, pocho-
dząca najpewniej z naroża muru obwo-
dowego, cegła z tzw. wklęską, z której
formowano ozdobne oprawy otworów
drzwiowych, okiennych oraz ślepych
wnęk, które urozmaicały płaszczyznę
elewacji,

cegła w typie wypukłej półkolu-
mienki, pochodząca z cokołu, cegła po-
sadzkowa o wymiarach 15x17x5,5 cm,
cegła z odciskiem psiej łapy. 

W północnym wykopie archeolodzy
odkryli fundamenty muru zewnętrzne-
go zamku i fragment wału glinianego
który był umocnieniem zewnętrznym
z wcześniejszego okresu zanim zamek
wyszogrodzki został przebudowany jako
ceglana budowla. Wcześniej były tu bu-
dowle szachulcowe czyli konstrukcja
drewniana wypełniona gliną z sieczką
i trocinami. Z wykopu wynika że mury
obronne zostały dokładnie rozebrane
z cegieł, aż do fundamentów. W war-
stwach wykopu widać jak poziom grun-
tu dziedzińca zamkowego rósł z czasem. 

Badania Góry Zamkowej

reklama

Apolinary Gruszczyński
Kandydat do Rady Powiatu

Mam 55 lat. Od 1984 roku prowadzę w Orszymowie go-
spodarstwo, które przejąłem od rodziców. Przez ponad 20 lat
zajmowałem się młynarstwem.

W 2006 r., dzięki zaufaniu wyborców, zostałem wybrany
do Rady Powiatu Płockiego. Pełniąc funkcję publiczną zyska-
łem doświadczenie w pracy samorządowej, które chciałbym
wykorzystać w nadchodzącej kadencji
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Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Wyszogród
16 listopada bieżącego roku odbędą się

wybory samorządowe, w których powierzymy
swoje mandaty zaufania radnym do gmin,
powiatów, województw, a także wójtom,

burmistrzom i prezydentom miast.
Podjąłem decyzją o kandydowaniu na

drugą kadencję. Chciałbym kontynuować
dotychczasową politykę rozwojową, która 
w mojej ocenie jest skuteczna, pozytywnie

zmieniła wizerunek Gminy i Miasta na
zewnątrz, ale to co najważniejsze, pozytywnie

wpłynęła na życie mieszkańców Gminy i
Miasta Wyszogród. Zdecydowałem 

o jednoczesnym kandydowaniu na stanowisko
Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród oraz

Radnego Powiatowego, ponieważ nasz
samorząd zasługuje na to, aby mieć wpływ

również na kreowanie polityki Powiatu.

Za kilkanaście dni, w dniu wyborów, to
Państwo podejmiecie decyzję, czy

obdarzycie mnie mandatem swojego
zaufania i oddacie na mnie swój głos. Bez

względu na poglądy 
i sympatie polityczne zachęcam, aby

wzięli Państwo udział w tegorocznych
wyborach 

i zdecydowali o przyszłości naszej
Gminy i Miasta, powiatu i województwa. 

Z poważaniem 
Mariusz Bieniek

Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Wyszogrodzie

15 października 2014 r. odbyło się uroczyste
otwarcie stacji Pogotowia Ratunkowego
w Wyszogrodzie. Stacja będzie świadczyła ca-
łodobową opiekę dla mieszkańców gminy Wy-
szogród oraz gmin ościennych.

Nowoczesny obiekt stanął na terenie nieodpłat-
nie przekazanym przez Urząd Gminy Wyszogród. 

Wartość inwestycji wyniosła 1 430 882 zł i zo-
stała sfinansowana w całości ze środków własnych
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Płocku. Budynek ma
powierzchnię 480 m2 i kubaturę 1794 m3, na któ-
ry składają się pomieszczenie dla zespołu ratownic-
twa medycznego nocnej i świątecznej opieki zdro-
wotnej, garaż na dwa ambulanse oraz poczekalnie. 

Nowocześnie wyposażony budynek jest dosto-
sowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Niskie

koszty eksploatacji budynku zapewnia ogrzewanie
przy użyciu pompy ciepła typu solanka woda. 

W uroczystościach udział wzięli: Marszałek
Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Po-
seł RP Piotr Zgorzelski, Zastępca Dyrektora Mazo-
wieckiego Oddziału NFZ Miłosz Anczakowski,
Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. Ra-
townictwa Medycznego Michał Borkowski, Dyrek-
tor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płoc-
ku Michał Twardy, Kierownik Delegatury Mazo-
wieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku Ra-
dosław Lewandowski, Starosta Powiatu Płockiego
Michał Boszko, Burmistrz Gminy i Miasta Wyszo-
gród Mariusz Bieniek. 

Konferencja Związku Gmin
24 października 2014 odbyła się Konferencja
Związku Gmin Regionu Płockiego pt. „Gospo-
darka odpadami – wyzwanie dla jednostek sa-
morządu terytorialnego z terenu powiatu płoc-
kiego, płońskiego i gostynińskiego”. Połączono
ja z obchodami 20-lecia związku „Razem
od 1994 roku.”

Posadzono 18 dębów symbolizujących 18 sa-
morządów Regionu Gmin oraz odsłonięto tablicę
pamiątkową. W dalszej części przedstawiono efekty
współpracy w ramach związku. Mariusz Bieniek
Wiceprzewodniczący Zarządu Związku zaprezen-
tował obszar gospodarki odpadami. W drugiej części
spotkania zaprezentowano uwarunkowania prawne
nowego systemu gospodarki odpadami. W trzeciej
części wręczono podziękowanie i certyfikaty m.in.
dla Marysia Mieszkowskiego, Zbigniewa Laskow-
skiego oraz pracowników UG Wyszogród, które
odebrała Sekretarz Bożena Myszkowska.
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Mówiąc o bankowości spółdzielczej,
powiedziała pani, że jest to rodzimy
element polskiej bankowości. Jak
można rozumieć te słowa?

Banki spółdzielcze to w 100% polski
kapitał złożony i wypracowany przez na-
szych członków. My operujemy tylko tymi
środkami, które zdeponowali u nas spół-
dzielcy skupieni w danej instytucji banko-
wej i tymi, które bank wypracował dodat-
kowo na bazie posiadanych zasobów. Dla-
tego jesteśmy w pełni przedstawicielami
rodzimego kapitału. Nam nikt nic nie dał.
Wszystko osiągnęliśmy sami. Nasz bank
istnieje od 1928 roku. Tuż przed wybu-
chem drugiej wojny światowej skupiał jako
kasa spółdzielcza 192 osoby, a dziś posiada-
my na terenie środkowego Mazowsza cen-
tralę oraz dziesięć placówek i obsługujemy
tysiące osób. Nasi członkowie to klienci,
którzy często od pokoleń są z nimi związa-
ni, ale też są nowi, których zainteresowała
nasza nowoczesna oferta. Osiągamy znako-
mite wyniki finansowe. Nie narzekamy
na braki przepływów finansowych. Stara-
my się realizować naszą misję bycia ban-
kiem uniwersalnym, zaspokajającym zapo-
trzebowanie na usługi finansowe rynku lo-
kalnego, wspomagającego naszych człon-
ków i klientów zewnętrznych w prowadze-
niu efektywnej działalności rolniczej i go-
spodarczej. Realizując tę misję, za strate-
giczny cel swojego działania przyjęliśmy
umacnianie podstaw ekonomicznych dzia-
łalności w celu dalszego zwiększania bez-
pieczeństwa powierzonych nam środków
oraz zmniejszania wszelkich obszarów ry-
zyka w zarządzaniu nimi, unowocześnie-
nie i usprawnienie działalności Banku. 

A jakby pani określiła bank, którym
pani kieruje, czy w tej chwili jest to
już nowoczesna, w pełni ukształto-
wana placówka?

Tak, jesteśmy instytucją zarówno
nowoczesną, jak i przygotowaną do dzia-
łalności na konkurencyjnym rynku. Na-
sza oferta w niczym nie różni się od tego,
co proponują klientom duże międzyna-
rodowe instytucje finansowe, a nawet je-
steśmy od nich w swojej ofercie lepsi,
gdyż proponujemy lepsze warunki lokat
czy kredytów. A co jest niezwykle waż-
ne, jesteśmy także elastyczni i przygoto-
wani do indywidualnego negocjowania
warunków współpracy z klientem. Stara-
my się szyć swoją ofertę, tak by każdy był
nią zainteresowany – zarówno ten, kto
chce u nas zdeponować drobne oszczęd-
ności, jak i ten, który dysponuje dużym
prywatnym czy firmowym kapitałem.
Przyjęliśmy zasadę, a nie slogan, że klient
jest najważniejszy i przede wszystkim li-
czy się jego zadowolenie.

Obok tradycyjnych produktów ban-
kowych bank posiada również nowocze-
sne formy finansowania, takie jak leasing
i faktoring. Prowadzimy również
na konkurencyjnych warunkach konta
osobiste dla osób fizycznych, rolników
i przedsiębiorców z pełnym dostępem
do bankowości elektronicznej: home -
banking, sms banking, internet banking,
interfejs-mobilny – bankowość elektro-
niczną za pośrednictwem telefonu, doła-
dowania telefonów komórkowych, prze-
lewy natychmiastowe – Blue Cash, kar-
ty płatnicze, w tym zbliżeniowe, oraz
karty kredytowe. Oferujemy również na-
szym klientom Kruszce i Monety Kolek-

cjonerskie z Mennicy Polskiej.
Najistotniejszym atutem naszego

banku, jest fakt, że bank działa lokalnie,
mamy dobre rozeznanie rynku, proces
decyzyjny jest krótszy niż w innych ban-
kach, a przy podejmowaniu decyzji jeste-
śmy otwarci na możliwość negocjacji. Tu
pracują ludzie nie systemy. Dla nas każ-
dy klient jest VIP. Bank działa również
aktywnie na rzecz rozwoju społeczności
lokalnej. Wspieramy inicjatywy kultu-
ralne i sportowe, prowadzimy działal-
ność społeczną i charytatywną.

Czyli zasadę, że najważniejsze jest
to, by klient u was pozostał na dłu-
żej lub sam, z własnej woli do was
wrócił? 

Tak, bardzo cieszymy się, gdy chce
się z nami na dłużej związać. Dlatego
w ostatnim okresie po przeanalizowaniu
potrzeb lokalnych rynków rozwinęliśmy
sieć naszych placówek, uruchamiając
dwie nowe w Wiskitkach i w Warszawie.

Unowocześniliśmy też nasz system ob-
sługi, rozwijając bankowość elektronicz-
ną. Oferujemy m.in. karty zbliżeniowe
czy operacje przez komórkę. Zdajemy so-
bie sprawę z tego, że przyszłością jest
operacyjny internetowy system banko-
wy i my go posiadamy oraz zgodnie z po-
trzebami rynku rozwijamy. Zapewniam,
iż jest on porównywalny jakościowo
i ofertowo z tym, co oferują obecne
na polskim rynku wielkie międzynaro-
dowe korporacje bankowe.

Z czego jest pani najbardziej zado-
wolona?

Jak każdy bankowiec bardzo cieszę
się z uzyskiwanych efektów finanso-
wych, jak również z tego, że systematycz-
nie się unowocześniamy, ale chyba naj-
bardziej cieszy mnie zespół, który udało
mi się zebrać. W naszym banku pracują
ludzie, którzy się z nim identyfikują, są
kreatywni i generalnie fajni. Widzę, że
starają się, byśmy wspólnie osiągali jak

najlepsze efekty, by Vistula Bank Spół-
dzielczy każdemu kojarzył się z solidną
i pewną instytucją. Wszyscy razem pra-
cujemy na nasz sukces. Cieszę się, gdy
słyszę, że ich inspiruję do działań. Nie
ma nic lepszego, jak ładnie wyglądająca,
zadowolona i gotowa do działania zało-
ga. To też jest mój sukces.

Kobieta prezes może też jest ele-
mentem sukcesu banku?

Ja bym to określiła inaczej: prezes
człowiek. Nieważna jest płeć, ważna są
osobowość, podejście do tego, co się robi.
A czy będzie to kobieta, czy mężczyzna,
to już kwestia drugoplanowa. Gdyby nie
medialne nagłaśnianie kwestii płci w dzia-
łalności biznesowej, to nie pomyślałabym
o tym, jakiej płci jest szef, a tylko kim on
jest. Dziś po głębszej analizie widzę pew-
ne różnice w zachowaniach szefów, ale
w mojej ocenie są to przede wszystkim
różnice osobowościowe. Z pewnością my
kobiety jesteśmy bardziej uczuciowe, ale
też jesteśmy bardziej zdeterminowane
w dążeniu do zrealizowania zawodowych
celów. Więc może to jest jakiś mały ele-
ment naszych zawodowych sukcesów, ale
pewnie też i porażek.

Jest pani niewątpliwie kobietą suk-
cesu. Przez kilkanaście lat z powo-
dzeniem zarządza pani bankiem.
Pod pani szefostwem bank się rozwi-
nął, powstały nowe placówki cho-

ciażby w Płocku i Warszawie, stwo-
rzyła pani zgrany zespół kreatywnych
fachowców. Postanowiła pani kandy-
dować z listy PSL do Sejmiku Woje-
wództwa Mazowieckiego. Co z zawo-
dowych i osobistych doświadczeń
chciałaby pani przenieść na forum
naszego województwa?

Czuję się zawodowo spełniona, cho-
ciaż zawsze pojawia się chęć uzyskania
czegoś jeszcze. Chciałabym zwiększyć
możliwości rozwoju dla naszych klien-
tów: samorządów, przedsiębiorców, rol-
ników. Po przez tworzenie korzystnych,
przejrzystych ofert produktowych.
Chcąc zwiększyć możliwości rozwoju re-
gionu, trzeba aktywnie działać na jego
rzecz, występować w imieniu ludzi, re-
gionów, lobbować o rynki zbytu dla
Sektora Agro. Jestem osobą doświadczo-
ną, aktywną i zaangażowaną w rozwój
Mazowsza. Za rzetelną pracę otrzyma-
łam wiele cennych wyróżnień, pozwolę
sobie wymienić te najbardziej dla mnie
cenne:,, Złoty Medal za długoletnią Służ-
bę od Prezydenta RP”, „Zasłużony dla
bankowości Spółdzielcze RP od Prezesa
NBP”, „Zasłużony dla rozwoju Rolnic-
twa od Prezydenta RP”„.

Kandyduję do Sejmiku Wojewódz-
twa Mazowieckiego z ramienia Polskiego
Stronnictwa Ludowego, lista nr 1, okręg
wyborczy nr 4, pozycja na liście nr 13.
Liczę na Państwa głosy.?

OPR (RED.)

Rozmowa z Jolantą ŁUKASIAK-MALICKĄ, prezesem Vistula Bank Spółdzielczy

Wszyscy pracujemy na sukces naszego banku
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16 października w Zespole Szkół im. Królowej Jadwigi
w Czerwińsku nad Wisła odbyło się bardzo Święto Szkoły. 

Tego dnia Zespół Szkół obchodzi dzień patrona. W tym ro-
ku minęła dziesiąta rocznica nadania imienia szkole. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele
władz powiatowych, Policji, Kuratorium Oświaty, władze sa-
morządowe, sponsorzy i przyjaciele szkoły.

W dniu Święta Szkoły odbyło się również uroczyste paso-
wanie klas pierwszych. Uczniów klasy policyjnej pasowali Pan
Dariusz Sady, były komendant powiatowy policji, przedstawi-
ciel Komendy Policji Pan Grzegorz Osiński, powiatowy naczel-
nik wydziału oświaty Pan Paweł Dychto oraz Dyrektor Szkoły

Pan Dariusz Umięcki.
Po posowaniu Pan Dariusz Umięcki wraz z zaproszonymi

gośćmi wręczył pracownikom szkoły nagrody a dwójce nauczy-
li akty nominacji nauczycielskiej. Podziękował również wszyst-
kim sponsorom i przyjaciołom szkoły.

Samorządowi uczniowskiego nagrody wręczyli przedsta-
wiciele komitetu rodzicielskiego.

Następnie miały miejsce krótkie wystąpienia zaproszo-
nych gości

Święto Szkoły w Czerwińsku



13Na tapecie

23 października 2014 roku w Ze-
spole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wy-
szogrodzie odbył się „Dzień Chleba”.
Uroczystość odbyła się w ramach uczest-
nictwa w „Tygodniu dobrego chleba
i zdrowego stylu życia”. Uczniowie Ze-
społu Szkół wprowadzili zaproszonych
gości w atmosferę uroczystości poprzez
wyrecytowanie wiersza „Zapach chle-
ba”. Wśród zaproszonych gości były na-
stępujące osoby: Maria Pisarska Galas
Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekono-
micznego Szkół, Wiesława Pigulska Księ-
gowa Powiatowego Zespołu Ekonomicz-
nego Szkół, Mariusz Bieniek Burmistrz
Gminy i Miasta Wyszogród, Bożena
Myszkowska Sekretarz Urzędu Gminy
i Miasta Wyszogród, Jolanta Łukasiak-
-Malicka Prezes Zarządu Vistula Bank
Spółdzielczy, Joanna Stelmach Dyrektor
Oddziału Banku w Wyszogrodzie, Da-
riusz Boszko Dyrektor Domu Pomocy
w Wyszogrodzie oraz Dyrektorzy Szkół
Podstawowych i Gimnazjów wraz z dele-
gacjami uczniów. Nie zabrakło wśród go-
ści ekspertów w dziedzinie wypieku
chleba: młynarza Wiesława Gruszczyń-
skiego właściciela młyna w Wilkanowie,
piekarza z piekarni w Wyszogrodzie An-
drzeja Kopki oraz aktorki t3elewizyjnej
Małgorzaty Puzio-Miękus, autorki sce-
nariuszy do programu „Alfabet kulinar-
ny Kurta Schellera” oraz prowadzącej
obecnie kącik kulinarny w „Pytaniu
na śniadanie”, a także program „Mazo-
wieckie smaki i smaczki”. Imprezę
uświetnił występ zespołu „Tańczące Fry-
deryki ze Szkoły Podstawowej w Kobyl-
nicach. Można było również skosztować
różnych gatunków pieczywa posmaro-
wanego masłem, miodem, serem, smal-
cem, powidłami. 

Obchodom „Dnia Chleba” towarzy-
szyły dwa konkursy: „Najsmaczniejszy
chleb” oraz „Najbardziej wymowny pla-
kat promujący wartości odżywcze chle-
ba na zakwasie”.

W czasie uroczystości podkreślano
zdrowotne właściwości chleba wypieka-
nego tradycyjnymi metodami na zakwa-
sie, co inspiruje do poszukiwań tego co
naturalne i zdrowe.

Dni Chleba
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W ramach programu „Uczenie się
przez całe życie – Comenius” ucznio-
wie Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy
nad Bzurą w Wyszogrodzie uczestni-
czyli w wymianie zagranicznej. Tym
razem był to wyjazd do bawarskiego
miasta Kelheim, położonego niedale-
ko Ratyzbony, nad kanałem Dunaju.

Ważnym elementem wymiany były
warsztaty w starożytnej rzymskiej osa-
dzie, przez co uczestnicy kształcą swoje
umiejętności językowe i komunikacyjne.
Gospodarzem wizyty było bawarskie
gimnazjum w Kelheim, goszczące mło-
dzież z Portugalii, Niemiec, Słowenii
i Polski. Młodzież wróciła pełna emocji
i wrażeń, a teraz czeka na kolejny wyjazd
na Słowenię.

Gimnazjaliści z Wyszogrodu w Ratyzbonie

23 października 2014 w Przed-
szkolu Samorządowym w Wyszogro-
dzie odbyło się uroczyste pasowanie
starszaków. W uroczystości udział
wzięły trzy najstarsze grupy przed-
szkolaków, które swoimi występami
rozpoczęły to wydarzenie. Wśród za-

proszonych gości byli rodzice, przed-
stawiciele samorządu Ziemi Wyszo-
grodzkiej oraz Dyrektor Vistula Ban-
ku Spółdzielczego. Pasowanie za po-
mocą magicznej kredki dokonała pa-
ni Anna Ziębicka Dyrektor Przed-
szkola.

Pasowanie przedszkolaków
w Wyszogrodzie

W piątek 10 października w Zespole
Szkół im. Jana w Wyszogrodzie odby-
ła się szkolna uroczystość z okazji
Dnia Edukacji Narodowej. Tego dnia
już od samego rana w szkołach pa-
nowała odświętna atmosfera.

O godz. 12.00 w sali gimnastycznej
odbył się uroczysty apel. Był on doskonałą
okazją do uhonorowania tych, których
wytrwała, codzienna praca i zaangażowa-
nie w życie szkoły przyniosła wymierne
efekty w postaci wysokich wyników w na-
uce, wychowaniu, rozwijaniu pasji i zain-
teresowań, wspólnemu dobru oraz pro-
mocji szkół w lokalnym środowisku. Do-
cenieni zostali więc następujący nauczy-
ciele: Lilianna Szmulewicz, Barbara Gon-
tarczyk, Tomasz Zagroba, Anna Dąbrow-
ska, Iwona Gortat, Agnieszka Bor. Swoją
obecnością tego dnia zaszczycił nas Staro-
sta Płocki Pan Michał Boszko, na którego
ręce zostały złożone serdeczne podzięko-
wania od Dyrekcji, Grona Pedagogiczne-
go oraz Rady Rodziców. Także młodzież
okazała swoją wdzięczność dla Pana Staro-

sty i za pośrednictwem swojego przedsta-
wiciela Daniela Borzewskiego skierowała
kilka serdecznych słów.

Życzenia pomyślności, sukcesów
w życiu zawodowym i osobistym, wy-
trwałości w kształtowaniu młodych po-
koleń, dzięki któremu przyszłość każde-
go ucznia powinna być jak najlepsza,
składała Pani Dyrektor Elżbieta Jachi-
miak. Do życzeń dołączyła także Prze-
wodnicząca Rady Rodziców Pani Hanna
Ząbek oraz Przedstawicielka Związku

Nauczycielstwa Polskiego Pani Wiesława
Woźniak. Jak zwykle można było liczyć
na kilka ciepłych słów z usta Pana Micha-
ła Boszko.

Uczniowie wyrazili swoją wdzięcz-
ność wręczając gronu pedagogicznemu,
a także wszystkim pracownikom admi-
nistracji i obsługi kwiaty. Prezentem
od młodzieży był także przygotowany
przez klasę III B program artystyczny
i występ chóru pod kierunkiem ks. Da-
riusza Skoczylasa.

Dzień Edukacji w Zespole Szkół Wyszogród

„Ślubuję dbać o dobre imię mojej
klasy i szkoły, będę się starał być do-
brym kolegą,

swym zachowaniem i nauką, spra-
wiać radość rodzicom i nauczycielom”
tak 10 października 2014r ślubowali
na sztandar szkoły, pierwszoklasiści w SP
w Rębowie. W tak uroczystym dniu
do szkoły przybyło wielu gości oraz ro-
dziców. Dzieci otrzymały prezenty i me-
dale ufundowane przez Radę Rodziców
i przybyłych gości. Dzień zakończył się
wspólnym poczęstunkiem przygotowa-
nym przez rodziców.

Uroczystość zorganizowana została
przez wychowawczynie Panią Joannę Lą-
dowską wraz z dużym zaangażowaniem
rodziców pierwszoklasistów.

ŚLUBOWANIE PIERWSZAKÓW W RĘBOWIE
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W dniu 17 października 2014 r.
w Sali posiedzeń Urzędu Gminy
w Bulkowie odbył się Konkursu Wie-
dzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny
pracy i ekologii w rolnictwie dla rolni-
ków i sołtysów. Organizatorem kon-
kursu był Oddział Regionalny KRUS
Warszawa, OT KRUS w Płocku
przy współpracy z Urzędem Gminy.

Zadaniem konkursowym było roz-
wiązanie testu zawierającego 10 pytań
z zakresu bezpieczeństwa, higieny pra-

cy i ekologii. 
LLaauurreeaattaammii  kkoonnkkuurrssuu  zzoossttaallii::
• I miejsce: Agnieszka Kamińska

z miejscowości Rogowo.
• II miejsce: Marianna Łazarz

z miejscowości Słupca.
• III miejsce: Michał Nagórka

z miejscowości Nowy Podleck.

Laureaci otrzymali nagrody rzeczo-
we, natomiast wszyscy uczestnicy otrzy-
mali gadżety oraz kalendarze na2015 rok.

Bulkowo Rozstrzygnięcie konkursu 
z zakresu bhp i ekologii 

w rolnictwie dla rolników i sołtysów

Po trzech przegranych meczach
z rzędu z drużynami Skarpa, No Pronto
oraz Celtowie Płock, ZJEDNOCZO-
NYM udało się wyeliminować błędy
i przy zastosowaniu nowej taktyki wy-
grali 12-1 z drużyną Optimus Team,
dzięki czemu wrócili do pierwszej 10
w lidze. Przed przerwą zimową Zjedno-

czeni planują jeszcze co najmniej 3 me-
cze ligowe w Płockiej 1 Lidze Nike Play-
arena oraz poprawienie rezultatu
przed zimą. Podsumowując, cieszy coraz
lepsza gra, współpraca oraz waleczność
ZJEDNOCZONYCH na boisku. 

KRZYSZTOF JAKUBIAK
ZKS BULKOWO-PRAGA

Zwycięstwo ligowe Zjednoczonych

Rocznica ślubu to wzruszająca uro-
czystość. Wracają chwile i wspo-
mnienia sprzed lat. Tak było również
w dniu 23 października 2014 r.
w Bulkowie.

W tym dniu 10 par obchodziło jubi-
leusz 50-lecia pożycia małżeńskiego:
1. Regina i Stanisław Fabianowicz,
2. Halina i Józef Grudny,
3. Danuta i Witold Juraczko,
4. Janina i Kazimierz Kaźmierczak,
5. Wiesława i Jan Mazur
6. Mieczysława i Jerzy Przedpełscy,
7. Adela i Kazimierz Strzelczak,
8. Lidia i Zdzisław Szmajdzińscy,
9. Stanisława i Franciszek Tybuś,

Nieobecni byli natomiast Wanda
i Ryszard Kryszkowscy.

Po okolicznościowym wystąpie-
niu Kierownika USC Mieczysława
Całki Jubilaci złożyli tradycyjne ślu-
bowanie i podziękowania za wspól-
ne 50-letnie pożycie. Gorące życze-
nia jubilatom złożył Wójt Gminy Ga-
briel Graczyk. Na wniosek Wójta
Gminy Bulkowo Prezydent RP Bro-
nisław Komorowski nadał szanow-
nym małżonkom medale „Za długo-
letnie pożycie małżeńskie”, którymi
Wójt i Przewodniczący Rady Gminy
udekorowali dostojnych Jubilatów.
Wręczono również pamiątkowe księ-
gi z życzeniami i kwiaty.

Następnie przy słodkim torcie wspo-
minano dobre chwile wspólnie spędzo-
nych lat. Dostojni jubilaci czuli się wyjąt-

kowo, nie mogąc ukryć wzruszenia po-
dziękowali za pamięć i organizację tak
pięknej uroczystości.

Złotym Jubilatom życzymy dal-
szych szczęśliwych lat spędzonych
wspólnie w zdrowiu i spokoju.

Złote Gody w Bulkowie

W dniu 25 października 2014 r.
odbył się Turniej Piłki Siatkowej
w Gozdowie. W celu sprawdzenia for-
my, Zjednoczeni postanowili wybrać
się na krótką wycieczkę. Wyjazd oka-
zał się udany, ponieważ siatkarze ZKS
Bulkowo-Praga zajęli III miejsce. Tur-
niej był niezwykle emocjonujący i miał
niesamowity przebieg wydarzeń. Zaj-
mując drugie miejsce w grupie śmier-
ci, Zjednoczeni zdobyli łącznie 3 pkt.
W półfinale ZKS Bulkowo-Praga nie-
stety, po bardzo dobrej grze, uległ zwy-
cięzcy całego turnieju – Zawidz. Mecz

o III miejsce był bardzo udany, gdyż
Zjednoczeni wygrali 2-0 nie dając
przeciwnikowi dojść do głosu. Jak
podczas każdych rozgrywek sporto-

wych, Zjednoczeni mogli również li-
czyć na wsparcie Pana Mieczysława Jó-
zwiaka. 

KRZYSZTOF JAKUBIAK ZKS BULKOWO-PRAGA

Zjednoczeni Niezwyciężeni 

Turniej Piłki Siatkowej w Gozdowie

reklama
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