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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.
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Wybory Sołtysów, Rad Sołeckich, Zarządów Osiedli
oraz Przewodniczących Zarządów Osiedli
W dniach 3-4 kwietnia 2019r.
w Gminie i Mieście Wyszogród odbyły się wybory Sołtysów, Rad Sołeckich, Zarządów Osiedli oraz Przewodniczących Zarządów Osiedli.
Witam z kwietniowym
Wielkanocnym wydaniem gazety e-wyszogrod. pl.
Gazeta i wiadomości, które tu publikuję mają lokalny charakter ale... No
właśnie ale, bo tym razem nie mogę sobie odmówić zwrócenia uwagi na jakże wymowną rzecz, która ostatnio wydarzyła się na świecie, mianowicie pożar katedry Notre-Dame w Paryżu.
Pożar tak ważnej świątyni
w przeddzień Świąt Wielkanocnych
w kraju, który był kolebką chrześcijaństwa, od 200 lat jest państwowem doktrynalnie ateistycznym, a dziś coraz
bardziej islamskim. Pożar, który nie
tylko dla chrześcijan winien być niesamowitą stratą, choćby ze względów
kulturowych czy architektonicznych.
Zastanówmy się w jakim kierunku to wszystko zmierza? W jakim kierunku zmierzamy my?
Przed nami czas Świąt i refleksji
i doskonała okazja do przemyślenia
odpowiedzi na te pytania.
Zdrowych, pogodnych Świąt
Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego
„Alleluja”.
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W wyniku przeprowadzonych wyborów w 10 Sołectwach po raz
kolejny wybrano osoby, które dotychczas pełniły tą funkcję, natomiast w pozostałych 7 nastąpiły zmiany.
W Wyszogrodzie także bez zmian.
Dotychczasowym władzom Sołeckim dziękujemy za 4 letnią
pracę i zaangażowanie w rozwój miejscowości.
Jednocześnie składamy serdeczne gratulację wszystkim nowo
wybranym Sołtysom, Radom Sołeckim, Zarządowi oraz Przewodniczącym Zarządów Osiedli i życzymy owocnej współpracy dla dobra
naszej gminy przez kolejne 5 lat.

Wyniki:

1. Sołectwo Bolino- Wiktor Dobrowolski
2. Sołectwo Chmielewo- Marcin Gutowski
3. Sołectwo Ciućkowo- Wojciech Lubiszewski
4. Sołectwo Drwały- Bogusław Karasiewicz
5. Sołectwo Grodkowo- Mariusz Caban
6. Sołectwo Grodkówko- Magdalena Tatarka
7. Sołectwo Kobylniki- Andrzej Gruszka
8. Sołectwo Marcjanka- Urszula Górnicka
9. Sołectwo Pozarzyn- Tadeusz Kazimierczak
10. Sołectwo Pruszczyn- Henryk Fijałkowski
11. Sołectwo Rakowo- Hanna Ząbek
12. Sołectwo Rębowo- Agata Panek
13. Sołectwo Rostkowice- Grażyna Wilczyńska
14. Sołectwo Słomin- Marzena Kołakowska
15. Sołectwo Starzyno- Mirosław Paradowski
16. Sołectwo Wiązówka- Danuta Łukasiewicz
17. Sołectwo Wilczkowo- Joanna Lewandowska
18. Osiedle nr 1 w Wyszogrodzie- Piotr Kafliński
19. Osiedle nr 2 w Wyszogrodzie- Klemens Plichciński

Tak bardzo chcę żyć
Dzień dobry. Nazywam się
Hubert Mysiński, mam
dopiero 49 lat i chciałbym
po prostu żyć…
Pochodzę z Żyrardowa, a obecnie jestem mieszkańcem Gminy Mała Wieś.
Z zawodu jestem garbażem, tak jak mój
tata. Jednak większość życia przepracowałem jako pracownik ochrony. Chociaż w życiu bywało różnie, nie zawsze
tak jakbym chciał.
Niestety w jednej chwili wszystko
się zmieniło. Pozornie wydawało się, że
to nic groźnego. W 2017 roku moja prawa ręka była słaba, nie byłem w stanie
unieść przedmiotów, utrzymać. Z dnia
na dzień było już tylko gorzej… Problemy z poruszaniem się i co za tym idziebrak samodzielności.
W 2018 roku, dokładnie w 24 lipca
otrzymałem wyrok- SLA. Jest to stwardnienie zanikowe boczne. Świat się zawalił, nie ma leków na tę chorobę…
Z pomocą mojej rodziny i dobrych
ludzi udało się wykupić bardzo drogie
lekarstwa, jednak są to metody eksperymentalne.
Jestem ojcem, synem, bratem.
Mam córkę, która jest studentką filologii francuskiej w Warszawie. Mam rodziców, którzy mają już ponad 70 lat
i niestety to oni muszą mną się opiekować. Myślałem, że to ja będę dla nich
wsparciem… Mam również siostrę, której zawdzięczam wiele. Dziękuje Wam
bardzo za to, że w tych ciężkich chwilach nie jestem sam.
Już niedługo będę miał podnośnik
oraz specjalny wózek, który pomoże nie
tylko mi, ale przede wszystkim moim
bliskim w codziennych czynnościach.
Przykro mi patrzeć na ich trud i wysiłek…
Niestety ostatnimi czasy moja mowa znacznie się pogorszyła. Nawet moja
rodzina nie jest w stanie zrozumieć tego
o czym mówię. Dlatego marzę o tym,

Zmarła najstarsza mieszkanka Gminy i Miasta Wyszogród
Ze smutkiem zawiadamiamy,
że w dniu 5 kwietnia 2019 roku, odeszła od nas mieszkanka
Wilczkowa- Pani Wanda Gozdan, przeżywszy 103 lata.
Urodziła się 26.09.1915 roku w Pruszczynie. Pani Wanda była osobą niezwykle
rodzinną, skromną i pogodną. Cieszyła się
szacunkiem wśród rodziny, sąsiadów i znajomych.
reklama

żeby mieć możliwość zakupienia aparatu mowy. Koszt takiego urządzenia to
ok. 26 tysięcy złotych. Nie stać mnie
na to. Dlatego chciałbym z całego serca
prosić Państwa o pomoc, dla mnie liczy
się każda złotówka.
Tak bardzo chcę żyć. I mam nadzieję, że dzięki aparatowi będę w stanie
sam powiedzieć Wam słowo DZIĘKUJĘ
Jeżeli ktoś zechciałby wesprzeć nas
finansowo to prosimy o darowizny
na Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, Michała Kajki 80/82 lok. 1, 04-620 Warszawa
numery
rachunku
odbiorcy: 62 1600 12860003 0031 8642 6001
BGŻ BNP Paribas Bank Polska SA
W tytule wpłaty proszę wpisać: Mysiński, 10092 (ten dopisek jest bardzo
ważny)
A także na portalu zrzutka. pl
https://zrzutka. pl/wnxcpk

ogłoszenie
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Triduum Paschalne to dni, na które się

Triduum paschalne – ścieżka w stronę Życia

Frisbee

składają się obchody Wielkiego
Czwartku z tajemnicą Ostatniej Wieczerzy, Wielkiego Piątku z adoracją
krzyża oraz wieczornej, uroczystej liturgii Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę.
Posiadają one swoją dramaturgię, która jest nam egzystencjalnie bardzo bliska. Jest w nich gęstniejąca samotność Mistrza połączona z pożegnalnymi, ostatnimi wskazaniami zostawianymi zdezorientowanym Apostołom,
Jego doświadczenie zdrady, dalej – niesprawiedliwego oskarżenia
i bezpardonowego wydania na okrutną
kaźń oraz śmierć na krzyżu. Są w tych
dniach obecne także ból i strach tych,
co pozostali, a także cisza grobu, zdająca się mówić – TO KONIEC! Śmierć
wszystko zabiera i zrównuje. Tak wiele
podobnych przeżyć pojawia się także
w naszej codzienności.

Większość z nas zna wiele dyscyplin
sportowych, takich jak piłka nożna,
siatkówka czy hokej. Mało kto jednak
słyszał o rozwijającej się w bardzo szybkim tempie dyscyplinie zwanej Ultimate Frisbee. W Polsce jest coraz więcej
wyznawców tego sportu, a co za tym
idzie- powstaje coraz więcej drużyn.
Jedna z nich właśnie powstała w Małej
Wsi, a jej założycielami są Kacper i Michał, którzy swoje pierwsze kroki stawiali w płockim klubie Mad Hatters.

Głęboka wymowa tych dni jest jednak czymś więcej, niż tylko tkliwą historią zderzenia się natchnionego idealizmu Boga z zimnym realizmem ludz-

kiej kondycji. Także dziś dla wielu wydarzenia celebrowane zwłaszcza
w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek są
czymś odległym, bowiem „realizm” ludzi współczesnych każe raczej zająć się
swoimi sprawami (swoim życiem) niż
udziałem w liturgii w te dni. A jednak
jest tam ukryty zapis drogi Boga, który
przychodzi, aby niczym bohater filmu
sensacyjnego próbuje znaleźć człowieka
i go wyrwać z niewoli śmiertelnego wroga, jakby powiedział pisarz chrześcijański C. S. Lewis. Jest to droga prowadzący od ciemności do światła, od zdrady
grzechu do ostatecznego triumfu miło-

ści, od niewoli do wolności, od śmierci – do Życia.
Dla nas święte Triduum dopiero się
zaczyna. Tak niewiele trzeba wysiłku
z naszej strony, wystarczy poświęcić trochę swojego czasu. Warto to uczynić,
bowiem każdy, kto podejmie trud
uczestniczenia w te dni w drodze Boga
ku nam, nie tylko ma szansę spojrzeć
na swoje życie z perspektywy Boga, ale
także doświadczyć głębokiej, duchowej
przemiany, jaka stała się udziałem Apostołów w momencie ich spotkania ze
Zmartwychwstałym.

MWS

niejsze- z frisbee przeznaczonym dla psa!
Następnie trafiłem do Mad Hatters,
gdzie w późniejszym czasie trenować zaczął również Kacper. Jako, że mieszkamy
w pobliskich miejscowościach- zaczęliśmy w dwójke rzucać na lokalnych orlikach, gdzie wiele osób przychodziło
z ciekawości. Co to jest? Jak w to się gra?

którą zarażają bardzo liczną grupę młodych ludzi, których możecie znaleźć
w każdą niedzielę o godzinie 18: 00
na orliku w Małej Wsi. Jak to mówią:
„Dyski w dłoń i do zobaczenia!”
Po więcej informacji zapraszamy
na oficjalną stronę na Facebooku: Supersonic Frisbee

KS. RAFAŁ BEDNARCZYK

Robert Gwiazdowski w Płocku

W poniedziałkowe popołudnie profesor Robert Gwiazdowski spotkał się z mieszkańcami Płocka. Była to
ciekawa i blisko trzygodzinna rozmowa. Zdominowały
je sprawy gospodarcze. Profesor przedstawił w zarysach swoje propozycje reformy podatkowej. Można ja
w skrócie opisać tak. Po pierwsze zmniejszenie podatku od osób fizycznych tak, aby każdy pracownik
otrzymał 20% więcej pensji netto, likwidacja składki
ZUS. Wprowadzenie 1,5% podatku od przychodów
firm przy jednoczesnym zniesieniu CIT. Po trzecie
wprowadzenie jednakowej stawki VAT na wszystkie towary w wysokości ok. 16%. Polska Fair Play proponuje też wprowadzenie emerytury obywatelskiej, która
będzie równa kwotowo dla wszystkich.
Spotkanie prowadził kandydat do Parlamentu Europejskiego z regionu płockiego pan Paweł Kłobukowski – przedsiębiorca. Prowadzą firmę w branży motoryzacyjnej. Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału SiMR., Wiceprezes
Mazowieckiej Wspólnoty. Przewodniczący Rady LGD Razem
dla Rozwoju, Członek Zarządu Izby Gospodarczej Regionu
Płockiego, Wolontariusz Fundacji dla Rodaka.

-Moja przygoda z frisbee rozpoczęła
się jakieś dwa lata temu- co najśmiesz-

Jak tym się rzuca? To były stałe pytania.
Grupa powiększała się z każdym naszym spotkaniem. Postanowiliśmy więc
oficjalnie rozpocząć treningi pod nazwą
zespołu Supersonic Frisbee. – mówi Michał, jeden z założycieli.
-Szczerze, to nie spodziewaliśmy się
takiego zainteresowania. Z początku
chcieliśmy, by kilka osób po prostu przyszło porzucać razem z nami, jednak zainteresowanie wzrastało momentalnie.
Wiele osób nie zna tego sportu, a szkoda.
Mamy razem z Michałem nadzieję, że
stworzymy drużynę, która samą pasją
będzie zarażać ludzi do zapoznania się
z tym sportem. – podkreśla Kacper.
Trzeba przyznać, że zarówno Kacper jak i Michał są bardzo podekscytowani całą tą sytuacją. Nareszcie- już oficjalnie- oddają się w pełni swojej pasji,
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Nowy Starosta Płocki doskonale wywiązał się ze swoich obowiązków!
A właściwie Pani Starosta, bo na jeden
dzień w tę rolę wcieliła się Małgorzata Kokosińska. Wszystko miało związek z tegorocznym Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy i wyjątkową licytacją.
– Dzień w fotelu Starosty Płockiego wylicytował dla mnie mąż. Stwierdził, że to miejsce dla
mnie – śmieje się Pani Małgorzata Kokosińska. Ale
zaraz z powagą dodaje: – Najważniejsza była pomoc dzieciom i wsparcie tego szczytnego celu.
Możliwość podpatrzenia pracy Starosty jest tylko
miłym dodatkiem.
Starosta Mariusz Bieniek oferuje taką możliwość od 2015 roku, kiedy wziął udział w Wielkiej
Orkiestrze Świątecznej Pomocy po raz pierwszy jako włodarz Powiatu Płockiego. Co roku mieszkańcy bardzo chętnie licytują dzień w fotelu Starosty
Płockiego, dlatego i w tym roku Starosta postanowił dać taką szansę nie jednej, a dwóm osobom.
Małżonek Pani Małgorzaty Kokosińskiej zaoferował najwyższą kwotę za tę atrakcję w sztabie
w Małej Wsi. – Z tą gminą jestem związana całym
sercem. Byłam jedną z założycielek Stowarzyszenia
Kobiet Wiejskich Malwa, zaczęłam właśnie trzecią
kadencję na stanowisku Sołtysa sołectwa Mała

Wieś, mamy własne gospodarstwo rolne. Lubię
działać dla ludzi i z ludźmi. Tak jak nasz Starosta – mówi Pani Małgorzata. Nowa Pani Starosta

wyjątkowo dobrze czuła się w gabinecie Starosty Mariusza Bieńka, no i oczywiście w jego fotelu. – Jest bardzo wygodny, a gabinet przestronny,

jasny, bardzo przyjemny – ocenia Pani Małgorzata
Kokosińska.
Przyznaje jednak, że praca Starosty z pewnością
jest trudna i wymagająca. – Na Staroście spoczywa
ogromna odpowiedzialność za cały Powiat, codziennie musi podejmować wiele niełatwych decyzji, ma
mnóstwo spotkań w terenie. Jako Sołtyska i działaczka stowarzyszenia wiem, ile czasu, zaangażowania, skupienia wymaga tego typu praca. Na szczęście daje ona również mnóstwo satysfakcji i zadowolenia – podkreśla Pani Małgorzata Kokosińska.
Starostowie rozmawiali oczywiście o sprawach
Powiatu, a Pani Małgorzata miała okazję przyjrzeć
się tej pracy „od środka”. Wspólnie ze Starostą Mariuszem Bieńkiem oraz Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Karoliną Koper była m. in. w Domu Pomocy Społecznej
w Brwilnie, gdzie zapoznała się z funkcjonowaniem placówki oraz miała okazję przyjrzeć się
warsztatom poświęconym wykonywaniu ozdób
wielkanocnych.
Nowa Pani Starosta wzięła też udział w posiedzeniu Komisji Statutowej i Organizacji Rady Powiatu Płockiego, a pracę w Starostwie Powiatowym
przybliżyli jej Wicestarosta Iwona Sierocka oraz Sekretarz Powiatu Michał Twardy

IX Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych o Puchar Starosty Płockiego Mariusza Bieńka
Już po raz dziewiąty na hali sportowej w Wyszogrodzie odbył się „IX Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych o Puchar Starosty
Płockiego Mariusza Bieńka”. Patronat
nad turniejem objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Poseł
na Sejm RP Piotr Zgorzelski, Starosta Płocki
Mariusz Bieniek, Burmistrz Gminy i Miasta
Wyszogród Iwona Gortat. Organizatorami byli: Starostwo Powiatowe w Płocku, Gmina
i Miasto Wyszogród, Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania „Razem Dla Rozwoju”, Akademia Mistrzów Sportu – Mistrzów Życia,
Firma Bakoma S.A. oraz Zespół Szkół im.
Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie.
Do turnieju zaproszono 9 reprezentacji: Starostwo Powiatowe w Płocku, Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego, Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Żurominie, Miasto i Gmina Glinojeck, Gmina Sochaczew, Gmina Cegłów, Gmina Szreńsk,
Gmina i Miasto Wyszogród. Jednak z przyczyn
niezależnych od organizatora na turniej nie dotarły
reprezentacje Miasta i Gminy Glinojeck oraz Gminy Sochaczew.
Oficjalnego otwarcia dokonał Starosta Płocki
Mariusz Bieniek, Radna Powiatu Płockiego Elżbieta Jachimiak oraz Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana
Śniadeckiego w Wyszogrodzie Joanna Misiakowska. Otwarcie uświetnił pokaz akrobatyczno – taneczny grupy dzieci z Bodzanowa pod przewodnictwem pani trener Anity Lipskiej.
Zgodnie z regulaminem 7 uczestniczących
drużyn rozlosowano na 2 grupy:
Grupa A: Gmina Szreńsk, Gmina Cegłów, Starostwo Powiatowe w Płocku, Gmina i Miasto Wyszogród; Grupa B: Starostwo Powiatowe w Żuromi-

nie, Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Drużyny w obu grupach rozegrały mecze na zasadzie „każda z każdą”. Do półfinału zakwalifikowały się najlepsze zespoły z każdej grupy. Z grupy A awans wywalczyli Gmina Szreńsk oraz Starostwo Powiatowe w Płocku. Z grupy B Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim oraz Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Mecze półfinałowe były bardzo zacięte i wyrównane.
Prawie wszystkie kończyły się Tie-Break” ami. Do finału zakwalifikowały się drużyny Gminy Szreńsk
i Starostwa Powiatowego w Płocku. Pierwsze miejsce
i bardzo okazały puchar Starosty Płockiego zdobyła
drużyna Gminy Szreńsk, wygrywając z reprezentacją Starostwa Powiatowego w Płocku, w setach, 2: 0.
W meczu o trzecie miejsce reprezentacja Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
pokonała reprezentację Starostwa Powiatowego

w Makowie Mazowieckim wynikiem 2: 0. Sędzią
głównym turnieju był Andrzej Kuliński.
Wyniki Końcowe:

I miejsce- Gmina Szreńsk
II miejsce- Starostwo Powiatowe w Płocku
III miejsce- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
IV miejsce- Starostwo Powiatowe w Makowie
Mazowieckim

V miejsce: Starostwo Powiatowe w Żurominie,
Gmina Cegłów, Gmina i Miasto Wyszogród
Wszystkie drużyny otrzymały puchary, a trzy
najlepsze, medale. Wręczenia dokonali Wicestarosta Iwona Sierocka (powiat płocki), Starosta Makowski (Maków Mazowiecki) Zbigniew Deptuła,
Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego
w Wyszogrodzie Joanna Misiakowska. Dziękujemy
wszystkim za uczestnictwo w turnieju.
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Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu
„Podniesienie Kompetencji Cyfrowych Mieszkańców Województwa Mazowieckiego”
Udział w szkoleniu jest bezpłatny, ponadto uczestnicy
otrzymują: materiały szkoleniowe, gadżety promocyjne, wyżywienie oraz zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia.
Najważniejszy wymóg aby móc ubiegać się
o uczestniczenie w projekcie to ukończony 25 rok
życia w dniu przystąpienia do projektu.
W zakresie projektu przeprowadzone zostanie
dwudniowe szkolenie – sobota i niedziela.
Terminy szkoleń zostaną zaplanowane
po wcześniejszym uzgodnieniu z uczestnikami.
Szkolenia realizowane będą do lutego 2019r.
Zgłoszenia do 31 maja 2019!
Uczestnicy szkoleń będą mogli wybrać 1 z 7
modułów szkoleniowych w ramach których nabędą nowe kompetencje cyfrowe:
• „Rodzic w Internecie” – Moduł adresowany
jest do rodziców i opiekunów. Poświęcony jest
przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie, jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku
w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu
innych.
• „Mój biznes w sieci” – przeznaczony jest
przede wszystkim dla przygotowujących się
do otwarcia własnego biznesu. W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji.
• „Moje finanse i transakcje w sieci” – przeznaczony jest dla wszystkich, których chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne,
biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy
uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych
usług e-administracji m. in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód
osobisty – wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.
• „Działam w sieciach społecznościoreklama

wych” – przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności
na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą
umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościach, w tym m. in
nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać i dzielić się swą twórczością oraz korzystać
z cudzej ze szczególnym uwzględnieniem regulacji
prawa autorskiego, współdziałać z innymi.
• „Tworzę własną stronę internetową
(blog)” – przeznaczony jest dla osób, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej
strony internetowej lub blogu. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć takie miejsce, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego treści
(słowne, graficzne, muzyczne, filmowe).
• „Rolnik w sieci” – przeznaczony jest przede
wszystkim dla rolników, którzy na szkoleniu dowiedzą się, gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki
bez konieczności odwiedzania placówki bankowej
czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się
z najpopularniejszymi portalami rolniczymi (np.
farmer. pl, gospodarz. pl, topagrar. pl, ppr. pl, tygodnik-rolniczy. pl, wrp. pl, gieldarolna. pl), dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych
(np. rolnik-forum. pl, fpr. com. pl) oraz portalami
meteorologicznymi (np. pogodynka. pl, agropogoda. pl). Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem
konta w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu
(geoportal. gov. pl), rozliczeń podatkowych online
(e-płatności i e-deklaracje), usług online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS. gov. pl), usług
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow. pl),
ARiMR, ARR/ANR/ODR – docelowo KOWR
oraz GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS – docelowo
PIBŻ.
• „Kultura w sieci” – przeznaczony jest dla
wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się, gdzie w intrenecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów
szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych
z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia
zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka – Filmoteka Narodowa, Polonia, Encyklopedia
Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe,
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). Poznają
praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umie-

jętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury,
w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł.
Uczestnicy dowiedzą się jak odtworzyć historię
własnej rodziny, miejscowości czy regionu bazując
na informacjach z sieci i jak stworzyć drzewo genealogiczne

Formularze deklaracji uczestnictwa
w projekcie można pobrać w
Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród
– Biuro Projektu pok. nr 8 lub stronie
www.wyszogrod.pl.
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„Ta Niedziela Palmowa w Rębowie była niezwykła”
Każdego roku w niedzielę palmową w naszych kościołach gromadzi
się więcej wiernych. Z pewnością
ma na to wpływ udzielająca się
wszystkim atmosfera przedświąteczna, jak również szczególny koloryt związany z poświęceniem
pięknie wykonanych palem. Tak
było i tej niedzieli. Sprzyjała temu
także pogoda, która pomimo chłodu, obdarowała wszystkich pięknym słońcem. Na liczniej przybyłych wiernych do starej, siedemnastowiecznej świątyni rębowskiej
prócz bardziej uroczystej, kolorowej liturgii, czekała jeszcze jedna
uczta, tym razem artystyczna.
Ci, którzy tego dnia zdecydowali się
zawitać do kościoła w Rębowie, mówili:
Ta Niedziela Palmowa w Rębowie była
niezwykła; To było piękne przeżycie – dodawali inni. Autorami tychże
wzruszeń byli artyści warszawscy, chór
„Wiwat” pod dyrekcją Alicji Mossakowskiej wraz z aktorem Stanisławem Górką, muzykami Tadeuszem Melonem,
Włodzimierzem Tylem oraz solistą Piotrem Popławskim. Stworzyli oni muzyczną oprawę Mszy św. odprawionej
w kościele o godzinie 11.00, a po niej
przedstawili misterium pasyjne „Pieśń
o Zbawicielu”, czyli „Historia męki Pańskiej i chwalebnego Zmartwychwstania” oparte na fragmentach musicalu
„Jesus Christ Superstar”, tradycyjnych

pieśniach pasyjnych oraz tekstach poetyckich. W wypełnionym po brzegi kościele słuchacze mogli zakosztować
brzmienia wspaniałego, żeńskiego chóru przy akompaniamencie skrzypiec
i fortepianu, pełnych głębokiej zadumy
tekstów w interpretacji znakomitego
polskiego aktora, a także wplecionych
w występ elementów teatralnych.

Po zakończeniu występu, którego
współorganizatorem był Urząd Marszałkowski Samorządu Województwa
Mazowieckiego w Warszawie, artyści
spotkali się z mieszkańcami Rębowa,
którzy podjęli swoich gości posiłkiem
w miejscowym Domu Kultury. Była to
okazja do pogłębienia więzi, gdyż chór
„Wiwat” gościł już w Rębowie w listo-

Rębowo Droga Krzyżowa

padzie ubiegłego roku przy okazji odsłonięcia odnowionego pomnika
na Placu Wolności. Wówczas artyści
przedstawili w kościele program patriotyczny, który także spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem. Można zatem żywić nadzieję, że nie była to ich
ostatnia wizyta w miejscowej parafii.
Artyści także podkreślali wspaniałą at-

mosferę panującą w czasie ich występu. Czuć było, że uczestnicy autentycznie przeżywają to wydarzenie. To
bardzo cieszy i sprawia, że warto dokładać starań, aby tak wielkie pod względem artystycznym wydarzenia mogły
się odbywać w takich maleńkich wioskach, jak Rębowo.
KS. R. BEDNARCZYK
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Wyszogród Droga Krzyżowa
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9 rocznica katastrofy smoleńskiej. Uroczystości w Grzybowie gm. Słubice

W niedzielę, 7 kwietnia 2019 roku, w Grzybowie (gm. Słubice, pow.
płocki) odbyły się uroczystości związane z dziewiątą rocznica katastrofy smoleńskiej. Podobnie jak w latach poprzednich spotkaliśmy się
w miejscu pamięci 96 dębów w Grzybowie.

W uroczystościach udział wzięli m. in. mieszkańcy Gminy Słubice i Iłów, władze samorządowe,
Solidarność Rolników Indywidualnych, OSP, Żołnierze z Wojskowej Akademii Technicznej, zespół
Gorzowianki.
Mazowiecką Wspólnotę Samorządową i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej reprezentowali m. in.: Mariusz Ambroziak, Paweł Kłobukowski, Sławomir Ambroziak, Wanda Dragan, Bogdan
Rybicki, Andrzej i Tomasz Ciołkowscy.

Koncert w Nowym Radzikowie
Koncert powstał jako podziękowanie za trud włożony dotychczas przez całą rzeszę ludzi dla
ratowania szkoły w Nowym Radzikowie, jako akt wdzięczności za zbiórkę na piec i codzienną walkę o lepsze jutro.
Nigdy jeszcze w murach szkoły koncert się nie odbywał się, dlatego też zdecydowałem się zaprosić Marcina Stycznia i co najważniejsze efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania. Człowiek był u nas
pierwszy raz, ale mógłby byś jednym z nas, ponadto koncert to bardzo miłe i zarazem niezwykle przedłużenie rekolekcji. Zjednoczenie
było na tyle mocne, że cała widownia śpiewała „Hallelujah”, więc
można powiedzieć, że kolejny raz tylu odmiennych ludzi przemówiło jednym głosem, w imię dobrej sprawy. To było wspaniałe przeżycie, wśród przyjaciół, znajomych i przede wszystkim w imię czegoś.
Ja bardzo długo zastanawiałem się jak podziękować ludziom
za to, co zrobili dla szkoły, a tu z pomocą pana Marcina udało się zrobić coś niespotykanego. Mam jedynie nadzieję, że się wszystkim podobało i każdy znalazł coś dla siebie. Ta szkoła jest dla mnie (i mam
nadzieję nie tylko) czymś niezwykłym i warto to doceniać.
A. O.
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Utrudnienia na modernizowanej drodze
Bulkowo – Kobylniki

reklama

Jak informuje Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku, od 8
kwietnia 2019 r. trzeba się liczyć z tymczasowym ograniczeniem w ruchu drogowym w ciągu drogi powiatowej
nr 2951W Bulkowo – Kobylniki.
Utrudnienia będą związane z zadaniem pn. „Modernizacja przepustu
w km 4+949 nad Kanałem Dzierżanów”, które jest jednym z elementów trwającej
dużej inwestycji pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo – Kobylniki”.
Rozpoczęcie robót na przepuście zaplanowane jest na 8 kwietnia 2019 r., zakończenie – na 30 czerwca 2019 r.
Utrudnienia polegać będą na całkowitym zamknięciu dla ruchu drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo – Kobylniki na odcinku od km 4+870 do km 5+050
na czas prowadzenia robót.
– Wykonawca dokona wszelkich starań, aby skrócić okres utrudnień w ruchu
drogowym i związanych z tym uciążliwości – zapewnia Dyrektor ZDP w Płocku
Marcin Błaszczyk, prosząc jednocześnie o zachowanie szczególnej ostrożności
w tym miejscu.
Przypomnijmy: cała inwestycja polega na przebudowie blisko 10-kilometrowego odcinka drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo – Kobylniki. Roboty rozpoczęły
się późnym latem ub. r., w tym roku są kontynuowane. Jest to jedna z najważniejszych dróg w Powiecie Płockim 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. Całość inwestycji pochłonie prawie 9 mln zł.
W załączeniu znajdą Państwo mapkę wskazującą objazdy w istniejącym układzie drogowym.

CZWARTEK, 18 kwietnia 2019
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Ekomasterzy Literatury w Bulkowie

WIZY TA AKTORÓW W NSP ORSZYMOWO

W dniu 26 marca 2019 r. odbył się konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży
im. Janusza Korczaka pt. „Pięknie być człowiekiem”. Jest to konkurs organizowany przez Książnicę Płocką – w tym roku przypada jego 41. edycja. Gośćmi
naszych gminnych eliminacji byli: Wójt Gminy Bulkowo Pan Gabriel Graczyk,
nauczyciele oraz grono rodziców. Do Jury zaprosiliśmy: zaprzyjaźnioną animatorkę oraz instruktorkę teatralną Panią Elżbietę Śmigielską, nauczycielkę języka polskiego Panią Iwonę Przedpełską oraz naszą bibliotekarkę Panią Magdalenę Warda. W tegorocznym konkursie została zaprezentowany repertuar ukazujący piękno świata i dumę z bycia człowiekiem. Głównym celem było kształtowanie mądrego, wrażliwego człowieka, uczenie poprzez literaturę, odczuwanie radości, dobra i piękna wokół nas.
W kategorii I laureatami zostali:

W poniedziałek 1 kwietnia br. do Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Orszymowie zawitali niezwykli goście, byli to p. Sylwia Krawiec i p. Szymon Cempura z Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniewskiego w Płocku
oraz p. Małgorzata Jędrzejewska z fundacji FREAK. Aktorzy zaprezentowali bajkę „Konik Garbusek”. Uczniowie z zaciekawieniem
wsłuchiwali się w treść bajki. Po gromkich brawach dzieci mogły zdawać aktorom pytania np.: Jaka rola była dla nich najtrudniejsza?, Czy lubią swoją pracę?, Co ich skłoniło do wykonywania zawodu aktora? itp. Po wyczerpujących pytaniach i odpowiedziach
przyszedł czas na autografy i wspólne zdjęcie. Wszyscy bawili się świetnie. Uczniowie i nauczyciele dziękują gościom za przybycie.

• I miejsce Dominik Orzech,
• II miejsce Amelia Piątkowska,
• III miejsce Amelia Jabłońska.
W kategorii II laureatami zostali:

• II miejsce ex aequo Klaudia Janiak i Zuzanna Skibińska,
• III miejsce ex aequo Kinga Sierpińska i Emilia Kraśniewska.
W kategorii III laureatami zostali:

• I miejsce Milena Wojtylak,
• II miejsce Julia Dymek,
• III miejsce ex aequo Natalia Woźniak i Wiktoria Cieślak.
Osoby, które zajęły I i II miejsce, będą zgłoszone do eliminacji rejonowych
do Młodzieżowego Domu Kultury.
Wszyscy Laureaci otrzymali nagrody, które wręczyła Dyrektor Biblioteki Natalia Maćkiewicz razem z Jury. Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali zestaw składający się z ekologicznej torby i książki oraz pamiątkowe dyplomy. Gratulujemy laureatom i uczestnikom – życzymy Wam samych wspaniałych sukcesów.
Podziękowania kierujemy do niezawodnego Jury, a także nauczycieli i rodziców
za obecność i zaangażowanie

Warsztaty plastyczne „ART ATTACK – TRADYCJA NIE MUSI BYĆ NUDNA”
W sobotę 6 kwietnia br. w Niepublicznej Szkole
Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Orszymowie odbyły się pierwsze warsztaty plastyczne „ART ATTACK – TRADYCJA NIE MUSI
BYĆ NUDNA” w ramach zadania publicznego fi-

nansowanego z Powiatu Płockiego. Projekt ma na celu zdobycie przez uczestników, nowych umiejętności
plastycznych i dekoracyjnych, zainspirowanie do dalszego rozwoju oraz integracji międzypokoleniowej.
Pierwszym zadaniem do zrealizowania były: „Ozdo-

by i Palmy Wielkanocne”. Uczestnicy sobotnich zajęć
wykonywali własnoręcznie: palmy, pisanki i kartki
wielkanocne, które mogli zabrać do domów. Dzięki
zadaniu wszyscy uczestnicy, zapoznali się z tradycjami ludowych rękodzieł. Podczas trwania zajęć odbył

się konkurs na najładniejszą palmę. Wybór był bardzo trudno, dlatego każdy uczestnik dostał upominek. W przerwie od pracy był również słodki poczęstunek oraz kawa i herbata. Wszyscy świetnie, miło
i przedświątecznie spędzili sobotnie południe.
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Inauguracja książki o śp. senator
Janinie Fetlińskiej w Niepokalanowie

Ślady Powstania Styczniowego
Mieszkańcy Słomina, Dzierżanowa i okolic. Czy
wiecie że, w naszych miejscowościach w 1863
roku odbyła się bitwa podczas wybuchu powstania styczniowego? Gdzie oddział Zygmunta Padlewskiego odniósł porażkę..
Poniżej napisze Wam co udało mi się do tej pory wyczytać
i odkryć na temat tak zwanej BITWY POD SŁOMINEM.
Józef Sierzpustowski 1826-1900- dowodził regimentem
kozaków- Rosjan walczących przeciw Polskim Powstańcom
styczniowym. 28 stycznia 1863 roku stoczył bitwę pod Słominem rzuciwszy duże siły spod Wyszogrodu, na rozproszone oddziały powstańców.
Sierzputowski pod Słominem rozbił oddział Przybyszewskiego. Część powstańców wziął do niewoli, między nimi
Chądzyńskiego, któremu udało się zbiec- zginął 7 lipca w bitwie pod Brześcami.
Informacja o grobie powstańców w DZIERŻANOWIE.
To tam prawdopodobnie zwieziono zwłoki naszych Polskich
powstańców styczniowych z 1863 roku.
„Horyzonty wspomnień” Zbigniew Mieczkowski syn
właścicieli ziemskich z Dzierżanowa.
,, W ostatni wieczór, już o zmroku wyszedłem do parku.
Księżycowa pełnia oświetlała kwiaty i klomby. Przez wielki
ogród owocowy dotarłem aleją do figury Matki Boskiej na wzgórzu, gdzie kiedyś pochowani byli powstańcy 1863 roku. Figura
została uszkodzona przez pociski w czasie I wojny światowej
i była częstym celem naszych wieczornych spacerów”

Za trochę więcej niż miesiąc, a więc 28 stycznia będzie dokładnie 156 rocznica. Jak widzicie, to miejsce po wojnie było
często odwiedzane. Może warto pomyśleć i odwiedzić to miejsce ze świeczką (można i wieczorem się spotkać;) 28.01.2019
Do tego jak wiecie (i czasami mnie tam widzicie jak chasam po polach). Ale szukam m. in miejsca głównej potyczki.
Do tej pory nie wiele znalazłem, ale ostatnio trafiłem na trop.
Kula że zdjęć i te guziki cynowe, doskonale pasują do tego
czasu i wydarzenia. Wszystko to trafi do naszego Muzeum
Wisły w Wyszogrodzie, gdzie będziecie mogli to oglądać.
Chciałbym, poszukać takich pamiątek więcej. Do tego
bardzo mnie interesuje ilu tych powstańców tam zginęło. Może jakieś badania?
Jeśli chcecie poznawać bardziej naszą lokalną historię, dajcie to udostępnijcie dalej. Może Razem coś odkryjemy.
MICHAŁ ANTCZAK

Festiwal Rabatki w Bulkowie
ściance oraz stoisko z wiosennymi kanapeczkami przygotowane przez seniorki.
W naszym wiosennym Festiwalu
wzięło udział ponad 200 osób! Dziękujemy wszystkim, dzięki Waszemu zaangażowaniu udało nam się zebrać dokładnie 988 kg makulatury!
Festiwal Rabatki był zrealizowany
w ramach zakończenia projektu „Ekomasterzy w Bulkowie. I Ty możesz zostać
ekowolontariuszem!” przy wsparciu Fundacji Orange w ramach konkursu grantowego na rozwój i promocję wolontariatu
w Pracowniach Orange, organizowanego
przez Fundację Dobra Sieć.
reklama

Festiwal Rabatki, który odbył się
w dniu 28 marca 2019 roku licznie
zgromadził dzieci i dorosłych
przed budynkiem Gminnej Biblioteki
Publicznej i Pracowni Orange w Bulkowie. Od 9.30 rozpoczęła się zbiórka makulatury i wymiana na sadzonki. Dzięki Nadleśnictwu Płock
otrzymaliśmy 1000 szt. drzewek.
Oficjalnie Festiwal rozpoczęła grupa
Ekomasterów z klasy III pod kierunkiem
Pani Ewy Michalskiej, która zaprezentowała występ słowno-muzyczny o tematyce ekologicznej. Kolejno Pani Małgorzata
Włoczkowska pracownik edukacji leśnej
z Nadleśnictwa w Płocku opowiedziała
uczestnikom o ekologii i środowisku. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Bulkowo
Pan Gabriel Graczyk, dziękując wszystkim za pomysł i organizację ekologicznej
inicjatywy. Później wspólnie z Dyrektor
Biblioteki Panią Natalią Maćkiewicz wręczyli podziękowania za współpracę i podarowanie sadzonek Pani Małgorzacie
Włoczkowskiej. Kolejno za przygotowanie występu i udział w projekcie podziękowania otrzymała Pani Ewa Michalska
i Ekomasterzy z klasy III ze Szkoły Podsta-

wowej w Bulkowie. Następnie podziękowania za współorganizację zostały wręczone Ekowolontariuszom w składzie:
Ola Golus, Karolina Borzewska, Oliwia
Marciniak, Karolina Kwiatkowska, Emilia Ambroziak, Karolina Chmielewska,
Aleksandra Chmielewska oraz Jakub Cichocki. Podziękowania za udział otrzymali Seniorzy z Bulkowa oraz delegacje
ze wszystkich szkół z terenu Gminy Bulkowo.
Po części oficjalnej przyszedł czas
na zabawę i ekokaraoke w wykonaniu
ekowolonatriuszy oraz pozostałych
chętnych grup dzieci. Poza wymianą
makulatury można było odwiedzić stoiska z eko- zadaniami, które zostały
przygotowane na zasadzie grywalizacji.
Zaprosiliśmy dzieci do aktywnych działań i zabaw ekologicznych. W 3 osobowych grupach musiały odwiedzić stoiska i wykonać zadania, za które mogły
otrzymać 4 pieczątki, dzięki temu mogły odebrać sadzonkę drzewa. Stoiska
zostały przygotowane przez wolontariuszy Pracowni Orange i były to m. in: zabawy i gry ekologiczne, chińczyk zagraj
z nami, pomalowane dziecko to szczęśliwe dziecko, posegreguj śmieci, zbuduj
z nami ekomastera i zapozuj na zielonej

Inauguracja biografii o dr Janinie
Fetlińskiej – pierwszej w Polsce
pielęgniarki, która uzyskała stopień doktora nauk medycznych – wraz ze spotkaniem z autorami książki oraz rodziną i przyjaciółmi dr Janiny Fetlińskiej odbyła
się w sobotę 13 kwietnia w Niepokalanowie. Pomysłodawcą wydania albumu był Maciej Małecki, Poseł na Sejm RP.
Publikacja książki pt.: „Janina Fetlińska. Pielęgniarka, społecznik, senator RP
(1952–2010)” zbiegła się z obchodami 9. rocznicy śmierci senator Janiny Fetlińskiej, która zginęła tragicznie w katastrofie rządowego samolotu pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. Uroczystości
rozpoczęła Msza Święta, której przewodniczył ordynariusz diecezji płockiej biskup Piotr Libera. Po Mszy świętej
uczestnicy złożyli kwiaty pod krzyżem
smoleńskim w Niepokalanowie.
Panel dyskusyjny promujący biografię prowadził Maciej Małecki, który
na wstępie spotkania odczytał list
od Premiera RP, Mateusza Morawieckiego, będący formą uznania dla całej
działalności senator Fetlińskiej. Panelistami byli autorzy książki dr Rafał Zgorzelski, ks. Damian Klimkowski oraz
przyjaciele dr Janiny Fetlińskiej, prof.
Bożena Urbanek i ks. prof. Andrzej
Gredkowski.
Album, który właśnie przekazujemy Czytelnikom to efekt 15 miesięcy
intensywnej pracy wielu osób. Przyznam, że kiedy w styczniu 2018 roku
zorganizowałem spotkanie, na którym
podzieliłem się pomysłem książki o życiu i wspaniałej pracy dr Fetlińskiej, sam
nie spodziewałem się takiego efektu – powiedział Maciej Małecki. – Wielkie brawa należą się autorom na czele
z nieocenionym dr Rafałem Zgorzel-

skim, który napracował się najbardziej.
Dziękuję Krystynie Lenarczyk prezes
Wspólnoty Żyrardowa wydawcy albumu. I wszystkim, którzy dołożyli swoją
cegiełkę do upamiętnienia naszej Senator – dodał Małecki.
Pierwsze egzemplarze zostały uroczyście przekazane Włodzimierzowi
i Bartoszowi Fetlińskim – mężowi i synowi śp. Senator, którzy każdego roku
na zaproszenie posła Małeckiego przyjeżdżają do Niepokalanowa.
Uroczystości związane z inauguracją
biografii zgromadziły wiele osób. Wśród
gości byli najbliżsi i Pani Senator: przedstawiciele samorządów: Burmistrz Piotr
Osiecki, Burmistrz Wyszogrodu Iwona
Gortat, Wójt Gminy Iłów Jan Kraśniewski, Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk, przedstawiciele Solidarności, a także profesorowie, siostry zakonne, kapłani, współpracownicy, znajomi śp. dr Janiny Fetlińskiej. Poczet sztandarowy wystawili strażacy OSP Miedniewice.
Książka powstała dzięki zaangażowaniu partnerów projektu, tj. Fundacji PZU, Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukaszewicza, Fundacja KGHM
Polska Miedź oraz Grupy Azoty S.A.
Wydawcą książki jest Stowarzyszenie
Wspólnota Żyrardowa. Patronat honorowy nad publikacją objął Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Stanisław Karczewski.
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OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY PN. „MÓJ ULUBIONY POLSKI PIŁKARZ”
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowych Łubkach wysłali swoje prace
plastyczne do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie w ramach ogólnopolskiego konkursu pn. „Mój ulubiony polski piłkarz”.
Roberta Lewandowskiego narysowali: Karol Majewski, Daniel Bauman, Kacper Grabarczyk, Adam Cytacki, Jakub
Sadkowski.
Krzysztofa Piątka – Eryk Cytacki, Miłosz Świtkiewicz,
Artura Boruca – Kacper Krokowski,
Jakuba Błaszczykowskiego – Jakub Bigos,
Michała Pazdana – Kamil Majewski, Wojciecha Szczęsnego – Karol Bigos, Gamila
Glika – Łukasz Krokowski.

BULKOWO GMINNE ELIMINACJE DO IGRZYSK DZIECI – PIŁKA NOŻNA W BULKOWIE
Wynik końcowy:

SP Bulkowo – SP Nowe Łubki 2: 7
(0: 3).
Zawody rejonowe odbędą się na Orliku w Wyszogrodzie 24 kwietnia 2019 r.
Natomiast młodziutkie dziewczęta
z SP Nowe Łubki nie podołały starszym
i bardziej doświadczonym zawodniczkom z Bulkowa i uległy 3: 0. Jednakże
na boisku pokazały zacięty charakter
i już w przyszłym roku z pewnością będą liczyły się w stawce o awans. Najlepszą strzelczynią została Maja Kaczmarska, która strzeliła 2 gole (Bulkowo).
Gratulujemy dziewczynom z SP Bulkowo i życzymy powodzenia na zawodach
rejonowych.

Po wygranym meczu z SP Bulkowo, awans do zawodów rejonowych w piłce nożnej oraz pierwsze
miejsce wywalczyli chłopcy klas 4-6 Szkoły Podstawowej w Nowych Łubkach. Najlepszym strzelcem
został Adam Cytacki (SP Nowe Łubki), który strzelił aż 6 bramek.

Końcowy wynik:

SP Bulkowo – SP Nowe Łubki 3: 0
(1: 0).
Turnieje odbyły się w ramach eliminacji do zawodów rejonowych Igrzysk
Dzieci.
ogłoszenia

Og ł o s z e n i e
z a t r u dn i m y m e c h a n i k a
Zatrudnimy mechanika Serwis
Samochodów i motocykli
Główny cel to serwisowanie
małych pojazdów. Skutery
motocykle ATV.
Możliwość przyuczenia.
Zdobycia wiedzy
w wymaganym zakresie.
Zatrudnimy osobę
na stanowisku głównego
mechanika:
serwisowanie i zarządzanie
całością serwisu.
Wymagane doświadczenie
w poracy w serwisie.
Umiejętność
organizacji pracy serwisu.
Miejsce pracy Boruta Motors
Wyszogród ul.Rębowska 66
Zapraszamy do kontaktu
Wyszogród tel 242311006
mail boruta@boruta.biz
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XII TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR STAROSTY PŁOCKIEGO

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowych Łubkach zajęli 5 miejsce w XII Turnieju Piłki Nożnej
o Puchar Starosty Płockiego rozgrywanego na orliku przy Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej
w Płocku. W Turnieju łącznie wystąpiło 8 drużyn.
Przy okazji mieliśmy przyjemność uczestniczyć w dniach otwartych szkoły.
Wyniki faza grupowa:

SP 17 Płock – SP Nowe Łubki 3: 0
SP 12 Płock – SP Nowe Łubki 1: 0
SP Nowe Łubki – SP Bodzanów 1: 1
(SP Nowe Łubki – 3 miejsce w grupie).
Mecz o 5 miejsce:
SP Nowe Łubki – SP Nowy Duninów 1: 0
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