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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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Rejsy Tramwajem Wodnym
w Wyszogrodzie

Czy wiecie co jest najważniejsze aby zrealizować ciekawą podróż? Trzeba wyjść
z domu.
Od wielu lat Wyszogród czeka na gaz
ziemny. Od niepamiętnych czasów słyszałem że kiedyś może i będzie gaz
ziemny w Wyszogrodzie. Gaz ziemny
w Wyszogrodzie to zawsze było pojecie
w sferze marzeń.
Ostatnio słyszałem z oficjalnych ust że
Gaz Ziemny w Wyszogrodzie? no może
za 20 lat. No to trzeba ruszyć temat. I jak
sie by dziś ruszyło to za rok to będzie tylko jeszcze 19 lat do czekania. No dobrze
żarty żartami a jaka jest rzeczywistość?
Tak realnie trzeba tylko zrobić ten pierwszy Krok, czyli wyjść z domu.
Jak człowiek popyta, poszuka to się okazuje że jest to realne w ciągu 2-3 lat. Co
trzeba zrobić? Po pierwsze zaleźć odpowiednią liczbę przedsiębiorców którzy
zadeklarują określoną ilość zakupionego gazu. No i co? i to wszystko. Do tej
grupy dojdą później klienci indywidualni
czyli domy mieszkalne. Dla firmy sprzedającej gaz to musi być biznes. Jeśli
w odpowiednio dużej grupie będziemy
chętni do podłączenia się do instalacji
gazu ziemnego to jest to do wykonania
w naprawdę szybkim tempie.
Na dzień dzisiejszy proszę o kontakt
przedsiębiorców z Wyszogrodu którzy
chcą sie do gazu przyłączyć. Kontakt redakcja@e-wyszogrod.pl
Do dzieła.
Pozdrawiam Paweł Kłobukowski
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Informujemy, że od dnia 16.06.2018r. rozpoczynamy regularne rejsy weekendowe Tramwajem Wodnym, w godzinach 12.00- 18.00. Każdy rejs będzie odbywał się o pełnej
godzinie.
W dni powszednie będą organizowane wycieczki dla grup,
po uprzednim skontaktowaniu się z przedstawicielami firmy
„VISTULA RIVER”. Ceny biletów grupowych do uzgodnienia
z zarządzającym.
Chętnych zapraszamy na bulwar nad Wisłą ul. Wiślana.
Bilety dostępne u kapitana Tramwaju.
Sebastian: 512-291-651
Patryk: 606-342-435
Ceny biletów:
Bilet normalny: 10 zł
Bilet ulgowy (dzieci do lat 6): 5 zł
polecamy
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Rowerowy Wyszogród
Przy Muzeum Wisły w Wyszogrodzie
w najbliższym czasie zostanie uruchomiona wypożyczalnia rowerów.
Rowery będzie można wypożyczyć
bezpłatnie na dowód osobisty. Jest
to ciekawa inicjatywa, która niesie
same plusy, ponieważ eliminuje samochody z ruchu, a dodatkowo
sprzyja ekologii poprzez zmniejszenie ilości spalin i hałasu. A dla rowerzysty samo zdrowie poprzez lepszą kondycję fizyczną i lepsze samopoczucie. W takim razie powinniśmy promować i rozszerzać możliwość jazdy rowerem.
Główny problem jaki się pojawia to
taki, że z Wyszogrodu nie można bezpiecznie wyjechać rowerem. Przejezdny jest tylko pas na moście przez Wisłę.
W pozostałych kierunkach brakuje
krótkich ścieżek rowerowych np. w kierunku Rębowa. Na linii wschód-zachód, przez Wyszogród prowadzi droga
nr 62 na której panuje ogromny ruch
samochodowy, z dużym udziałem samochodów ciężarowych. Jazda rowereklama

rem drogą nr 62 nie należy do przyjemnych a raczej bym określił jako wręcz jazdą bardzo niebezpieczną szczególnie
w momentach kiedy o centymetry rowerzystę mijają rozpędzone tiry. Jazda
rowerem drogą 62 na odcinku Czerwińsk-Wyszogród należałoby zakwalifikować już jako próby samobójcze dla rowerzysty.
Dlaczego są ważne ścieżki
rowerowe i jak je prowadzić?

Ścieżki rowerowe mają duże znaczenie turystyczne i powinny służyć
mieszkańcom gmin. Doskonale wpiszą
się w poprawę walorów turystycznych
naszego regionu i pomogą zwiększyć
ruch turystyczny oraz koniunkturę dla
miejscowych biznesów. Promując nasz
region jako przyjazny dla turystyki rowerowej, szczególnie dla mieszkańców
dużych miast, możemy ściągnąć rzeszę
osób do naszych gmin. Atrakcje turystyczne mamy. Brakuje tylko rowerowej
drogi dojazdowej.
Przykładowa trasa
dla mieszkańców Warszawy

Do Nowego Dworu możemy dojechać pociągiem razem z rowerem.

Zaawansowani rowerzyści mogą
wystartować spod domu w Warszawie.
Z Nowego Dworu wykorzystując sieć
lokalnych dróg z małym natężeniem ruchu samochodowego można poprowadzić ciekawą trasę rowerową. W większości trasa wiodłaby istniejącymi drogami, bądź wymagającymi poprawy połączeń w kilku miejscach. Trasa przez
Modlin, Zakroczym, Czerwińsk do Wyszogrodu. Z Wyszogrodu przez most
powrót do Warszawy. Powrót przez
Kampinos lub przez Brochów, Żelazową Wolę do linii kolejowej Sochaczew – Warszawa. Jest to bardzo atrakcyjna trasa szczególnie na weekendowy
wypoczynek. Propagowanie takiej turystyki nakręca klientów dla lokalnej gastronomii i sklepów, zwiększa zapotrzebowanie na różnego rodzaju noclegi
na trasie. A to wszystko niesie możliwość tworzenia nowych miejsc pracy.
Inwencji naszym mieszkańcom nie zabraknie.
Trasy rowerowe pozwalają lepiej,
wygodniej i zdrowiej żyć mieszkańcom
oraz pomagają rozwinąć turystycznie
region.
PAWEŁ KŁOBUKOWSKI

Gaz Ziemny w Wyszogrodzie
Potrzebny szybki kontakt do przedsiębiorców
z Wyszogrodu
którzy są gotowi zadeklarować
zakup gazu zimnego.
Kontakt Paweł Kłobukowski
508100277
redakcja@e-wyszogrod.pl
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Zakończenie roku szkolnego
w ZS im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie
W dniu 22 czerwca 2018 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół
im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie.
W uroczystości oprócz uczniów i nauczycieli udział wzięli Mariusz Bieniek Starosta Płocki, Radna Powiatu Płockiego – Pani Elżbieta Anna Jachimiak, Naczelnik
Ruchu Drogowego Pan Komisarz Robert Nowakowski oraz Proboszcz wyszogrodzkiej parafii – Ksiądz Grzegorz Przybyłek. Nie zabrakło również licznie zgromadzonych rodziców z przewodniczącą Elżbieta Pydyniak i Dorota Szymańska. Dyrektor
Szkoły Joanna Misiakowska, po powitaniu zaproszonych gości, nauczycieli i pracowników szkoły, rodziców oraz uczniów, podsumowując miniony rok szkolny, podziękowała za dziesięć miesięcy ciężkiej ale i owocnej pracy. Następnie Pan Mariusz Bieniek z Panią Dyrektor oraz wychowawcami wręczyli książki, dyplomy i stypendia
wszystkim uczniom kończącym ten rok szkolny ze świadectwem, które zdobił piękny „czerwony pasek”. Szczególne podziękowania i listy gratulacyjne trafiły do rodziców 17 uczniów, którzy pochwalić się mogą uzyskaną średnią ocen 4,75 i wyższą.
Z roku na rok rośnie liczba uczniów otrzymujących Stypendium Starosty Płockiego,
w tym roku była ona niezwykle imponująca, gdyż w ten sposób wyróżnionych zostało aż 187 uczniów.
Słowa uznania Pani Dyrektor skierowała do rodziców, dziękując za okazane
wsparcie i współpracę ze szkołą. Doceniona została też grupa młodzieży, która w minionym roku szkolnym była szczególnie aktywna. W porozumieniu z Radą Rodziców ufundowane zostały dla nich drobne upominki, które były wyrazem wdzięczności za zaangażowanie w pracę szkoły. Na zakończenie Pani Dyrektor życzyła
wszystkim udanych, słonecznych i bezpiecznych wakacji oraz powrotu do szkoły
z radością i zapałem do dalszej pracy.

Powiat

Konkurs recytatorski w Wyszogrodzie
poświęcony Ojczyźnie
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Noc Bibliotek w Bulkowie
Nasza biblioteka jest instytucją, która szanuje przeszłość i kreuje przyszłość, tymi słowami rozpoczęła się
czytelnicza wieczornica, która odbyła się 9 czerwca w Bibliotece w Bulkowie. W wydarzeniu uczestniczyli:
Wójt Gminy Bulkowo Pan Gabriel
Graczyk, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bulkowie Pani Marta Szumska
z delegacją nauczycieli, Przewodniczący Koła Seniorów Pan Tadeusz
Jankowski z delegacją seniorów,
młodzież z Grupy „Zaczytani w Bulko” oraz mieszkańcy Bulkowa.
Podczas Nocy Bibliotek, która odbywała się pod hasłem „Rzeczpospoczyta”
została wspomniana poezja jednego z najwybitniejszych
polskich
poetów XX w. – Zbigniewa Herberta. Następnie na gości czekała niecodzienna podróż – podróż w czasie. W tym wyjątkowym roku 100 lat niepodległości Polski,
gdzie wszyscy czytamy polską literaturę
i poznajemy polską historię sprzed stulecia i tę bliższą, w Bulkowie postanowili
powyobrażać sobie ojczyznę, właśnie
za 100 lat. Podczas warsztatów przyszło-

„Kiedy myślę Ojczyzna…” – pod takim hasłem odbyła się tegoroczna
edycja Międzypowiatowego Konkursu Recytatorskiego, do którego
zaprosiły Szkoła Podstawowa im.
K. K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wyszogrodzie.
Konkurs, jak przypominała Dyrektor Szkoły Bogumiła Jasińska, ma długą
tradycję – w tym roku odbył się już
po raz 15. W jubileuszowej edycji wzięło udział aż 40 młodych recytatorów
z powiatów: płockiego, płońskiego i sochaczewskiego. Uczniowie byli podzieleni na dwie kategorie wiekowe: klasy I-III i klasy IV-VII szkół podstawowych.
Wszyscy deklamowali wiersze poświęcone Ojczyźnie.
Zmagania odbyły się 25 maja w SP
im. K. K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie. Przybyłych powitała Dyrektor Bogumiła Jasińska, która wyjaśniła, że patriotyczna tematyka konkursu związana jest oczywiście z rocznicą 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Dyrektor, za przygotowanie konkursu,
podziękowała swojej zastępczyni – Sylwii Szmulewicz, a także polonistce Annie Kolankowskiej. Podziękowała również paniom Beacie Krzemińskiej – za przygotowanie wzruszającego
występu harcerzy, oraz Katarzynie Żochowskiej – za przepiękne dekoracje.
Podkreśliła, że Patronat Honorowy
nad konkursem objął Starosta Płocki
Mariusz Bieniek.
Przejętym dzieciom i młodzieży towarzyszyli nauczyciele i bliscy. Młodzi

reklama

recytatorzy wyglądali przepięknie
i z ogromnym wyczuciem prezentowali
wybrane wiersze. Komisja konkursowa
w składzie: Małgorzata Majewska – Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszogrodzie, Ewa Luma z Działu Oświatowo-Edukacyjnego
w Książnicy Płockiej, Aleksandra Dybiec – inspektor w Wydziale Rozwoju
Gospodarczego i Promocji w Starostwie
Powiatowym w Płocku, miała bardzo
twardy orzech do zgryzienia. W efekcie
w młodszej kategorii wiekowej zostały
przyznane miejsca: pierwsze, drugie,
dwa trzecie oraz jedno wyróżnienie,
a w starszej kategorii – pierwsze miejsce, dwa drugie, dwa trzecie i aż trzy wyróżnienia.
Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe,
które ufundowało m. in. Starostwo Powiatowe w Płocku.
Serdecznie gratulujemy laureatom
i wszystkim pozostałym recytatorom.
Byliście wspaniali

ściowych uczestnicy zamienili się w futurologów i rozmawiali o przyszłości. Wyobrażenia i fantazje szły w kierunku nowoczesnych technologii, rozwoju nauki
i techniki. Następnie młodzież przeprowadziła wywiady na tematy związane
z przyszłością. Młodzi czytelnicy mogli
zagrać w Bingo lub napisać liścik, który
będzie odczytany za rok. A także poflirtować z książką. Kolejno odbył się słodki
poczęstunek, podczas którego były prowadzone międzypokoleniowe dyskusje.
W przestrzeni Biblioteki i Pracowni

Orange, można było zobaczyć wystawę
pt. „Dla Niepodległej”. Następnie czytelnicy zostali zaproszeni na spektakl w wykonaniu grupy młodzieży „Zaczytani
w Bulko!”, którzy wspaniale zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie w nowoczesnych improwizacjach bajek i baśni, angażując widzów do występów.
Rzepka z udziałem dorosłych wzbudziła
największą radość. Po wspólnych tańcach
przyszedł czas na grę Flirt z Niepodległą,
który cieszył się powodzeniem w szczególności wśród młodzieży
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VIII Dni Bulkowa
W miniony weekend 16 – 17
czerwca 2018 roku już
po raz ósmy odbyły się Dni
Bulkowa. Imprezie towarzyszył także XVI Festyn Rodzinny Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość”. Tegoroczne
obchody Dni Bulkowa były
wyjątkową
imprezą
pod wieloma względami.
Patronat honorowy nad obchodami objął Wojewoda
Mazowiecki Pan Zdzisław
Sipiera oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego
Pan Adam Struzik. Patronat
medialny nad wydarzeniem
objął Tygodnik Płocki, e-wyszogród oraz Kurier Gminy
Bulkowo.
Rangę naszej uroczystości podniosła
obecność wielu zacnych gości, którzy postanowili świętować razem z mieszkańcami Naszej Gminy. W niedzielę do Bulkowa zawitali: w imieniu Sekretarza Stanu, Zastępcy Koordynatora Służb Specjalnych Pana Macieja Wąsika jego
współpracownik Pan Artur Czapliński,
w imieniu Ministra Pana Macieja Małeckiego, Przewodniczącego Sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa,
przybył Dyrektor Biura Pana Ministra
Pan Łukasz Gołębiowski, w imieniu Europoseł Pani Julii Pitery wystąpił przedstawiciel Pani Europoseł Pan Andrzej
Kamasa, Senator RP Pan Marek Martynowski, Prezes Zarządu Krajowej Rady
Izb Rolniczych Pan Wiktor Szmulewicz,
Zastępca Dyrektora Mazowieckiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pan Tomasz Skorupski, Zastępca Kierownika
Placówki Terenowej KRUS w Płocku Pani Justyna Porębska, która reprezentowała i odczytała list Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Pana
Adama Sekścińskiego, Dyrektor Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Pani Agnieszka Sulkowska,
Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pan Paweł Kolczyński, Starosta Płocki Pan Mariusz Bieniek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Płocku
Pan Apolinary Gruszczyński, Powiatowy Lekarz Weterynarii Pan Marek Sankiewicz, w imieniu Burmistrza Miasta
Płońska Andrzeja Pietrasika przybyła
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Urzędu Miasta Płońska Pani Grażyna
Pietrzak, Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski wraz z Sekretarzem
Gminy Panią Jadwigą Nowatkiewicz,
Wojskowy Komendant Uzupełnień

scy zgromadzeni na czele z ich koleżankami i kolegami. Z kolei, nie tylko dla
młodych, czekało wiele smakołyków
i słodkości, m. in. w kawiarence Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość”.
Godnym uznania jest honorowanie najzdolniejszych uczniów szkół
z terenu Gminy Bulkowo, którymi
okazali się:
1. Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Blichowie:

– Szymon Woźniak,
– Maria Naguszewska,
– Julia Wiktoria Kaźmierczak,
– Alicja Warzyńska,
– Natalia Pęcherzewska.
w Płocku Ppłk. Bogusław Okrasa, Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Płocku Pani Bogusława Lewandowska,
Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo
Andrzej Krokowski wraz z radnymi i sołtysami. Ks. Kapelan Sławomir Trzaska,
Proboszcz Parafii pw. Trójcy Świętej
w Bulkowie zadbał tego dnia o duchową
oprawę święta Gminy Bulkowo, za co
bardzo dziękujemy. Uroczystej Mszy św.
wyjątkowego charakteru nadała obecność pocztów sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy.
Corocznie obchody Dni Bulkowa są
wzbogacane o nowe elementy. W tym roku, zinicjatywy Koła Wędkarskiego „Złota
Rybka” Bulkowo, miłośnicy wędkarstwa
rywalizowali ze sobą podczas I Zawodów
w Wędkarstwie Spławikowym. Niekwestionowanym zwycięzcą okazał się Pan
Marek Woźniak. Podczas VIII Dni Bulkowa swoją premierę miała także I Gra Terenowa. W zabawie pn. „KEVIN SAM
W BULKOWIE”, zorganizowanej przez
Pracownię Orangę przyGminnej Bibliotece Publicznej w Bulkowie, udział wzięły 3
kilkuosobowe grupy, dla których niezbędne było wykorzystanie telefonu z dostępem do Internetu z zainstalowaną aplikacją Actionbound.
Zmiany idą w parze z tradycją, bowiem Sportowa Sobowa wpisując się

na stałe w program Dni Bulkowa, jak
zwykle cieszy się dużym zainteresowaniem. Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej oraz Piłki Nożnej, Turnieju Piłki
Nożnej Sołectw oraz Turniej Plażowej
Piłki Siatkowej to właśnie dla osób chcących aktywnie spędzić czas strzał
w dziesiątkę.
Nie lada gratka czekała także na pasjonatów tematyki wojskowej i militariów. Wśród wielu wystawców, od lat
związanych z Gminą Bulkowo, już
po raz drugi wojsko oraz Wojskowa Komenda Uzupełnień w Płocku prezentowali sprzęt wojskowy i przekazywali
mnóstwo ciekawostek w tym zakresie.
Miłośnicy nieco mocniejszych wrażeń
z pewnością docenili pokaz akcji ratowniczej, łącznie z rozcinaniem samochodu, w wykonaniu druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bulkowie. Niesamowicie przyciągającą moc miała grochówka podawana wprost z kuchni polowej, która rozeszła się w mgnieniu
oka.
Dla nieco młodszych mieszkańców
czekało wesołe miasteczko ze ścianką
wspinaczkową, malowanie twarzy, robienie tatuaży czy zdobienie talerzy. Ponadto dzieci i młodzież ze szkół z terenu
Naszej Gminy mieli wspaniałą okazję,
by zaprezentować swoje zdolności artystyczne, które z kolei podziwiali wszy-

2. Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Bulkowie:

– Oliwia Plebaniak,
– Amelia Kaczyńska,
– Zuzanna Skibińska,
– Wiktoria Cieślak.
3. Uczennica Szkoły Podstawowej
w Nowych Krubicach:

– Gabriela Majorkiewicz.
4. Uczeń Szkoły Podstawowej
w Nowych Łubkach:

– Bartosz Majewski.
Dni Bulkowa były także okazją
do przedstawienia wyników Konkursu
na Czytelnika Roku 2018 w Gminie
Bulkowo zorganizowanego przez GBP
w Bulkowie, nad którym miałem przyjemność objąć patronat honorowy. Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość” rozstrzygnęło Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pt. 100 LAT NIEPODLEGŁEJ
oraz przeprowadziło Turniej Tenisa Stołowego. Ponadto wraz z Prezes Stowarzyszenia Panią Krystyną Sankiewicz
wręczyliśmy podziękowania dla wolontariuszy, którzy z dobroci serca, bezinteresownie i nieustannie poświęcają swój
cenny czas dla innych.
Z pewnością wielu młodszych, jak
i starszych mieszkańców, tego dnia czekało na występ gwiazd muzycznych.

Do wspólnej zabawy porwał zespół Freaky Boys oraz zespół D Bomb. Muzycznym akcentem był także występ zespołu
Akord oraz występ zespołu The Voice
Orchiestra, którego młodzi członkowie
zachwycali widownię pięknym głosem
i profesjonalnym wykonaniem utworów. Dla sympatyków tańca Formacja
Lenart poprowadziła imprezę, gdzie
do późnych godzin wieczornych można
było oddać się wspólnej zabawie tanecznej.
Ogromne podziękowania należą się
sponsorom, którzy wsparli nasze działania organizacyjne. Zawsze możemy liczyć na pomoc, dzięki której udało się
zrealizować masę pomysłów i osiągnąć
zamierzone przez nas cele. Szczere wyrazy uznania należą się naszym darczyńcom: Firma Usługowo – Techniczna „WAPO – TECH” s. c., U. S. T. Firma
Handlowa Mariusz Guziński, Bank
Spółdzielczy w Staroźrebach, Bar Warka Izabela Pęcherzewska, Gospodarstwo Rolne w Dzierżanowie Sp. z o.o.,
Usługi transportowe sprzedaż piasku
i żwiru – Marek Przeradzki, Waren
Group Sp. z o.o. Ireneusz Kwiatkowski,
Market Budowlany KRECIK Olga Skibińska, Ambra Club Krzysztof Osiecki,
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „CHEMIROL” Sp. z o.o., RAWI – KRUSZ – Wykopy, Piach, Kruszywa.
Dni Bulkowa oraz towarzyszący im
Festyn Rodzinny Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość” organizowane są z myślą
o mieszkańcach, by mogli miło spędzić
czerwcowy weekend podczas wspólnej
zabawy, będący zapowiedzią wakacyjnego odpoczynku. Jesteśmy wdzięczni,
że nasze starania docenili zarówno goście, mieszkańcy, jak i sponsorzy oraz
wszyscy, którzy ten czas postanowili
spędzić właśnie w Bulkowie.
Do zobaczenia za rok – podczas IX Dni Bulkowa!!!!!
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XIV Jarmark Norbertański
w Bodzanowie

3 czerwca odbyła się XIV edycja Jarmarku
Norbertańskiego w Bodzanowie. Jak co roku było mnóstwo zabawy, atrakcji oraz
pysznych lokalnych wyrobów kulinarnych.
Krzysztof Wiśniewski, lokalny badacz tradycji i kultury
ziemi płockiej na swoim blogu przytacza tło historyczno-kulturowe bodzanowskiego Jarmarku – „Historia zjazdów handlowych w Bodzanowie zaczęła się na długo przed jego lokacją. Będąc osadą targową został przekazany w końcu XII w.
Norbertankom z Płocka. To dzięki ich zabiegom otrzymał
w 1351 roku prawa miejskie jako czternaste miasto na Mazowszu. Przez prawie pięćdziesiąt lat pozostawał jedynym
miastem między Płockiem i Warszawą, na ruchliwym szlaku
handlowym z północy na południe i zachodu na wschód. Jego
znaczenie zaczęło maleć wraz z pojawieniem się kolejnych
ośrodków miejskich. Próbą poprawy dochodów mieszczan
Bodzanowa było nadanie w 1415 roku, przez Księcia Janusza I prawa do organizowania jarmarków na Zielone Świątki.
Dni jarmarczne ożywiały całą okolicę, rozpoczynały się bireklama

ciem dzwonów i innymi ceremoniami. Miejscowym mieszczanom dawały wzrost obrotu własnymi towarami i zyski
z opłat ściąganych od przybyłych. Jednocześnie odbywały się
tu targi, które stanowiły rynek lokalny i gromadziły ludność
z najbliższej okolicy. Ta tradycja zachowała się do dziś. Sygnałem, który rozpoczyna tradycyjnie Jarmark Norbertański
w Bodzanowie jest wystrzał z piszczeli. Podczas „Jarmarku
Norbetańskiego” obejrzeć można prace średniowiecznych rzemieślników, lokalnych artystów i stowarzyszeń, a także wziąć
udział w konkursach. Odbywają się również pokazy walk rycerskich.”
Imprezę zawsze prowadzi mityczny Bodzan (wg legendy
pierwszy osiedleniec na terenie dzisiejszego Bodzanowa),
bawi on przybyłych opowieściami i żartami, a dzieciom rozdaje drobne upominki. Pomysłodawcą imprezy i organizatorem wielu edycji lokalnego wydarzenia był animator kultury lokalnej, a zarazem radny powiatowy Andrzej Kuliński.
W tym roku podczas wydarzenia Powiat Płocki reprezentowali Starosta Płocki Mariusz Bieniek oraz radny Paweł Bogiel. Organizatorami XIV Jarmarku Norbertańskiego były
Gmina Bodzanów oraz Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „SOKÓŁ” w Bodzanowie.

reklama
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XXXIX Dni Wisły za nami
23-24 czerwca 2018r. odbyły
się XXXIX Dni Wisły w Wyszogrodzie. W sobotę uroczystego
otwarcia dokonał Burmistrz
Gminy i Miasta Wyszogród Jan
Boszko wraz z Przewodniczącym Rady Gminy i Miasta Wyszogród Zbigniewem Boszko
oraz prowadzącą uroczystość
Małgorzatą Majewską, którzy
powitali przybyłych gości, zapraszając do wspólnej zabawy.
Po oficjalnym otwarciu obchodów
„Dni Wisły” jako pierwszy na scenie wystąpił polski wokalista, gitarzysta i kompozytor- Andrzej Rybiński, który zaśpiewał każdemu znane piosenki m. in. „Nie liczę godzin i lat”, „Czas relaksu”, „Pocieszanka”.
Gwiazdą wieczoru była grupa „MIG”
z Płońska. Zespół tworzy czwórka rodzeństwa: Marek, Krzysztof, Sławomir Gwiazdowscy oraz grająca na saksofonie Dorota
Pstrągowska. Występ zespołu przypadł
do gustu zarówno młodszej publiczności
jak i dorosłym. Wszyscy doskonale bawili
się przy utworach „Wymarzona”, „Miód
malina”, „Nie ma mocnych na Mariolę”. Zaprezentowali także swoje najnowsze utwory „Lalunia” i „Do niej coś czuję”.
Następną gwiazdą wieczoru był zespół
Kubański Tropi Cuba, który zaprezentował
niezwykłą choreografię, wspaniałe kubańskie tańce i barwne stroje, zaprojektowane
i stworzone przez Yenny Torres.
Na wyszogrodzkiej scenie nie mogło zabraknąć Grupy „Art”, działającej przy Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie, grupa w składzie Justyna Stalczewska, Julia Kopka, Wiktoria Kopka, Karol Pisarski, przypomniała publiczności największe polskie przeboje.
Około 22.00 uczestnicy imprezy zostali zaproszeni nad brzeg Wisły by podziwiać
puszczane na rzekę wianki, przez Wyszogrodzką Straż Pożarną ze swojej łodzi.
Wieczór zakończyła zabawa taneczna
z zespołem WOOW oraz DJ’em- Przemas
Events, która trwała do godz. 1.00.
Drugi dzień zgodnie z zamierzeniami
organizatorów miał odbyć się w amfiteatrze
nad Wisłą. Niestety tego dnia pogoda pokrzyżowała wszystkie plany uczestników,
a w szczególności lokalnym artystom.
Po przejściu gwałtownego deszczu występy
zostały przerwane ze względu na bezpieczeństwo występujących artystów. Decyzję
taką podjęli organizatorzy mając na uwadze
sugestie obsługi technicznej.
Serdeczne podziękowania składamy
Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Panu Adamowi Struzikowi i Staroście
Powiatu Płockiego Panu Mariuszowi Bieniek za objęcie Honorowym Patronatem
uroczystości Dni Wisły oraz wszystkim
sponsorom.
Wszystkim przybyłym dziękujemy
za obecność i zapraszamy za rok.
URZĄD GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

ciąg dalszy fotorelacji na sąsiedniej stronie

9
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Spotkanie historyczno – promocyjne
Jak wszyscy wiemy, z inicjatywy księdza proboszcza Rafała Bednarczyka nasza mała społeczność podjęła się renowacji znajdującego
się obok Kościoła „Pomnika Wolności”. Ufundowany on został ze składek mieszkańców Rębowa w 10-tą rocznicę odzyskania Niepodległości Ojczyzny. Koło Gospodyń Wiejskich
w Rębowie chcąc mieć swój wkład w to przedsięwzięcie złożyło wniosek o dotację w konkursie grantowym „Działaj lokalnie 2018”.
Jest to Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację „Fundusz
Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”
Projekt nosi nazwę „Zagospodarowanie terenu wokół Pomnika Niepodległości”
Koszt całkowity naszego projektu wynosił 9.239 zł, z tego
wkład własny 3.180 zł. Wniosek złożony o dotację z ODL wynosił 5.759 zł. Niestety trafiliśmy na rok w którym było bardzo dużo grantobiorców więc poszczególne projekty były pomniejszane a część nie została przyjęta wcale. Mieliśmy to
szczęście że nasz projekt zainteresował Komisję Fundacji, ale
musieliśmy zrezygnować z pewnych zamierzonych działań żeby dostosować budżet do otrzymanej dotacji.
Dlatego koszt całkowity projektu wynosi 6.380 zł. Otrzymaliśmy 3.000 zł dotacji. Wkład własny finansowy i niefinansowy czyli praca wolontariuszy wynosi 3.380 zł. Chcemy poprosić wszystkich mieszkańców Rębowa i parafii o pomoc
przy pracy w wolontariacie.
reklama

Partnerami współpracującymi przy realizacji projektu będą:
Ochotnicza Straż Pożarna, Szkoła Podstawowa, Filia Biblioteczna, Parafia i Sołectwo Rębowo oraz Rębowski Dom Kultury.
Nasz projekt jest częścią większego projektu zagospodarowania Placu Wolności. Będzie polegał na uporządkowaniu
i zagospodarowaniu skarpy będącej tłem dla Pomnika Niepodległości.
Realizowany w roku 100-u lecia odzyskania Niepodległości projekt jest hołdem złożonym poległym za naszą wolność,
a także odpowiedzią na potrzebę integracji społecznej mieszkańców i poprawę estetyki otoczenia Placu Wolności oraz sąsiadującego z nim Kościoła Parafialnego. Spotkania przy realizacji projektu mają w zamyśle zapoznanie się z historią miejscowości, integrację społeczną oraz wzbudzenie troski o „Małą Ojczyznę” jaką jest wieś Rębowo zarówno w starszych jak
i młodszych mieszkańcach.
Głównym celem projektu jest:
-upamiętnienie poległych o obronie Ojczyzny
-przekazywanie młodzieży wartości patriotycznych
-uatrakcyjnienie Placu Wolności jako miejsca odbywania
się uroczystości patriotycznych i kościelnych
Pierwszym etapem projektu będzie zorganizowana w naszym kościele w odpust św. Jana wystawa zdjęć przedstawiających historię i losy powojenne Pomnika.
Następnym etapem będzie porządkowanie skarpy w ramach wolontariatu Rębowian, wyrównanie trenu i przygoto-

wanie do nasadzeń. Teren projektu liczy
ok. 150 m2. Na skarpie posadzonych
zostanie 300 sadzonek białych róż okrywowych, które już są zamówione i dotrą
do nas na początku października (czyli
w terminie nasadzeń jesiennych). Na zakończenie projektu zostanie zorganizowane spotkanie integracyjne, w którym
wezmą udział, przedstawiciele władz samorządowych i kościelnych oraz mieszkańcy Gminy i Miasta Wyszogród.
Mieszkańcy będą zapoznawani z etapami realizacji projektu poprzez wykonywane i udostępniane wszystkim zdjęcia.
Mamy nadzieję że nasz projekt zaktywizuje społecznie mieszkańców wsi
Rębowo. Chcemy wykorzystać potencjał
rozwojowy i intelektualny lokalnej społeczności i pobudzić ją do aktywnego
współtworzenia kultury i historii naszej
wsi. Bezcenną wartością będzie pamięć
o naszych przodkach i rozwijanie patriotyzmu wśród młodzieży. Uporządkowany plac będzie służył całemu społeczeństwu, tu będą zatrzymywać się turyści
przejeżdżający znajdującą się obok trasą
krajową nr. 50, a mieszkańcy Rębowa
będą tu odpoczywać spacerując.
Odbiorcami naszego projektu będą
głównie mieszkańcy Rębowa, organiza-

cje lokalne a także cała społeczność naszej gminy oraz goście i turyści przejeżdżający trasą krajową nr. 50. Z projektu
będą korzystać uczestnicy imprez patriotycznych i kościelnych, jakie odbywają się w ciągu każdego roku przy Pomniku Niepodległości.
Dla strażaków Pomnik będzie jednym z punktów obchodów Dnia św.
Floriana, Młodzież Rębowa będzie tu
ubierała swój ołtarz podczas uroczystości Bożego Ciała, Dzieci i starsi będą tutaj składali kwiaty w Święta Narodowe
czcząc w ten sposób pamięć poległych
za wolność Ojczyzny.
Przewidujemy, że działania w ramach projektu podniosą estetykę tego
miejsca, które stanie się wizytówką Rębowa. Wszyscy mieszkańcy i nie tylko
będą mogli się tu zatrzymać, odpocząć
i podumać o przodkach – fundatorach
tego Pomnika. Rezultatem projektu będzie podniesienie świadomości lokalnej
społeczności na temat swojej Małej Ojczyzny oraz upamiętnienie miejsc pamięci narodowej.
Wszystkie osoby chcące wesprzeć
nas poprzez pracę w wolontariacie prosimy o kontakt z nami.
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Odpust w Rębowie
W niedzielę 24.06.2018 roku w kościele pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela
w Rębowie odbył się odpust.
Mszę św. odpustową celebrowali ks. dr hab. Rafał Bednarczyk oraz ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, prorektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który także wygłosił homilię. Uroczystość uświetniła swym występem Orkiestra OSP Rębowo pod przewodnictwem pana Marka Szymerskiego. Na Mszy św. poza zaproszonymi
księżmi z dekanatu obecny był również burmistrz
GiM Wyszogród pan Jan Boszko. W ogłoszeniach
proboszcz przypomniał, że w tym roku przypada 45
rocznica odłączenia od parafii w Wyszogrodzie i po-

wołania parafii Rębowo. Poinformował także zaskoczonych parafian, że obchodzi jubileusz dwudziestolecia kapłaństwa. Przypomnijmy, że w parafii odbywają się także odpusty na św. Rocha (16.08) i św.
Mikołaja (06.12). W kościele znajdują się ołtarze poświęcone czci tych świętych.
Uroczystości towarzyszyła wystawa dotycząca
historii Pomnika Niepodległości, zorganizowana
przez SGW i Filię Biblioteczną w Rębowie, z racji
realizacji projektu „Zagospodarowanie terenu wokół Pomnika Niepodległości”.
Na zakończenie przed kościołem wśród zgromadzonych parafian i gości Orkiestra zagrała Proboszczowi z okazji jego jubileuszu i Burmistrzowi
z okazji imienin tradycyjne „Sto lat”.

reklama

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA W RĘBOWIE

Już po raz trzeci Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Stokrotki” w Rębowie
zorganizowało środowiskową Noc Świętojańską dla mieszkańców. Impreza miała
charakter koszyczkowy. W tym roku ognisko wyjątkowo zastąpiono grillem, na którym pieczone były kiełbaski, kaszanki i pyszne szaszłyki. Na wspólnym stole nie zabrakło również słodkości. Swoją obecnością zaszczycili nas: proboszcz parafii Rębowo ks. dr hab. Rafał Bednarczyk, burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród pan Jan
Boszko wraz z radnymi panami Zbigniewem Madany i Mariuszem Cabanem.
Uczestnicy bardzo dobrze bawili się śpiewając piosenki biesiadne. Atrakcją wieczoru dla wszystkich pań były bezpłatne warsztaty AVON „Zabiegi dla dłoni” Wszyscy
w dobrych humorach rozeszli się około północy. Cała impreza miała na celu promowanie Starostwa Powiatowego w Płocku.
WIESŁAWA SZYMERSKA, MAŁGORZATA MADANY
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Ogród Marzeń z dziennikarzem Markiem Jezierskim
po raz kolejny w Centrum Ogrodniczym Rolmarket
W piątek 25 maja w Centrum
Ogrodniczym Rolmarket w Cieślach k. Płocka, już po raz drugi
odbył się ogólnopolski event pn.
Ogród Marzeń, którego prowadzącym był znanym telewizyjny
dziennikarz, Marek Jezierski – współtwórca popularnego
programu „Rok w ogrodzie”,
emitowanego w TVP1.
Każdy uczestnik tegorocznego
spotkania miał możliwość odbycia bezpośrednich konsultacji na temat ogrodu zarówno z Markiem Jezierskim, jak
i czołowymi producentami z firm
ogrodniczych, będących partnerami
akcji: przedstawicielami firm Fiskars,
Compo, Vilmorn Garden oraz Marolex. Wszyscy udzielali fachowych porad i przedstawiali ofer tę swoich
ogrodniczych produktów. Podczas
trwania Ogrodu marzeń każdy uzyskał
rzetelną wiedzę na temat wszelkich
problemów związanych z pielęgnacją
swojego ogrodu. Marek Jezierski chętnie ponadto opowiadał o nowinkach
z zakresu urządzania ogrodów oraz
o podstawowych zasadach dotyczących

ich pielęgnacji. Klienci zgodnie twierdzili, że warto było odwiedzić Centrum Ogrodnicze w Cieślach, aby dowiedzieć się, jak dbać o swoją przydomową przestrzeń.
Dodatkowo, każdy klient, który
w piątek przybył do Centrum Ogrodniczego Rolmarket nie wyszedł z pustymi
rękami, ponieważ do zdobycia było szereg upominków, produktów ogrodniczych od partnerów akcji, które z pewnością przydadzą się do pracy w ogrodzie. Najmłodsi ogrodnicy mogli także
porozmawiać z ekspertem, a także

wziąć udział w przygotowanych dla
nich atrakcjach: grach, zabawach, malowankach.
Tego dnia również pogoda sprzyjała
ku temu, aby piątkowe popołudnie spędzić z rodziną w Centrum Ogrodniczym Rolmarket i dowiedzieć się
o wszystkim, co wiąże się z ogrodem, jego pielęgnacją, a także trendami w ogrodzie, które wciąż się zmieniają.
Centrum Ogrodnicze Rolmarket
już teraz zaprasza na kolejną imprezę,
która odbędzie się 16 czerwca z okazji
Dnia Dziecka. Wstęp jest wolny.
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Gala zakończenia projektu Fundacji PZU w goławińskiej szkole
Uroczyste zakończenie roku szkolnego w szkole w Goławinie zostało połączone z galą podsumowującą roczny
projekt „Szkoła kreatywnych zajęć”.
Przypomnijmy, że Stowarzyszenie „Razem dla wsi”
działające przy Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Goławinie otrzymało dofinansowanie na projekt „Szkoła kreatywnych zajęć” w ramach konkursu
„Z fundacją PZU po lekcjach”. Dzięki temu w roku szkolnym 2017/2018 uczniowie goławińskiej podstawówki
mieli możliwość nieodpłatnego uczestnictwa w atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych tj. koło dziennikarskie,
warsztaty muzyczno- taneczne, warsztaty plastycznotechniczne, warsztaty questingu, warsztaty teatralne. Zajęcia były zaplanowane na cały rok szkolny i odbywały się
według ustalonego harmonogramu, a prowadzili je instruktorzy- specjaliści z zewnątrz, jak też nauczyciele tutejszej szkoły. W ramach zajęć odbyły się bezpłatne wyjazdy
do teatru w Warszawie, w Płocku oraz do redakcji lokalnej
gazety, telewizji, radia Płock. Uczniowie wzięli udział
w warsztatach kaligrafii, wycinanki, malowania na szkle
w Skansenie w Sierpcu. W teatrze płockim uczestniczyli
w zajęciach z aktorem. Mieli okazję uczyć się dziennikarstwa od profesjonalnych dziennikarzy. W ramach Qustingu zorganizowali rajd rowerowy, zajęcia terenowe i lekcje
w Kampinosie. Koło teatralne wystawiło Jasełka dla dzieci
niewidomych z Lasek, z Domu Dziecka w Płońsku, dla
przedszkolaków w Zakroczymiu i pensjonariuszy Domu
Spokojnej Starości Marion w Trębkach. Każdą uroczystość
szkolną uświetniały układy taneczne przygotowywane
na warsztatach muzyczno tanecznych. Uczniowie redagowali kolejne numery szkolnej gazetki „Echo szkoły”.
Na ściennych gazetkach były prezentowane różnorodne
prace plastyczne. Wczoraj w szkole wszyscy zgromadzeni
goście, rodzice, członkowie Stowarzyszenia mieli okazję
wysłuchać i obejrzeć przedstawienie,, Baśniowy ambaras”,
pokaz tańca, prezentacje koła dziennikarskiego i questin-

gu. Gazetki, wystawy, wydany album zdjęciowy przybliżył
wszystkim uczestnikom gali rezultaty projektu Partnerami projektu byli: Gmina Czerwińsk, Vistula Bank Spółdzielczy, firma Eurostar, LGD Przyjazne Mazowsze. Marzeniem naszych uczniów jest to, aby jeszcze raz mogli
uczestniczyć w takim projekcie
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PIELGRZYMI W CZERWIŃSKU

W sobotę 16 czerwca Czerwińsk stał
się sercem diecezji płockiej, bowiem
to właśnie do nas przybyli uczestnicy
III Pielgrzymki Służby Liturgicznej.
Na wzgórzu czerwińskim, w przyklasztornych ogrodach spotkało się 986
członków parafialnych zespołów liturgicznych z 47 parafii.

Wspólnej modlitwie przy relikwiach św. Stanisława Kostki przewodniczył ks. bp Piotr Libera, a wraz z zebranymi modlił się kustosz sanktuarium ks. Łukasz Mastalerz. Po sprawo-

wanej na świeżym powietrzu Mszy św.
ordynariusz diecezji odznaczył 100 ministrantów okolicznościowym medalem „Ad maiora natus sum” w dwóch
kategoriach: „Ministrant roku” i „Ministrant z najdłuższym stażem”.
Po wspólnej modlitwie organizatorzy pielgrzymki przewidzieli wiele
atrakcji. Można było obejrzeć pokazy
walk rycerskich, kibicować podczas zawodów sportowych i konkursu wiedzy
o Czerwińsku. Nasz szkoła również
miała okazję się zaprezentować. Grupa
młodzieży z klasy mundurowej wystą-

piła z pokazem taktyk policyjnych, będącym uzupełnieniem krótkiego programu profilaktycznego opartego
na ostatnim przedsięwzięciu, jakim był
teledysk „Niewinna marihuana?”
Stoisko szkolne, zlokalizowane tuż
przy scenie, można było odwiedzać
od godz. 9: 00 do 15: 00. Jego niewątpliwą ozdobą były lokalne smakołyki prosto z pól: truskawki, maliny, porzeczki,
czereśnie. Osoby zainteresowane mogły
również zapoznać się z naszą ofertą edukacyjną biorąc plakaty, ulotki i inne gadżety reklamowe.
reklama

Różaniec wiślany w Czerwińsku nad Wisłą

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia zaprasza na pierwszy w tym roku „Czerwiński Różaniec Wiślany”.
Rozpoczynamy 1 lipca 2018 roku / niedziela/ o godz. 14.00 z Wychodźca.
Przewidywane zakończenie około godz 16.30 poświęceniem łodzi i jednostek pływających przez kustosza sanktuarium
maryjnego - Ks. Łukasza Mastalerza SDB w Czerwińsku nad Wisłą przy przy bulwarze wiślanym.
Następny termin Różańca Wiślanego to: 19.08.2018 r.
Uczestników prosimy o zachowanie na łodziach wymaganych przepisów bezpieczeństwa!

CZWARTEK, 28 czerwca 2018
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II Nadwiślański Cross Bieg i I Wyszogrodzki Dzień Dziecka

Pozdrawiamy wszystkich. Byliście Best of
the Best. Kulturalnie i Sportowo. Na wyszogrodzkim Rynku w dniu 3. 06.2018r
odbył się II Nadwiślański Cross Bieg Wyszogród pod patronatem Starosty Powiatu Płockiego Mariusza Bieńka oraz I Wyszogrodzki Dzień Dziecka, pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Jana Boszko.
Wydarzenie to zorganizowały wspólnie Stowarzyszenie
„Mecenasów” Sportu Wyszogród i Centrum Kultury Wisła
przy współudziale Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wyszogrodzie. Środki na ten cel zostały pozyskane z Urzędu
Marszałkowskiego w Warszawie, Starostwa Powiatowego
w Płocku, Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród oraz licznej grupy lokalnych przedsiębiorców.
Do biegu zarejestrowało się 92 uczestników, spośród nich
pakiety startowe w dniu zawodów odebrało 70 sportowców.
Bieg na dystansie 5000m wystartował punktualnie
o godz. 12: 30. Trasa biegu była w taki sposób wyznaczona, aby
kibice wielokrotnie mogli obserwować biegnących. Było na co
patrzeć i komu kibicować. W biegu wystartowało kilka ciekawych nazwisk, które znane są w środowisku biegaczy, liczna gru-

pa Wyszogrodzian oraz crossfitowa drużyna
pod nazwą Sportowy Wyszogród. Najszybciej spośród Pań bieg ukończyła Agnieszka Budek -Biegaj
z Dymkiem, wśród panów najszybszy okazał się
Rafał Szymborski -BKS Wataha Warszawa.
Kolejnym punktem imprezy był bieg sztafetowy upamiętniający 100-lecie Odzyskania
przez Polskę Niepodległości. Udział w nim wzięli uczniowie z klas mundurowych Zespołu Szkół
w Wyszogrodzie, którzy dumnie z flagą państwową i w umundurowaniu przebiegli honorową rundę trasą biegu głównego. Bieg miał charakter symboliczny. Zaraz po zakończeniu sztafety rozpoczął się wyszogrodzki dzień dziecka,
którego pierwszym, ale niezwykle emocjonującym punktem był bieg „krasnala”. Uczestniczyło
w nim około 30 dzieci w wieku do 6 lat. Wszyscy
wystartowali w specjalnie przygotowanych na tą
okazję koszulkach. Ogromne emocje udzieliły
się biegnącym oraz ich opiekunom. Podczas biegu nie zabrakło żywiołowego dopingu. Na mecie
na wszystkie dzieci czekały medale a zwycięzca
w nagrodę otrzymał rolki. Na młodych uczestników obchodów „Dnia Dziecka” czekało wiele
atrakcji. Były to min. warsztaty plastyczne, park
dmuchańców, freestyle football, pokazy samoobrony i sztuk walki. Dzieciom przez cały czas
towarzyszyli animatorzy i animatorki zapraszający do wspólnych zabaw i konkursów z nagrodaogłoszenie

Ogłoszenia
Kupię działkę z dostępem do jeziora, lokalizacja obojętna, działka może być zaniedbana, podaje
tel 600-237-175 dla zainteresowanych sprzedażą
taką działką, działka może być w 1000 tyś m2, albo 1- 2 h jestem rolnikiem

***
Sprzedam gaz w butlach 11 kg, gwarancją jakości gazu, co piątek jestem na Rynku w Wyszogrodzie,
wozimy gaz na zamówienie telefoniczne, jesteśmy
nową Firmą Gazową tel kont donas to518-191-270,
przy sprzedajemy hurtowo i detalicznie, mamy gazu
czysty propan i jak do Wózków Widłowych

***
Zatrudnię przedstawicielkę / przedstawiciela handlowego, z kat B, w branża gazowa tzn butle 11 kg, zainteresowanych zapraszam do wszel kich in for ma cji na te le fo nie 600-237-175, praca jest na 8 g przez 5
dni w tygodniu

***
Zatrudnię kierowcę z kat B do rozwozu gazu w butlach 11 kg, mile doświadczenie w tej
branży, lub z konkurencji bez zobowiązań, zarejestrowanie, i dobre zarobki tzn 4 tyś oczywiście
przy 10 g, zainteresowanych zapraszam do podawanego tel 600-237-175

mi. Około godz. 14: 30 odbyła się uroczysta dekoracja zwycięzców biegu w kategorii open i kategoriach wiekowych. Puchar Starosty otrzymał
zwycięzca biegu głównego a Puchar Burmistrza
otrzymała zwyciężczyni biegu głównego. Po oficjalnej dekoracji wśród wszystkich uczestników
biegu rozlosowano nagrody niespodzianki-rowery, ufundowane przez Burmistrza Jana Boszko
i Starostę Mariusza Bieńka oraz markowe stroje
kolarskie ufundowane przez firmę Vitesse Sportswear. Organizatorzy pragną serdecznie podziękować, wszystkim osobom i instytucjom, które
zaangażowały się w organizację tego wydarzenia.
Dziękujemy: Staroście Powiatu Płockiego Panu
Mariuszowi Bieńkowi Burmistrzowi Gminy
i Miasta Wyszogród Panu Janowi Boszko Sekretarz Gminy i Miasta Wyszogród Pani Annie Kossakowskiej Sponsorom Komitetowi organizacyjnemu Pracownikom Urzędu Miasta Instytucjom: Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego, Starostwu Powiatowemu
w Płocku, Urzędowi Gminy i Miasta Wyszogród,
Zespołowi Szkół im. Jana Śniadeckiego, Szkole
Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie, druhom z OSP Gminy i Wyszogrodu.
Dziękujemy uczestnikom za pozytywny odbiór
i pochlebne opinie i już teraz zapraszamy na kolejne imprezy: Koordynatorzy Marek Brzozowski i Jakub Sidor.
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Szachy wracają do Wyszogrodu!
Po kilku latach nieobecności szachy ponownie
zagościły w Wyszogrodzie. Podczas niedzielnych obchodów Dni Wisły rozegrano I Otwarty
Turniej Szachowy „Dwie
wieże”.
Stowarzyszenie WPL Wyszogród Przyjazny Ludziom dołożyło
wszelkich starań, aby turniej odbył się na jak najwyższym poziomie oraz w sposób profesjonalny.
Rozgrywka była prowadzona
w oparciu o system szwajcarski
z wykorzystaniem programu
komputerowego. Na każdą partię
przeznaczono 20 minut. W turnieju wzięło udział kilku zawodników, którzy pamiętali jeszcze czasy, gdy w Wyszogrodzie corocznie
odbywały się turnieje szachowe
z okazji Dni Wisły. Dziękujemy

wszystkim za cierpliwość, wytrwałość, zrozumienie i przede
wszystkim za wspaniałą grę fair – play, skupienie oraz walkę
z czasem. Ogromne brawa należą
się każdemu – za chęć rozwijania
pasji do szachów, jakże trudnych
do opanowania! Zaangażowanie,
jakie można było obser wować
w czasie turniejowych rozgrywek
było fascynujące, a emocje, jakie

towarzyszyły uczestnikom – nie
do opisania. Turniej został zorganizowany w ramach Programu
„Działaj Lokalnie”. Serdecznie
dziękujemy za wyjątkową, kameralną atmosferę! Zapraszamy
do obserwowania naszego profilu
na facebook’u, gdzie będziemy informować o kolejnych wydarzeniach.
DAMIAN PRZYBYLAK
reklama

Do wody z głową, a nie na główkę”
czyli o czym należy pamiętać nad wodą?
Wielkimi krokami zbliża się okres wakacyjny. Sprzyjające warunki atmosferyczne będą zachęcały nas do spędzania wolnego czasu nad jeziorami,
rzekami i kąpieliskami morskimi. Woda, nawet ta z pozoru spokojna i płytka kryje w sobie wiele pułapek. Jednak zastosowanie się do podstawowych wskazówek pozwoli każdemu
wrócić do domu całym, zdrowym i pełnym wspaniałych wspomnień.
Większość utonięć i podtopień jest
wynikiem lekkomyślności ludzi oraz lekceważenia obowiązujących przepisów,
a przede wszystkim kąpieli w miejscach
niestrzeżonych i niebezpiecznych. Najlepszym rozwiązaniem jest kąpielisko
strzeżone przez Ratowników Wodnych,
odpowiednio oznakowane. Jeżeli jest się
początkującym pływakiem, należy pływać tylko w strefie kąpieliska ograniczonej żółtymi bojami. Natomiast czerwone
boje wyznaczają strefę kąpieliska, z której
korzystają wytrawni pływacy. Podczas
pływania i kąpieli należy zwracać uwagę
na innych kąpiących się, ponieważ ktoś
może potrzebować pomocy.
Obecność ratowników nie zwalnia rodziców lub opiekunów z obowiązku pilnowania dziecka. Odpowiedzialność
za swoje dzieci zawsze ponoszą rodzice. Jeśli Twoje dzieci są wwodzie, miej nadnimi
ciągły nadzór (na moment nie spuszczaj
ich z oka), nawet wtedy, gdy umieją pływać. Jedno zachłyśnięcie może się skończyć utonięciem. Nie wolno wchodzić
do wody po spożyciu alkoholu lub środków odurzających. Najczęściej toną osoby
znajdujące się pod wpływem alkoholu lub
pod wpływem takich środków.

Niezależnie czy zażywamy kąpieli
na plaży strzeżonej czy „dzikiej”, reakcje
organizmu mogą nas niemiło zaskoczyć.
Dlatego pamiętajmy, że w wodzie należy
zanurzać się stopniowo. Różnica temperatur wody i rozgrzanego słońcem ciała
może bowiem doprowadzić do szoku
termicznego, który potrafi nawet zatrzymać akcję serca. Nie skaczmy do wody,
której głębokości i ukształtowania dna
nie jesteśmy absolutnie pewni.
Nad wodą zawsze trzeba zachować
ostrożność i zdrowy rozsądek!!! To nam
zapewni bezpieczeństwo. Przestrzeganie tych kilku podstawowych zasad
przyczyni się do zwiększenia naszego
bezpieczeństwa, a tym samym na pewno po weekendowym wypoczynku i wakacjach wrócimy szczęśliwi, ładnie opaleni, ze wspaniałymi wspomnieniami.
Liczymy, że wspólnie trafimy
do szerszego grona odbiorców, uzmysławiając ludziom, jak unikać niebezpieczeństw podczas wypoczynku nad wodą.
Zanim cokolwiek zrobisz – pomyśl!
JACEK LASKOWSKI
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