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Obchody Narodowego Dnia Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych” w Małej Wsi i Starych Gałkach

Bal i tłusty czwartek w Orszymowie

Czytaj str. 12
reklama
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Stanisław Górecki – Zapomniany bohater z Rębowa i Wyszogrodu
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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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Jubileusz Diamentowych Godów

Witam z marcowym wydaniem gazety e-wyszogrod. pl
Mamy początek wiosny. Po łagodnej i bezśnieżnej zimie wydawać by się mogło, że podtopienia
dróg nie wystąpią. Niestety problem wrócił i chyba będzie wracał.
Słoneczna pogoda i wiatry osuszyły
drogi. Ale jeszcze przed chwilą
do wielu domów w ogóle nie można było dojechać. Dokładnie rok temu poruszałem ten temat i jak widać przez rok wiele się nie zmieniło. Żyjemy między dwoma dużymi
bogatymi miastami, w środku Europy a lokalne drogi mamy takie
jak trakty na Syberii. Tak źle nie jest
nawet w wielu innych rejonach
Polski. Czekamy na dobre zmiany
w tym temacie.
Wraz z nadchodząca wiosna
życzę Państwu dużo radości i moc
siły za przykładem budzącej się
przyrody.
Paweł Kłobukowski

W dniu 16.03.2019r., Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród – Pani Iwona
Gortat wraz z Radnym Gminy i Miasta Wyszogród – Panem Arkadiuszem
Błaszczykiem oraz Kierownikiem USC w Wyszogrodzie- Panią Anną Półchłopek w imieniu samorządu gminy i jej mieszkańców złożyli Państwu Stanowskim najserdeczniejsze życzenia z okazji jubileuszu Diamentowych Godów.

Za trud pracy i wyrzeczeń, za radości i smutki życia codziennego Jubilaci zostali wyróżnieni odznaczeniami Prezydenta RP Andrzeja Dudy, które wręczyła Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród- Pani Iwona Gortat.
Dostojnym Jubilatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy, życząc długich i pogodnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu, oraz radości z dzieci, wnuków i prawnuków.

Gratulujemy szczęśliwego pożycia małżeńskiego
oraz zdrowia i uśmiechu przez kolejne lata.

Tak wiele lat razem to symbol wierności i miłości, to dowód wzajemnego zrozumienia i piękny przykład dla młodych pokoleń.
ogłoszenie

Zarząd LKS Stegny Wyszogród ogłasza dodatkowy nabór
chłopców urodzonych w latach 2005, 2006, 2007, 2008
oraz roczniki 2002 i starsze do sekcji piłki nożnej.

Gazeta bezpłatna

Wydawca:

Jeśli twoje dziecko jest zdolne ruchowo i lubi grać w piłkę nożną, nie
zwlekaj, zapisz je do klubu! Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
z Panem Hubertem Więckowskim, nr telefonu: 781 891 907.

Boruta Motors P. Kłobukowski
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8 kwietnia w Płocku o godzinie 17:00, zapraszamy na spotkanie z prof. Robertem Gwiazdowskim liderem Polski Fair Play

Polska może być Fair Play

Dzięki zaangażowaniu tysięcy ludzi w całej Polsce wystartował projekt, który zmieni polską
politykę. Już dziś z Robertem Gwiazdowskim są
Bezpartyjni Samorządowcy z całej Polski, eksperci i działacze organizacji pozarządowych,
przedsiębiorcy. Wkrótce będzie nas więcej.

Dziś patrzymy w przyszłość, na Polskę w której podatki są proste
i fair, system emerytalny stabilny, panuje prawdziwa wolność gospodarcza a nasze zasoby są odpowiednio zagospodarowane i profesjonalnie zarządzane. Jałowe spory partyjne, medialne afery i nieskutecznych polityków zostawiamy za sobą.
Możemy to zrobić razem, dołączcie do nas, czas na konkrety, czas
na Polskę Fair Play

Główne postulaty, tak zwana „szóstka Gwiazdowskiego” to miedzy innymi: obniżenie opodatkowania pracy, emerytura obywatelska, decentralizacja oraz reforma sądownictwa.
Robert Gwiazdowski podkreślił, jak ważne jest niższe opodatkowanie pracy. „Jak ktoś otrzymuje za swoją pracę 3 tysiące złotych, to
oznacza, że jego pracodawca musi zapłacić 5 tysięcy, potem płaci jeszcze podatek Vat. To jest sytuacja nie do zaakceptowania. Nie obiecujemy, że coś ludziom damy, obiecujemy, że im mniej zabierzemy.”

Płockie Forum Biznesu. Przedsiębiorcy, czekamy na Wasze zgłoszenia!
To będzie wyjątkowa okazja do zaprezentowania siebie
i swojej działalności tak szerokiemu gronu odbiorców. W dodatku będzie się można wymienić doświadczeniami i zasięgnąć porady eksperta. Wszystko to już 24 maja podczas
Płockiego Forum Biznesu. Gorąco zachęcamy do zgłoszeń!
Będzie to pierwsze tego rodzaju wydarzenie w naszym regionie,
którego pomysłodawcami są płoccy przedsiębiorcy zrzeszeni w Izbie
Gospodarczej Regionu Płockiego. To swego rodzaju ukłon w stronę
ludzi biznesu działających na naszym terenie, reprezentujących różne branże i usługi. Wyjątkowa okazja do nawiązania relacji, pozyskania nowych klientów i wymiany spostrzeżeń.
Forum będzie się składać z części merytorycznej, wystawienniczo-prezentacyjnej oraz eksperckiej. – Część wystawienniczo-prezentacyjna pozwoli na zaprezentowanie aktywności, produktów, usług
oferowanych przez firmy z regionu płockiego. Jestem zdania, że ta
inicjatywa będzie pokazywała i promowała firmy, a co za tym idzie,
przyczyni się do rozwoju gospodarczego naszego regionu – podkreśla
Prezes IGRP Krzysztof Izmajłowicz.
reklama

Prezes dodaje, że równie ważna będzie Strefa Eksperta, w której
przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędów Pracy i innych pozwolą

podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą znaleźć rozwiązanie na bieżące problemy. Poza tym będzie blok pięciu paneli merytoryczno-szkoleniowych z zakresu podatków, reklamy, prawa pracy.
A jednocześnie każdy przedsiębiorca będzie miał możliwość prezentacji własnej marki oraz oferty uczestnikom Płockiego Forum Biznesu.
Płockie Forum Biznesu rozpocznie debata poświęcona roli biznesu w strategii zrównoważonego rozwoju regionu płockiego i Mazowsza. W debacie weźmie udział m. in. Starosta Płocki Mariusz Bieniek.
Forum odbędzie się 24 maja 2019 r. w Centrum Konferencyjnym Dom Technika w Płocku. Już dziś zachęcamy wszystkich przedsiębiorców działających na terenie Powiatu Płockiego do wzięcia
udziału w tym wyjątkowym spotkaniu i zaprezentowania swojej oferty wielu ludziom, którzy z pewnością pojawią się na Forum (spotkanie jest otwarte dla wszystkich chętnych).
Na ewentualne pytania i zgłoszenia przedsiębiorców z Powiatu
Płockiego czekamy do dn. 26 kwietnia 2019 r. Prosimy pisać na adres: a.badaczewska@powiat.plock.pl lub dzwonić pod numer tel.:
(24) 267 67 10.
Zapraszamy!
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Trwa przebudowa jednej z najważniejszych dróg w Powiecie Płockim
Mowa o blisko 10-kilometrowym odcinku
drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo – Kobylniki. Roboty rozpoczęły się późnym latem
ub. r., w tym roku są kontynuowane. Prace
są intensywne, ponieważ jest to niezwykle
ważna i długo oczekiwana inwestycja.
W ub. r. Powiat Płocki otrzymał 4,2 mln zł dofinansowania od Samorządu Województwa Mazowieckiego na przebudowę tego odcinka wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Jest to droga o istotnym znaczeniu dla sytuacji
społeczno-gospodarczej regionu i jego mieszkańców, dlatego Zarząd Powiatu Płockiego zdecydował
się właśnie ją zgłosić do konkursu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Przypomnijmy, że
konkurs to efekt największego od lat wsparcia budowy dróg powiatowych na Mazowszu. Zarząd
Województwa Mazowieckiego w 2017 r. przyjął
program „Mazowiecki instrument wsparcia dróg
lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”.
Umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego podpisali m. in. Starosta Płocki Mariusz
Bieniek oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Płocku Marcin Błaszczyk, który nadzoruje tę inwestycję.
– Prace idą zgodnie z harmonogramem, zakończymy je najpóźniej 30 czerwca 2019 roku. Zależy nam na tej inwestycji, osobiście pilnuję postępu robót, ponieważ wiem, jak ważna jest ta droga
dla mieszkańców Powiatu Płockiego – mówi Dyrektor ZDP Marcin Błaszczyk.
Rzeczywiście – droga powiatowa Bulkowo-Kobylniki to jedna z ważniejszych tras dla praktycznie
aż czterech gmin: Bulkowa, Bodzanowa, Małej Wsi
i Wyszogrodu. Jest ona jedną z głównych dróg dojazdowych do krajowej 50-tki. Niestety, jej dotychczasowy stan techniczny pozostawiał wiele do ży-

czenia. Co prawda odcinek zlokalizowany na terenie gminy Wyszogród został przebudowany w latach 2008 i 2017, ale to była tylko kropla w morzu
potrzeb.
– Razem z Radnymi Powiatowymi z tego okręgu staraliśmy się jak najszybciej doprowadzić do remontu drogi Bulkowo-Kobylniki. Niestety, jest to
aż 10-kilometrowy odcinek, którego remont pochłonie duże środki, dlatego staraliśmy się o finansowanie zewnętrzne. Dzięki pomocy Marszałka Adama Struzika, który przekazał na tę inwestycję 4,2 mln zł, nareszcie możemy rozpocząć prace – mówił w ub. r. Starosta Mariusz Bieniek, gdy
prace ruszały.

Całość inwestycji pochłonie prawie 9 mln zł.
W ramach zadania przewiduje się w szczególności:
1) karczowanie karp drzew i krzaków,
2) wymianę przepustów zlokalizowanych pod koroną drogi,
3) wymianę żelbetowego przepustu ramowego,
4) wykonanie chodnika w miejscowości Dzierżanowo,
5) korekcyjne frezowanie nawierzchni bitumicznej (lokalnie),
6) roboty ziemne,
7) wykonanie poszerzeń jezdni (warstwa odsączająca z piasku, warstwa podbudowy z kruszywa ła-

manego, warstwa podbudowy z betonu asfaltowego),
8) wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej
jezdni (warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej),
9) ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym,
10) wprowadzenie stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
11) zabezpieczenie istniejących sieci zgodnie z warunkami zarządcy sieci.
Aktualnie wykonywane są roboty ziemne i poszerzenia jezdni.
Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo – Budowlanych S.A. w Gostyninie.

VI sesja Rady Powiatu w Płocku. Apel Radnych o udrożnienie Wisły
Drogi, organizacje pozarządowe, Strategia Rozwoju Powiatu Płockiego, pomoc finansowa dla OSP, apel o udrożnienie Wisły na odcinku od Wyszogrodu do Włocławka. To
tylko niektóre sprawy,
nad którymi obradowała Rada Powiatu Płockiego podczas marcowej sesji.
VI sesja Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018 – 2023 odbyła się 20 marca 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku. Otworzył ją
Przewodniczący Rady Powiatu Lech Dąbrowski, który powitał wszystkich obecnych.
Wśród nich byli m. in.: Komendant Miejski Policji w Płocku Sławomir Żelechowski, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
w Płocku Jacek Starczewski, Dyrektor Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku Romuald Ostrowski, Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Płocku Marek Sankiewicz.
W sesji udział wzięli także: Starosta Płocki Mariusz Bieniek, Wicestarosta Iwona Sierocka oraz pozostali członkowie Zarządu Powiatu: Bogdan Banaszczak, Paweł Bogiel oraz Paweł Jakubowski, a także
Skarbnik Powiatu Maria Jakubowska, Sekretarz Powia-

tu Michał Twardy, Dyrektorzy Wydziałów i jednostek
organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Płocku.
Gośćmi specjalnymi byli: druh OSP Nowe Boryszewo (gm. Radzanowo) Andrzej Korzeniewski oraz uczniowie Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, którzy – wraz z nauczycielką Marzeną Markiewicz – uczestniczyli w sesji
w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie.
Obecni byli wszyscy Radni. W skład Komisji
Uchwał i Wniosków weszli tym razem: Marlena
Mazurska, Apolinary Gruszczyński orazMarcin
Piotrowski.
Na sesję zostało zaplanowanych wiele projektów uchwał, wszystkie zostały przyjęte. To m. in.:
• pozytywna ocena poziomu realizacji priorytetowych zadań zawartych w Strategii Rozwoju Powiatu Płockiego na lata 2014-2020, tj.: „klimat dla biznesu”, „bezpieczeństwo”, „mała ojczyzna”; Rada,
przyjmując tę uchwałę, potwierdziła skuteczność
działań Zarządu Powiatu w zakresie poprawy jakości dróg, szkół powiatowych oraz domów pomocy
społecznej, a także realizacji programów dotyczących łagodzenia skutków bezrobocia,
• sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy
Powiatu Płockiego z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na2018 rok”; Rada pozytywnie
oceniła działania podejmowane przez Powiat na rzecz
wzmocnienia sektora pozarządowego i budowania
partnerstwa pomiędzy Powiatem a organizacjami
• udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wydatki bieżące, tj. wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych, na rzecz Gminy Bulkowo dla OSP Bulkowo oraz OSP Nowe Łubki,

Dokończenia na str.5

Powiat

VI sesja Rady Powiatu w Płocku.
Apel Radnych o udrożnienie Wisły
Dokończenia ze str.4
• ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Płockiego,
• udrożnienie rzeki Wisły na odcinku od Wyszogrodu do Włocławka.
Uchwała w sprawie udrożnienia Wisły zostanie przekazana Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrowi Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, parlamentarzystom regionu płockiego. To kolejny
krok, by mieszkańcy nadwiślańskich gmin poczuli się wreszcie bezpieczni.
W uzasadnieniu uchwały czytamy: „Pomimo wcześniejszych monitów władz Powiatu Płockiego skierowanych do organów centralnych i wojewódzkich, nadal mało
środków finansowych przeznacza się na prowadzenie prac refulacyjnych. A co gorsza,
środki te są z roku na rok mniejsze i wystarczają jedynie na wydobycie osadów w znikomych ilościach, tak jak to miało miejsce w roku 2018, kiedy to wydobyto zaledwie 350
tysięcy metrów sześciennych, za kwotę 4,5 mln zł, przy napływie rocznym 1,5 mln metrów sześciennych namułu”.
Radni złożyli też mnóstwo interpelacji, głównie w sprawach drogowych, na które odpowiedzi tradycyjnie uzyskają drogą pisemną. Starosta Mariusz Bieniek zaproponował, by zapoczątkować spotkania Radnych z danego okręgu, podczas których
ustalane byłyby priorytety i plan działania dotyczący modernizacji poszczególnych
dróg.
Na zakończenie druh Andrzej Korzeniewski poetycko podsumował m. in. pracę Rady Powiatu w Płocku.

Barka Herbatnik
w Muzeum w Wyszogrodzie

Czy fotowoltaika się opłaca?
Aby odpowiedzieć na takie pytanie należałoby na wstępie podać trochę informacji. Dla tych
z Państwa, którzy interesują się
tym tematem pewnie większość z tego, co napisaliśmy
jest wiadome. Mamy nadzieję,
że pomożemy w rozeznaniu
sprawy tym, którzy jeszcze się
w tym nie orientują.
Jak to działa?

Nie będziemy zagłębiać się zbyt
mocno w szczegóły techniczne. Istota
działania sprowadza się do tego, że gdy
mamy dzień panele produkują prąd,
który poprzez falownik wprowadzany
jest do sieci i w pierwszej kolejności
przeznaczany jest na zużycie własne. Falownik odpowiedzialny jest również
za właściwe parametry prądu na styku
instalacji fotowoltaicznej z siecią. Niezbędny jest również licznik dwustronny, który mierzy ilość prądu wyprodukowanego przez własną instalację
i wprowadzonego do sieci oraz ilość prądu pobranego z sieci, w okresach kiedy
nie jest on produkowany lub produkowany w zbyt małej ilości. Panele pracują
przy świetle rozproszonym, więc nawet
przy zachmurzeniu.
Czy instalacja wymaga obsługi?

Bardzo dziękujemy Fundacji „Ja Wisła” i panu Prezesowi Przemysławowi Pasek za przekazanie do naszego Muzeum zabytkowej
barki „Herbatnik”. Barka konstrukcji stalowej, spawanej o wymiarach: 16 x 3 x 0,9 m, trzyprzedziałowa, z dolnopokładową odkrytą
ładownią, samospławowa, stanowi relikt transformacji taboru żeglugi wiślanej z drewniano – żaglowego na stalowy z napędem mechanicznym. Barka będąca jedną z ostatnich pozostałości po Warszawskiej Stoczni Rzecznej w Porcie Czerniakowskim w Warszawie,
trafi do Wyszogrodzkiego Muzeum Wisły i dzięki uprzejmości lokalnych władz samorządowych będzie godnie wyeksponowana dla celów turystycznych i edukacyjnych przyszłych pokoleń Polaków.
MUZEUM WISŁY ŚRODKOWEJ I ZIEMI WYSZOGRODZKIEJ

05 kwietnia 2019 r.
Ekstremalna Droga Krzyżowa /EDK/
Płońsk – Czerwińsk nad Wisłą.
Szlak św. Maksymiliana Marii Kolbego
- rycerza Maryi
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Zwykle nie. Ewentualny kurz zmywa deszcz, a parametry pracy instalacji
przekazywane są automatycznie do centrali i tam zdalnie mogą być dokonywane ewentualne interwencje. Dobrze jest
jednak od czasu do czasu spojrzeć
na ilość produkowanego prądu, bo np.
przyklejone do paneli większe liście, lub
w większej ilości ptasie odchody itp.
mogą zmniejszać produkcję.
Jaka jest trwałość instalacji?
Na główne elementy tj. panele producenci dają zwykle 12 lat gwarancji.
Jednocześnie gwarantują też, że moc paneli w ciągu 25 lat nie spadnie poniżej 80 % mocy początkowej. Gwarancja
na falowniki jest krótsza, to zazwyczaj 510 lat, choć ich trwałość jest znacznie
większa. Jedna z firm daje 15 lat gwarancji na całość instalacji.
W Niemczech pierwsze instalacje
zakładano ok. 40 lat temu i jeszcze działają.
reklama

Skąd wiadomo, jak duża powinna być instalacja?

Każda instalacja powinna być indywidualnie dobrana, aby nie była ani
za duża, ani za mała. Jest to związane
z aktualnym warunkami, na jakich
wprowadzana jest do sieci wyprodukowana energia. Przed jej założeniem trzeba zebrać szereg informacji, takich jak:
wielkość rocznego zużycia prądu, wielkość zabezpieczenia przed licznikowego, struktura zużycia w układzie
dzień/noc i lato/zima, ewentualne planowane w najbliższej przyszłości zmiany w sprzęcie rzutujące na możliwe
zmniejszenie lub zwiększenie zużycia.
Czy to jest opłacalne?
Zdecydowanie tak!

Jeśli nie założymy paneli, i tak będziemy płacić za energię do końca życia
nie mając wpływu na wysokość rachunków. Jeśli je założymy, to po spłacie będziemy płacić jedynie dziesiątą część tego, co musielibyśmy nie mając paneli.
Instalację można kupić płacąc jednorazowo lub w ratach. Przy wpłacie
jednorazowej okres zwrotu z inwestycji,
to ok. 9-10 lat zakładając, że ceny prądu
nie będą rosły lub ok. 4-6 lat, jeśli ceny
prądu będą rosły w prognozowanym
tempie ok. 7-8 % rocznie. Jeśli te same
pieniądze oddalibyśmy do banku, to żaden bank nie zagwarantowałby tak korzystnej inwestycji.
Przy rozłożeniu na 120 równych
miesięcznych rat wartość raty w pierwszych 2-3 latach będzie tylko nieco wyższa w porównaniu do rachunku za prąd,

jaki byśmy w tym samym czasie hipotetycznie płacili. Począwszy zaś od ok. 3-4
roku spłacane raty będą niższe, niż owe
hipotetyczne rachunki, w związku
z prognozowaną podwyżką cen energii.
Istnieje też możliwość odpisania
od podatku części poniesionych kosztów. Niektóre samorządy ustalają też
swoje zachęty.
Podsumowanie

– Oszczędności uzyskane z produkującej prąd instalacji fotowoltaicznej finansują wielkość raty płaconej bankowi.
Nie wpływają więc na wysokość bieżących opłat.
– Zamiast płacić operatorowi prądu płacimy raty bankowi. Po spłacie zaś,
aż do końca żywotności instalacji będziemy mogli cieszyć się, że płacimy ponad 10-krotnie mniejsze rachunki, niż
do tej pory.
Zachęcamy do kontaktu osoby fizyczne, jak i firmy posiadające własne
budynki z nadającym się do założenia
paneli dachami i zainteresowane obniżeniem w ten sposób kosztów energii
elektrycznej.
Chętnie umówimy się na spotkanie, na którym lub bezpośrednio
po nim przygotujemy analizę przed fotowoltaiczną uwzględniającą indywidualną sytuację i potrzeby zainteresowanych.
Zapraszamy do kontaktu.
MOJA FOTOWOLTAIKA
Tel. Kom. 607 450 618
Mail:
mojafotowoltaika@gmail.com
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Jak to właściwie z tym GOPS-em w Czerwińsku było?
Jak widomo na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą został ogłoszony konkurs. Wiosną 2017 roku zatrudniona została nowa
pracownica na tym stanowisku.
AFERA NUMER 2

Tuż po ubiegłorocznych wyborach samorządowych,
w końcówce października 2018 roku Wójt Gminy Czerwińsk
nad Wisła Marcin Gortat poinformował radnych o kłopotach
w podległej gminie jednostce GOPS i o zwolnieniu w trybie
natychmiastowym kierowniczki. Prokuratura Rejonowa
w Płońsku wszczęła (kolejne już w ciągu ostatnich 2 lat) śledztwo, tym razem przeciw kierowniczce Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w sprawie przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Teledysk
z Czerwińska

Jak informowała Ewa Ambroziak, szefowa płońskiej prokuratury, śledztwo rozpoczęło się po złożeniu przez Wójta
Marcina Gortata zawiadomienia w wydziale do walki z korupcją KWP w Radomiu.
Wszyscy słyszą, że jest afera w GOPS-ie, ale która to
już z kolei i o co właściwie chodzi to nikt nie wie.
Mieszkańcy gminy Czerwińsk nad Wisłą pytani o całą
sprawę, odpowiadają, że żadnych oficjalnych informacji nigdzie nie ma opublikowanych, a jak sami chcą
się czegoś dowiedzieć i proszą radnych o zadawanie
pytań na sesjach to większość radnych wcale zapytań
nie przekazuje, a Ci którzy pytają żadnych klarownych
odpowiedzi nie otrzymują.
Dlatego też, postanowiliśmy opisać rzetelnie tą sprawę
na ile pozwalają dostępne informacje.
AFERA NUMER 1

Sprawa nieprawidłowości Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą ciągnie się już od 2016
roku. Wtedy to zostało wszczęte śledztwo przez Prokuraturę
Rejonową w Płońsku przeciw pracownikom GOPS o nadużycia władzy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Z doniesień prasowych dowiadujemy się, że sprawa dotyczyła fałszowania zaświadczeń o wysokości dochodów, aby osoby fałszujące i członkowie ich rodzin mieścili się w kryteriach dochodowych niezbędnych do uzyskania zasiłków. Z niewiadomych
przyczyn w 2017 roku śledztwo przejęła Prokuratura Rejonowa z Płocka. Jak poinformowała Iwona Śmigielska – Kowalska, rzecznik prasowy Prokuratury Rejonowej w Płocku: owocem pracy prokuratury było skierowanie aktu oskarżenia
przeciw pracownikom GOPS i ówczesnej kierowniczce
w sprawie przekraczania uprawnień w celu uzyskania korzyści majątkowej do Sądu Rejonowego w Płońsku.
Pisząc za Gazeta plonszczak. pl z dnia 23/11/2018 Akt
oskarżenia przedstawiono: Elżbiecie K. (9 zarzutów), Wandzie K. (2 zarzuty), Małgorzacie B. (4 zarzuty), Bogumile Z.
(3 zarzuty), Łukaszowi Z. (3 zarzuty), Katarzynie K. P. (1 zarzut). Na dzień 23 listopada 2018 roku nie był znany jeszcze
termin rozprawy.
reklama

Na profilu społecznościowym Radio Płońsk 93,6
FM, 11 stycznia pojawił się ar tykuł z którego wynikało,
że Prokuratura Rejonowa w Płońsku postawiła już zarzuty byłej kierowniczce Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czer wińsku. W akcie oskarżenia pojawiły się
zarzuty popełnienia przestępstw urzędniczych, z ar tykułu 231 par. 1 i 2. dotyczące przekroczenie uprawnień poprzez wypłatę środków z rachunku GOPS, na swoje prywatne konto.
Jak informuje Prokuratura Rejonowa w Płońsku sprawa
dotyczy kwoty 177 tys. zł, które oskarżona przelała w 67
transakcjach na prywatne konto. Proceder miał trwać od października 2017 do października 2018roku.
10 stycznia 2019 roku odbyło się w płońskiej prokuraturze przesłuchanie byłej kierowniczki, które zakończyło
się przedstawieniem zarzutów. Przesłuchana przyznała się
do winy, ale ze względu na dotychczasową niekaralność,
prokuratura nie zastosowała wobec niej pozbawienia wolności, jedynie dozór policyjny, poręczenie majątkowe
w kwocie 20 tysięcy zł, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz
pełnienia funkcji publicznych.
Sama oskarżona, nie chce się wypowiadać w sprawie
i zastrzegła swój wizerunek i dane osobowe. W oświadczeniu przesłanym dla Radio Płońsk była kierowniczka powiedziała „Gmina nie ma statusu pokrzywdzonego, a więc nie
ma dostępu do akt postępowania przygotowawczego, które
objęte jest tajemnicą. Gmina nie została dopuszczona jako
strona postępowania, więc Wójt nie ma i nie może mieć
żadnych informacji z postępowania. Nadmieniam, że
zgodnie z kodeksem karnym postępowanie przygotowawcze jest niejawne”
Według kodeksu karnego za przestępstwo, którego dopuściła się oskarżona, grozi jej od roku do 10 lat pozbawienia
wolności.
Czekamy na dalszy rozwój sytuacji i życzymy gminie
Czerwińsk nad Wisłą, żeby zadziwiająco zła passa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w końcu się skończyła.
-ZDROWOROZSĄDKOWY

Już od kilku dni zarówno
na stronie internetowej, jak
i koncie na Facebooku Zespół
Szkół im Królowej Jadwigi podsycał emocje stopklatkami nowego teledysku promującego
szkołę „W nasze progi wejdź
i trwaj”, którego premierę wyznaczono na miniony piątek.
Właśnie tego dnia rzeczywistość
przerosła najśmielsze oczekiwania nie tylko producentów, lecz
także samych wykonawców.
Liczba wyświetleń bowiem
wzrastała z każdą godziną, bijąc
rekordy. Nikt nie spodziewał się
takiego sukcesu.
Twórcy filmu wykazali się kreatywnością i uporem w dążeniu do celu. Pracowali, mając obawy co do efektów swojej pracy. Dziś powinni przyjąć do wiadomości, że zrobili coś dobrego.

Nowoczesny, efektowny – tak można
określić teledysk, który stworzyli uczniowie Technikum w Zespole Szkół im. Królowej Jadwigi. A wszystko zaczęło się
od piosenki, która jest owocem niebywałego talentu dwojga młodych ludzi – Jacka i Klaudii, absolwenta oraz tegorocznej
maturzystki Technikum Agrobiznesu w
Zespole Szkół im. Królowej Jadwigi. Muzyka zawsze im towarzyszyła, teraz jednak podjęli się niecodziennego wyzwania – chcieli stworzyć utwór od podszewki. Słowa utworu to ich wspólne dzieło.
Teledysk powstał w ciągu jednego
dnia. Główne role odegrali w nim Jacek
oraz Klaudia Okrasowie – to właśnie
oni zachęcają ósmoklasistów i gimnazjalistów do przekroczenia progu szkoły.
Teledysk oprócz tego, że przedstawia ofertę edukacyjną placówki, to również udowadnia, że jest w niej miejsce
na dobrą zabawę oraz rozwijanie swoich
talentów. Znajdują się w niej również
nauczyciele, którzy z chęcią angażują się
w nowe projekty.
Teledysk można obejrzeć na portalu www.e-wyszogrod.pl
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Targi Edukacji i Pracy w Wyszogrodzie
12 marca 2019 r. w Zespole Szkół
im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie odbyła się X Edycja Targów Edukacyjnych „Od Edukacji do Pracy”.
Celem Targów było przekazanie
maturzystom i ich rodzicom informacji
o kierunkach kształcenia, warunkach
rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
i możliwościach podjęcia pracy. Ideą organizowanego przedsięwzięcia było zaprezentowanie różnego rodzaju wsparcia, związanego z budową własnej kariery zawodowej, drogi edukacyjnej oraz
poszerzenia informacji potrzebnych
do kształtowania ścieżki rozwoju zawodowego na lokalnym rynku pracy.
Wszyscy zainteresowani mieli możliwość zapoznania się z ofertami edukacyjnymi placówek oświatowych oraz
z ofertami pracy instytucji rynku pracy,
jak również uzyskania informacji o zawodach, skorzystania z pomocy doradców zawodowych i pośredników pracy.
Targi „Od Edukacji do Pracy” miały
przede wszystkim na celu pomóc
uczniom klas maturalnych w wyborze
kierunków dalszego kształcenia i ułatwienie dostępu do aktualnych propozycji wyższych uczelni. Młodzież mogła
zapoznać się również z aktualnymi ofertami Urzędów Pracy i możliwościami
zatrudnienia po skończeniu szkoły. Podczas Targów można było poddać się zabiegom kosmetycznym, profesjonalnemu masażowi, zbadać BMI, dać się
reklama

uczesać czy też zmierzyć sobie ciśnienie. Szkoły wyższe, aby zainteresować
swoją ofertą uczniów organizowały konkursy i pokazy, ale przede wszystkim
udzielały informacji o kierunkach
kształcenia i warunkach rekrutacji.
Wśród zaproszonych gości nie zabrakło m. in.: Wicestarosty Iwony Sierockiej, Małgorzaty Struzik – Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Płocku
oraz Dariusza Boszko – Wicedyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku
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Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Małej Wsi i Starych Gałkach
16 marca 2019 roku odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Małej Wsi i Starych Gałkach, organizowane w ramach ogólnopolskich obchodów ku czci „Żołnierzy Wyklętych”, objętych
Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w intencji Żołnierzy Wyklętych w Kościele
Parafialnym w Małej Wsi, po której wszyscy zgromadzeni przejechali
pod pomnik upamiętniający miejsce ostatniej walki Żołnierzy Wyklętych
pod dowództwem Wiktora Stryjewskiego ps. „Cacko” w miejscowości
Stare Gałki. Przed pomnikiem wspólnie odśpiewano Hymn Narodowy
przy akompaniamencie Orkiestry Dętej OSP w Rębowie, złożone zostały
kwiaty i znicze oraz przypomniane zostały nazwiska Żołnierzy, którzy
w tym miejscu stoczyli swoją ostatnią walkę zbrojną:
– Sierżant Wiktor Stryjewski pseudonim Cacko
– Elżbieta Kozanecka ps Basia
– Jan Kłobukowski ps Janek
– Ludomir Peczyński ps Władek
– Wacław Michalski ps Gałązka
– Zygmunt Kuliński ps Albin
– Janina Samoraj ps Celinka
Kontynuacja uroczystości odbyła się w remizie strażackiej w Starych Gałkach, którą rozpoczął program muzyczny Zespołu Harcerskiego „Ukudemia” istniejący przy 64
Artystycznej Drużynie Harcerskiej Zośka i Alek w Małej Wsi, po którym mogliśmy wysłuchać wykładu Jarosława Wróblewskiego autora książki „Kwatera Ł. Wolność jest kuloodporna”, który opowiedział o pracach na Łączce i Żołnierzach Wyklętych.
Głównym punktem programu było wręczenie podziękowań rodzinom rolników, którzy wspierali żołnierzy Wyklętych. Minister Maciej Małecki podkreślił, że
ważnym jest, żeby pamiętać że Żołnierze Wyklęci walczyli na naszych terenach, bo
otrzymywali schronienie w domach rolników, którzy zapewnili im noclegi i wyżywienie i tylko dzięki wsparciu lokalnej społeczności Niezłomni mogli walczyć tak
długo. Podziękowania dla rodzin rolników przekazał Europoseł Zbigniew Kuźmiuk,
Marszałek Adam Bielan, Minister Maciej Małecki, Andrzej Stryjewski oraz Marceli
Szkopek. Na zakończenie wystąpiła Gabrysia Majorkiewicz, mieszkanka gminy Bulkowa, reprezentując przepiękny program muzyczny.
W obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Gminie
Mała Wieś udział wzięli:
– Europoseł Zbigniew Kuźmiuk
– Marszałek Senatu Adam Bielan
– Minister Maciej Małecki
– Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski wraz z pracownikami Urzędu
– Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś Andrzej Pielat wraz z Radnymi
Gminy
– Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk
– Wójt Gminy Staroźreby Kamil Groszewski
– Andrzej Stryjewski syn sierżanta Wiktora Stryjewskiego ps. Cacko
– Krzysztof Bukowski syn porucznika Edmunda Bukowskiego ps Edmund
z Małżonką
– Gabriel Kubacki syn Józefa Kubackiego, ps. „Wicher”
– Andrzej Kończykowski syn Henryka Kończykowskiego ps. Halicz
– Harcerze
– Ochotnicze Straże Pożarne z terenu naszej gminy
Wyjątkowy charakter sobotnim obchodom nadała obecność Wojska Obrony
Terytorialnej 64 Batalionu Lekkiej Piechoty, wchodzący w skład 6 Mazowieckiej
Brygady Obrony Terytorialnej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego pod dowództwem
mjr. Ireneusza Fudały. Wojska Obrony terytorialnej są najnowszym, piątym rodzajem Sił zbrojnych RP.
W uroczystościach uczestniczyli również członkowie rodzin pomordowanych
żołnierzy, lokalni i terytorialni samorządowcy, uczniowie szkół z Małej Wsi, Czerwińska, Chociszewa i Blichowa oraz licznie zebrani mieszkańcy Gminy Mała Wieś.
Organizatorami obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
w Małej Wsi i Starych Gałkach byli Panowie Marceli Szkopek i Wojciech Boratyński,
współorganizatorem ponownie był Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Swojego wsparcia w przygotowaniach uroczystości udzieliło również
Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi.
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Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – Bulkowo
W dniu 2 marca 2019 r. uroczyście uczestniczyliśmy
w Obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych”. Wyjątkową mszę świętą w bulkowskim
kościele odprawił ks. Proboszcz Sławomir Trzaska
przy koncelebrze ks. Dziekana Włodzimierza Dzieńkowskiego – Proboszcza parafii Św. Anny w Blichowie
oraz ks. Andrzeja Konwerskiego – Proboszcza parafii
Przemienienia Pańskiego w Daniszewie, za co serdecznie dziękuję.
Po mszy św. wszyscy przemieściliśmy się do Wiejskiego
Parku Niepodległości, gdzie dokonano odsłonięcia i poświęcenia tablic: upamiętniającej Żołnierzy Wyklętych oraz samego
Wiejskiego Parku Niepodległości w Bulkowie, którą wykonał
reklama

Pan Przemysław Szelągowski. W tym miejscu można było
również zobaczyć stoiska grup rekonstrukcyjnych z pojazdami i sprzętem wojskowym (Stowarzyszenie „Wisła” Pojazdów
Zabytkowych i Militarnych). Kolejnym punktem obchodów
było wspólne śpiewanie oraz ognisko, którym przewodniczyła 44. Drużyna Starszoharcerska „Sfora” z Blichowa na czele
z druhem Przemysławem Szelągowskim. Tego dnia swoją
obecnością zaszczycili nas: Marlena Mazurska – Kierownik
Delegatury w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Marceli Szkopek – pasjonat lokalnej historii,
Andrzej Krokowski – Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo
wraz z radnymi i sołtysami, Zbigniew Pawłowski – radny gminy Staroźreby działacz lokalny, Sławomir Zielonka – przedstawiciel Grupy Rekonstrukcyjno-Historycznej „Pułk IV Piechoty Księstwa Warszawskiego”, Prezesi oraz druhowie Ochotni-

czych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bulkowo, Dyrektorzy oraz Rady Pedagogiczne, Rady Rodziców i uczniowie szkół z terenu Gminy Bulkowo, przedstawiciele VI Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej 64-go Batalionu Lekkiej Piechoty
w Płocku, 36. Drużyna Starszoharcerska „Niezłomni” z Nowego Miszewa, przedstawiciele Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bulkowie, pracownicy Urzędu
Gminy oraz wszystkich jednostek, dyrektor Biblioteki oraz zgromadzeni mieszkańcy. Bardzo dziękujemy panu Mieczysławowi Józwiakowi oraz wszystkim, którzy go
wspierali w organizacji tak wyjątkowego wydarzenia. Dziękujemy za obecność
wszystkim gościom i mieszkańcom.

reklama
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SP Wyszogród w Ogólnopolskim Programie Aktywne Szkoły MultiSport
Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego
to szkoła z ogromnymi tradycjami, w której
pielęgnuje się historię oraz pamięć o naszych przodkach, ale nasza szkoła to nie tylko to co było, ale przede wszystkim śmiało
wchodzimy w przyszłość, starając się dawać
naszym uczniom jak najwięcej, pokazywać
jak najciekawiej i otwierać ich na nowy technologiczny świat. Jesteśmy otwarci na wszelkie innowacje, które sprawiają, że młodzież
z większym zaangażowaniem podejmuje zadania, które przed nimi stawiamy.
Głównym powodem, dla którego postanowiliśmy powalczyć o miejsce w programie Aktywne
Szkoły MultiSport, było innowacyjne podejście
do aktywności fizycznej, które przyświeca programowi. Wiedzieliśmy, że nasi uczniowie z chęcią wezmą udział w wyzwaniu stawianym przez Pogromców Bezruchu, szczególnie, że zaproponowane interaktywne testy, są dla uczniów atrakcyjną alternatywą spędzenia czasu na aktywności fizycznej.
Wstąpienie do projektu było dla nas ważne
również dlatego, że angażuje on nie tylko uczniów,
ale również nauczycieli i rodziców. Razem tworzymy drużynę, która walczy z bezruchem oraz brakiem aktywności fizycznej. Będąc w programie Aktywne Szkoły MultiSport dajemy naszej młodzieży
możliwość bycia liderami w dziedzinie, która jest
im bliska, stwarzamy uczniom warunki do osiągnięcia sukcesu, który jest widoczny i miarodajny.
Dzięki temu, że stają się oni animatorami gier i zabaw sportowych, pokazują innym pozytywne
wzorce, które prowadzą do systematycznej pracy
i dają widoczne efekty.
Udział w programie dał nam możliwość lepszego poznania naszej młodzieży, dzięki ich wskazówkom mogliśmy stworzyć plan treningowy
na cały rok. Plan, który będzie dla nich atrakcyjny,
ciekawy, dzięki któremu poprawią oni nie tylko
swoje wyniki, ale przede wszystkim będą się dobrze bawić. Zrozumieją, że sport to nie tylko wysiłek, ale również atrakcyjna, ciekawa forma spędzania czasu. Wstępując do programu, chcieliśmy pokazać naszym uczniom, że ruch może być wspaniałą przygodą, przygodą bez telefonu i komputera.
Zdecydowaliśmy się na udział w programie,
ponieważ jest on dla nas dodatkową motywacją
do walki z bezruchem. Dzięki współpracy z konsultantami programu, nasze działania są bardziej
atrakcyjne i ciekawsze dla młodzieży. Projekt pomógł nam stworzyć warunki do systematycznej
pracy. Liczymy, że dzięki rozpisanemu planowi treningowemu nasza szkoła udowodni, że,, Aktywne
dzieci radzą sobie lepiej”.
Pierwszym wydarzeniem w ramach projektu
były warsztaty konsultacyjne, podczas których gościliśmy przedstawicieli zespołu Aktywne Szkoły
MultiSport, panią burmistrz Iwonę Gortat, przedstawicieli Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej oraz

uczniów naszej szkoły. Wszyscy tworzymy jedną
drużynę, której przyświeca jeden cel: pobudzić
dzieci do większej aktywności fizycznej. Warsztaty
przebiegły w miłej atmosferze, sprzyjającej wypracowaniu planu treningowego, który będziemy
wspólnie realizować w naszej szkole. Cenne były
wskazówki konsultantów, którzy podzielili się dobrymi praktykami z innych szkół, cieszy nas tez, że
nasze pomysły spotkały się z z pozytywnym odbiorem z ich strony. Okazało się również, że nasz plan
treningowy był tak dobry, że dostaliśmy od razu
tak zwany,, złoty przycisk”, który zapewnił nam
pierwsze miejsce wśród szkół przystępujących
do projektu. Dzięki temu nasza młodzież mogła
już 11 marca stanąć do walki z potworami z Galaktyki Bezruchu.
Kolejnym wydarzeniem w ramach turnieju
Aktywnych Szkół MultiSport było przeprowadzenie testu sprawności fizycznej Eurofit+. W badaniu uczestniczyli wszyscy uczniowie klas I – VII,
którzy mieli do pokonania dziewięć prób sprawności fizycznej. Test jednak nie przebiegał w standardowy sposób, ponieważ był wzbogacony w elementy audiowizualne. Podczas trwania całego testu
uczniowie w grupach walczyli z potworami z Galaktyki Bezruchu. Ważne jest, że uczniowie nie
pracowali indywidualnie, ale jako grupa i jako grupa walczą o sukces. Cieszymy się również, że nasz
udział w projekcie ma pozytywny wydźwięk na terenie naszego miasta, co zostało podkreślone poprzez udział pani burmistrz – Iwony Gortat w teście sprawności.. Również nauczyciele naszej szkoły oraz szkół sąsiadujących stanęli do wyzwania postawionego przez Pogromców Bezruchu, dając

w ten sposób przykład uczniom i pokazując tym
samym pozytywne wzorce.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że jest to doskonale zorganizowana impreza przez profesjonalnie przygotowanych animatorów, którzy dbają nie
tylko o atrakcyjność zadań, ale również o prawidło-

wość i bezpieczeństwo podczas wykonywania ćwiczeń. Wszystko to sprawia, że dzieci bardzo chętnie, z radością i co najważniejsze z zaangażowaniem podejmują wszystkie próby, nie poddają się
i dają z siebie 100 % Innowacyjny program, oprawa
wizualna, kolorowe postacie i efekty muzyczne były atrakcyjną alternatywą spędzenia czasu dla naszych dzieci.
Podczas warsztatów konsultacyjnych wspólnie
z rodzicami, nauczycielami i uczniami stworzyliśmy plan treningowy, który ma na celu pobudzenie uczniów do aktywności. Chcielibyśmy, żeby
nasza Aktywna Szkoła była przyjazna dzieciom,
dawała wiele możliwości, ale i swobody w organizacji atrakcyjnych działań ruchowych. Nasza szkoła
to miejsce, gdzie dzieci w czasie przerw nie będą
pochłonięte przeglądaniem smartfonów, ponieważ
nie będą mieli na to czasu. Przerwy wykorzystują
na ruch, na świetną zabawę np. tańcząc lub grając
w zapomniane dziś gry podwórkowe typu: guma,
klasy, kapsle itp. W Aktywnej Szkole chcemy aby
działali „aktywatorzy przerwy” a będą nimi uczniowie. To oni będą pomagać, a nawet organizować zabawy między lekcjami. Nasza Aktywna Szkoła to
miejsce gdzie po ciekawej przerwie dzieci pójdą
na lekcję, a nauczyciele zauważą, że dzięki aktywnemu wypoczynkowi dzieci są bardziej skupione
na zadaniach i chętniej współpracują. Jeśli nawet
na lekcji dopadnie dzieci znużenie to są jeszcze
„energetyki”, czyli krótkie przerwy w czasie zajęć.
Oprócz pomysłów, które będziemy realizować
w czasie zajęć lekcyjnych, chcemy zorganizować
kilka większych przedsięwzięć, które zaangażują

również rodziców, między innymi wycieczki rowerowe, gry terenowe, pikniki rodzinne czy spotkania
z specjalistami w dziedzinie treningów indywidualnych i fizjoterapii. Chcielibyśmy również wprowadzić dla uczniów tak zwaną kartę wyzwań sportowych, w której uczniowie będą mieli do wykonania konkretne działania w określonym czasie, np.
droga do szkoły rowerem, moja aktywność z rodzicem, wykonanie konkretnego ćwiczenia kształtującego. Pragniemy w ten sposób pobudzić uczniów
do systematycznej pracy nad swoją sprawnością.
Turniej Aktywnych Szkół daje nam możliwość
walki o zwycięstwo, ale to nie jest nasz główny cel.
Sam udział w turnieju jest dla nas ogromnym
bodźcem i motywatorem do walki z bezruchem,
to szansa na wypracowanie długoterminowego
modelu pracy z dziećmi. Szansa na stworzenie lepszych warunków dla uczniów, którzy w całym tym
programie są głównym elementem.
KAROLINA KIEDROWSKA I MARIUSZ SOBCZAK
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„Tak żyć, jak żyłem- warto było- warto było ten czas przezwyciężać- jak ja przezwyciężałem…”
JÓZEF PIŁSUDSKI
Tymi słowami, wypowiedzianymi
w liście do legionistów w 1933 roku
Marszałek Józef Piłsudski podsumował całą swoją działalność polityczną. Wszystko co robił prowadziło do jednego najważniejszego celuniepodległości Rzeczypospolitej.
Wychowany w kulcie umiłowania
ojczyzny, imał się każdego sposobu, by
oswobodzić Polskę spod jarzma zaborców. Gotów był na współpracę z Japonią, byleby osiągnąć zamierzony cel. Jego zapału nie ostudziła zsyłka na Syberię. Wręcz przeciwnie spotęgowała nienawiść do Rosji.
Na froncie I wojny światowej dzielił
jej trudy wraz z żołnierzami, nie dbał
o własne wygody: ta postawa przysporzyła Mu sympatię podwładnych i ich
wielkie oddania.
W 1918 roku, gdy wreszcie marzenia się spełniły, Marszałek stanął na czele narodu, kierując odbudową kraju
i obroną Ojczyzny. Osiągnął najwyższe
zaszczyty, ale nadal żył skromnie, oddając swoje uposażenia na cele charytatywne. Jego córki, które mieszkały
w Sulejówku, chodziły w przerabianych

płaszczach po tacie. Mimo popełnionych błędów, przez współcześnie żyjących został uznany za Wielkiego Męża
Stanu. Dobro Rzeczypospolitej traktował za wartość samą w sobie i nadrzędną, wymagającą poświęcenia, dlatego

powtarzał, że „wart było ten ból przezwyciężać”.
Józef Piłsudski był postacią barwną
i kontrowersyjną. Nie ma jednak we
współczesnej polityce człowieka, który
mógłby dorównać osobie Marszałka.

Stanisław Górecki – Zapomniany bohater z Rębowa i Wyszogrodu
Pod taki tytułem dnia 10 marca 2019 roku w Rębowskim Domu
Kultury odbyło się patriotyczno-historyczno spotkanie przygotowane
przez Filię Biblioteczną w Rębowie.
Poświęcone ono było pamięci Stanisława Góreckiego, członka Armii
Krajowej działającej w okresie II wojny światowej i więźnia
obozu w Mauthausen.
Urodził on się w Rębowie w roku 1912, po ukończeniu szkoły podstawowej i trzyletniej Szkoły Rzemieślniczo -Przemysłowej Polskiej Macierzy
Szkolnej w Ostrołęce, otrzymał pracę
w Polskich Zakładach Skody w Warszawie. W 1940 roku został przyjęty
do Polskiej Organizacji Zbrojnej, otrzymując pseudonim „Andrzej”. Wydany
Niemcom przez swojego dowódcę,
przeszedł ciężkie tortury w więzieniu
w Płocku, a następnie trafił do obozu
koncentracyjnego. Pomimo życia w bardzo trudnych warunkach, udało mu się

powrócić do domu rodzinnego po zakończeniu wojny. Po wielu latach spisał
swoje przeżycia, z pobytu w więzieniu
i obozie. Życzeniem Pana Stanisława było to, żeby ludzie poznali jego historię.
Jeden egzemplarz spisanych wspomnień trafił, także do Biblioteki w Rębowie. Małgorzata Madany pracownik
biblioteki postanowiła przybliżyć
mieszkańcom tak wspaniałą postać.
Spotkanie rozpoczęto Rotą, aby
podkreślić charakter patriotyczny uroczystości. Skrócone teksty wspomnień
bohatera przeczytali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rębowie oraz Małgorzata Majewska Dyrektor MiG Biblioteki w Wyszogrodzie i Małgorzata Madany z Filii w Rębowie. Przybyli goście mogli obejrzeć obszerną wystawę fotograficzno-dokumentalną poświęconą życiu
Pana Stanisława. Zdjęcia i dokumenty
zostały udostępnione ze zbiorów prywatnych przez córkę Elżbietę Szymańską, która była gościem honorowym.
W imieniu rodziny bohatera uroczystości, głos zabrała Pani Maria Jurkiewicz,

dziękując za przygotowanie spotkania.
Z ramienia władz gminy Wyszogród
przybyli: Przewodnicząca Rady Gminy
Pani Barbara Dominikiewicz, Wiceprzewodnicząca Pani Katarzyna Janczak,
Radna Pani Joanna Misiakowska, Pani
Emilia Ozdowska oraz Proboszcz Parafii
Rębowo ks. dr hab. Rafał Bednarczyk.
Obecni byli także Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rębowie Pan Janusz Pielaciński, Prezes SGW Pani Wiesław Szymerska, Sołtys wsi Rębowo Pan Kamil
Golatowski i Prezes OSP Pan Andrzej
Łożyński. O oprawę muzyczną została
poproszona Orkiestra Dęta OSP w Rębowie, pod dyrekcją Pana Jerzego Jakowskiego, która zagrała pieśni patriotyczne.
Uroczystość cieszyła się dużym zainteresowaniem. Licznie przybyli
mieszkańcy Rębowa i Wyszogrodu
w skupieniu wysłuchali pięknie zaprezentowanych przez młodzież tekstów
oraz z ciekawością obejrzeli wystawę.
Niezawodne Panie ze Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich podały słodki
poczęstunek.
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Dzień Kobiet z nutą słodyczy w Bulkowie
W dniu 8 marca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bulkowie odbyło się spotkanie
pt. „Dzień Kobiet z nutą słodyczy”. Gościem
specjalnym tego wieczoru była niesamowita
kobieta, rodowita bulkowianka, osoba o niezwykłym talencie kulinarnym i osobowości
słodkiej jak miód – Anna Kurpiewska.
Spotkanie rozpoczął Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk składając
wszystkim Paniom życzenia oraz każdej wręczając róże. Następnie Pani
Anna, uczestniczka najbardziej apetycznego programu telewizyjnego
„Bake Off Ale ciacho”, obdarowała wszystkich własnoręcznie przygotowanym pięknym tortem, przepysznymi babeczkami oraz opowiadała
„smaczki” związane z programem. W międzyczasie dosłownie śpiewająco
przygotowywała przepyszne churrosy, a także dzieliła się z Paniami przepisami i poradami kulinarnymi. Po hiszpańskich pączkach przyszedł czas
na delektowanie się wyśmienitym tortem, przysmakami oraz rozmowami przy wspólnej kawie.
Dziękujemy Wszystkim Gościom za niezapomniany wieczór. W szczególności Pani Annie Kurpiewskiej za niezwykłe smaki, a także ogrom ciepła i energii, którymi tak pięknie potrafi się dzielić.

Bal i tłusty czwartek w Orszymowie
Bal i tłusty czwartek- to tradycyjny dzień,
kiedy uczniowie przebierają sie zgodnie
ze średniowieczną tradycją i pochłaniają
pulchne, tłuste pączki. W tym roku
na szkolny bal przybyła zakonnica wraz
z ministrantem, urocze zwierzęta: kotki,
królik, piękne księżniczki i urocze diabełki. Zabawa była udana a uczniowie zadowoleni z licznych konkursów.
W Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie realizowany jest projekt edukacyjny
„Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział
wszystko co pomyśli głowa...”. Jego głównym celem
jest wszechstronny rozwój dziecka i jego zainteresowań. Pomysłodawczyni, zainspirowana Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego, wymyśliła I zadanie, polegające na umieszczeniu na tablicy
wyrazu- chaos. Uczniowie mieli na karteczkach
wpisywać skojarzenia związane z tym wyrazem.
Natalia Klus z kl. V napisała definicję tego pojęcia,
a uczniowie klas I-III uznali, że chaos to zwyczajny
bałagan w pokoju. Każdy uczestnik zadania dostał
mały upominek za udział w językowej zabawie.
Kreatywny krasnoludek- to pomysł pani Marty
Rydzewskiej, która zaproponowała całej szkole

wspaniałą i twórczą zabawę w tworzeniu kolejnych
słów układanych jedynie z hasła umieszczonego
na tablicy. Takich emocji na korytarzu szkoły jeszcze nie było; uczniowie, wychowawcy, pracownicy
administracyjni, Pani Dyrektor wszyscy wymyślali

kolejne słowa i bili rekordy. Tak! rekord pobiła klasa IV- 90 słów, potem klasa VI- ponad 100 słów, ale
na szczególne uznanie zasługują uczniowie klasy I.
Oni napisali sami kilkanaście słów i dowiedli, że są
bardzo kreatywni i nie popełniają błędów
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Muzyczny wieczorek dla Pań i Panów
W niedzielę, 10
marca 2019 r. sala
gimnastyczna Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego
w Wyszogrodzie zamieniła się w klimatyczną kawiarenkę.
W uroczej atmosferze,
przy blasku świec i w towarzystwie wspaniałej publiczności nasza młodzież po raz
kolejny miała okazję zaprezentować swoje wokalno-instrumentalne talenty. Muzyczne upominki były bardzo zróżnicowane. Rozbrzmiewał m. in. Marek
Grechuta, Alicja Majewska,
Anna German.
W spotkaniu uczestniczył Starosta Płocki Mariusz
Bieniek, który złożył wszystkim Paniom życzenia oraz
wręczył symboliczne tulipany.

Dzień Kobiet
w Teatrze
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Stokrotki” w Rębowie postanowiło po raz pierwszy spędzić Dzień Kobiet w Teatrze im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku.
Wybrałyśmy sztukę komediową pod tytułem „Dzikie żądze”, którą wyreżyserował Stefan Friedmann. Wspaniała obsada aktorska oraz misternie skonstruowana fabuła sztuki spra-

wiła, że przedstawienie dostarczyło naszym paniom niezapomnianych przeżyć i powodów do łez radości. Po zakończonym
spektaklu, poproszono nas o pozostanie na widowni. Okazało
się, że czekała na nas miła niespodzianka, przygotowana przez
Panią Prezes Stowarzyszenia Wiesławę Szymerską. Na scenę
do wspólnych zdjęć powrócili wszyscy aktorzy. Pan Mariusz
Pogonowski wręczył zaskoczonym paniom po symbolicznym
kwiatku. Następnie aktorzy wraz z reżyserem opowiedzieli
w jaki sposób pracuje się nad powstawaniem spektaklu. Życzliwość i sympatia aktorów sprawiły, że spotkaniu towarzyszyły niesamowite wrażenia i emocje. Dopełnieniem miło spędzonego popołudnia, był wspólny wypad na pizzę. Zadowolone i wesołe wróciłyśmy do domu. Tak miło spędzony czas
na długo pozostanie w pamięci.
WIESŁAWA SZYMERSKA, MAŁGORZATA MADANY
reklama

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Rębowie
zaprasza na występ kabaretu „Ani Mru Mru”
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Rębowie zaprasza chętne
osoby do wspólnego wyjazdu na występ kabaretu „Ani Mru
Mru”, który odbędzie się w dniu 31 maja 2019 r. Całkowity koszt
wyjazdu 80-90 zł (w zależności od liczby uczestników).
Zgłoszenia przyjmujemy pod nr tel. 505 201 375 do 25. 03. 2019 r.
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14

Turniej Tenisa Stołowego w Goławinie

W sobotę 16 marca w Szkole Podstawowej im. Kard.
Stefana Wyszyńskiego w Goławinie odbył się coroczny
Turniej Tenisa Stołowego. Tym razem Turniej był jednym z działań realizowanych przez stowarzyszenie
„Razem dla wsi” w ramach projektu grantowego „Aktywna wieś” pod nazwą „Wsi spokojna, wsi wesoła”.
Nad organizacją i prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwał niezastąpiony pan Krzysztof Bebeszko.
Członkowie stowarzyszenia tradycyjnie ufundowali
i przygotowali poczęstunek, dyplomy i upominki dla
wszystkich uczestników.

II miejsce Karol Dąbrowa
III miejsce Bartłomiej Knociński
W kategorii „dorośli”
I miejsce Jakub Majewski
II miejsce Bartosz Wijata
III miejsce Szymon Krysiak
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie,
a zwycięzcom gratulujemy!

Wyniki rozgrywek wyglądają następująco:

W kategorii: dziewczęta klasy IV-VI
I miejsce Monika Bartosiak
II miejsce Anna Perzanowska
III miejsce Alicja Sadowska
W kategorii „chłopcy klasy IV-VI”
I miejsce Mateusz Strzałkowski
II miejsce Kacper Piotrowski
III miejsce Kacper Lewandowski
W kategorii „dziewczęta klasy VII, VIII i gimnazjum”
I miejsce Patrycja Szostak
II miejsce Maria Gmurczyk
III miejsce Izabella Romanowska
W kategorii „chłopcy klasy VII, VIII i gimnazjum”
I miejsce Mateusz Góralski
reklama

ogłoszenia
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Siłowania zewnętrzna w Wyszogrodzie

O tej historii z happy endem podczas uroczystości otwarcia, w której
uczestniczyli, Pani Iwona Gortat Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, Pan
Mariusz Bieniek Starosta Powiatu Płockiego, Przewielebny ks. Grzegorz Przybyłek Proboszcz Parafii Św. Trójcy
w Wyszogrodzie, dyrektorzy szkół
w Wyszogrodzie, uczniowie i pozostali
reklama

21.03.2019r na placu przy szkole
podstawowej w Wyszogrodzie miała miejsce uroczystość otwarcia siłowni zewnętrznej. Inwestycja, która zrealizowana została w grudniu 2018r roku przez stowarzyszenie „Mecenasów” Sportu Wyszogród, a w dniu pierwszego dnia
wiosny 2019r świętowała jego oficjalne otwarcie.
Stowarzyszenie, które działa od 19
grudnia 2016r mające na swoim koncie
wiele imprez sportowych i rekreacyjnych
podjęła się zadania, które jak się okazało
nie było łatwym cele do zrealizowania.
Projekt o wartości 38.350zł finansowany
był dzięki złożonemu wnioskowi w drodze konkursu i uzyskanemu grantowi
na zasadzie refundacji od Lokalnej Grupy

Działania – „Razem dla Rozwoju”. Kolejnym krokiem było wystąpienie do banku
o kredyt, wybudowanie siłowni i wystąpienie z rozliczeniem dotacji do LGD
o zwrot kosztów. Wydawać by się mogło
proste zadanie, ale nie do końca. Stowarzyszenie na zadanie miało pozyskać kredyt, który sfinansowałby projekt. Jednak
zapisy w statucie stowarzyszenia wykluczyły tą możliwość, co stanowiło realne
zagrożenie niewykonania inwestycji i odstąpienie od umowy grantowej. Do realizacji budowy jednak doszło dzięki solidarnej, spontanicznej „zrzutce” członków
„Mecenasów”, którzy w osobach: Prezes
Hanny Sidor, V-ce Prezesa Leszka Buksa
i członków SMS, Jacka Gronkiewicza,
Waldemara Zaorskiego, Grzegorza Głowackiego i Rafała Fotka założyli własne
pieniądze na okres 4 miesięcy, by siłownia
mogła powstać.

zaproszeni goście opowiadał koordynator projektu, kierownik hali sportowej
Jakub Sidor.
Działkę na potrzeby realizacji projektu w nieodpłatną dzierżawę stowarzyszeniu „Mecenasów” Sportu przekazał Urząd Gminy Wyszogród za porozumieniem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wyszogrodzie.

Życzymy wszystkim miłych i radosnych doznań oraz celów i ich rezultatów za sprawą odbywanych treningów
na urządzeniach siłowni zewnętrznej.
Ze sportowym pozdrowieniem:
„MECENASI” SPORTU WYSZOGRÓD,
URZĄD GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD,
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WYSZOGRÓD.
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