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W Powiecie Płockim przekroczyliśmy 312 tys. zł
na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy!

Nie bądźmy obojętni…
Maleńka Niepubliczna Szkoła Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie zbiera na piec C. O.
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Czytaj str. 8-9

Co dalej z GOPS Czerwińsk?
Według doniesień Radia
Płońsk w dniu 11 stycznia
Prokuratura Rejonowa
w Płońsku przesłuchiwała byłą kierowniczkę Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwińsku.
Zwolniona dyscyplinarnie z pracy w pażdzierniku 2018
r, oskarżona została o przywłaszczenie z konta podległej sobie
jednostki około 170 tys zł.
Kobiecie postawiono zarzut przekroczenia uprawnień,
wypłatę funduszy pozostawionych do dyspozycji GOPS
na własne konto, czyli zarzut popełnienia przestępstw urzędniczych zagrożonych karą pozbawienia wolności od roku
do 10 lat z art 231 par. 1 i 2. Była kierowniczka GOPS w Czerwińsku to osoba niekarana, która przyznała się do zarzucanych czynów. Na razie zastosowano wobec niej środki zapobiegawcze: dozór policyjny, poręczenie majątkowe, zakaz peł-

nienia funkcji w urzędach państwowych, samorządowych, zakaz opuszczania kraju.
Radio Płońsk poprosiło o komentarz w tej sprawie zainteresowaną i otrzymało takie oświadczenie: Szanowny Panie, sprawa prowadzona jest od października 2018 r. Jest Pan pierwszą
osobą, która wystąpiła do mnie z prośbą o komentarz, nikt
wcześniej tego nie zrobił, tylko wszystkie lokalne media zlinczowały mnie publicznie. Czy tak wygląda rzetelne dziennikarstwo? Wydawało mi się, że nie. Jednak jak widać, jest inaczej.
Dlatego też na chwilę obecną zastrzegam swój wizerunek, dane
osobowe i informuję, że nie będę składała żadnych oświadczeń
ani udzielała żadnych wywiadów. 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 – przekazała nam. (Radiu Płońsk)
Sprawa będzie miała ciąg dalszy
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MATERIAŁ ZA APROBATĄ RADIA PŁOŃSK
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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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Pomóżmy Julce
Julia Jakubowska urodzona 7.05.2008 roku w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
Dziewczynka urodziła się z wodogłowiem, ponadto choruje na padaczkę, refluks pęcherzowo-moczowodowy obustronny. Julka porusza się z pomocą drugiej osoby, sama nie jest w stanie chodzić,
nie mówi. Wymaga całodobowej opieki. Od urodzenia jest pod opieką poradni neurochirurgicznej,
neurologicznej, laryngologicznej, endokrynologicznej w Łodzi.
Witam wraz ze styczniowym
wydaniem gazety e-wyszogrod. pl
Początek roku 2019 przywitał
nas przykrymi wydarzeniami.
O WOŚP ciężko jest mówić bez
emocji. Masa ludzi angażuje się
w akcję spontanicznie i z dobroci
serca. Dobrze jest że My Polacy
chcemy pomagać. Chcemy się
przy tym cieszyć. Chcemy pomagać z radości. Jest WOŚP i jest masa innych miejsc i sposobów
na charytatywność. Jeśli chodzi
o WOŚP to boje się że euforia i samo zachwyt pomocy kończy się
w styczniu. Pamiętajcie żeby mieć
nadal oczy i serce otwarte na to co
dziej się wokół nas. Na tej stronie
umiściłem przykładowe miejsca,
sposoby gdzie można komuś pomóc lokalnie. Ze swojej strony deklarowałem i nadal podtrzymuję
iż łamy gazety i strony portalu
udostępniam do pomocy naszym
najbliższym.

Rodzice Julki nie są w stanie zapewnić jej wystarczająco dużo zajęć dodatkowych aby dziewczynka
mogła się bardziej rozwijać. Ciągłe rehabilitacje są
niezbędne do podtrzymywania osiągniętych efektów, a to niesie za sobą duże koszty.
Razem możemy więcej! Pomóżmy Julce i jej rodzinie.
Jula należy do Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”
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Zmarł Waldemar Stanisław Hińc
18 grudnia 2018 r. w wieku 93 lat
zmarł Pan Waldemar Stanisław Hińc.
Urodził się 6 maja 1925 r. w Wyszogrodzie, tu spędził swoje pierwsze lata.
Wraz z rodzicami mieszkał w dawnym
Pałacu Sławińskich, gdzie mieściła się
wówczas Publiczna Szkoła Powszechna.

Rodzice Pana Waldemara byli związani z ziemią płocką. Matka Jadwiga Regina z domu Szafaryn (1904-2004) pochodziła z Drwał koło Wyszogrodu. Ojciec Czesław Hińc (1899-1940) pochodził ze Steklina. Od 1925 do 1932 r. pracował jako nauczyciel, a zarazem kierownik w Szkole Powszechnej w Wyszogrodzie. W 1932 r. cała
rodzina przeprowadziła się do Rogozina koło
Płocka. W 1937 r. Waldemar Hińc rozpoczął
edukację w męskim Gimnazjum im Marszałka

Stanisława Małachowskiego w Płocku. Naukę
przerwała wojna. W kwietniu 1940 r. Czesław
Hińc został aresztowany i wywieziony do obozu
koncentracyjnego w Dachau. Zmarł 10 lipca 1940 r. Po śmierci męża Jadwiga Hińc ciężko
pracowała by utrzymać rodzinę: syna Waldemara i jego młodsze siostry Urszulę (ur. w 1927)
i Czesławę (ur. w 1931). Piętnastoletni wówczas
Waldemar Hińc by pomóc matce podjął fizyczną
pracę. Po wojnie kontynuował naukę w Małacho-

reklama

wiance. Dzielił czas między pracę zawodową i naukę, codziennie dojeżdżał na rowerze z Rogozina do Płocka.
Wspominał, że wraz z kolegami ze szkoły tworzyli nieformalne grupy, które nie do końca akceptowały zmiany
polityczne w kraju. Waldemarem Hińcem zainteresowała się służba bezpieczeństwa, tylko dzięki temu, że ktoś
ze znajomych go ostrzegł uniknął aresztowania. Uciekł
pociągiem do Brodnicy, a następnie do Wrocławia. We
Wrocławiu ukrywał się przez jakiś czas pod innym nazwiskiem. Dzięki pomocy przypadkowych ludzi, którzy
dali mu dach nad głową ukończył studia architektoniczne na Politechnice Wrocławskiej. W 1952 r. dostał nakaz
pracy do Biura Projektów Budownictwa Ogólnego
w Warszawie. Przepracował tam 58 lat. Jego dziełem była powojenna odbudowa zabytkowych obiektów takich
jak: hotel Bristol w Warszawie, hotel Belvedere w Pradze,
ambasada w Moskwie. Wszystko co osiągnął zawdzięczał własnej ciężkiej pracy. W wolnych chwilach pisał.
Nigdy nie zapominał o swych korzeniach. Jego książki to
rodzinne pamiętniki i wspomnienia z interesującą historią w tle. Jedna z ciekawszych to „Wyszogród: smuga pamięci”, bogato udokumentowana historia Wyszogrodu,
oparta na archiwum prowadzonym przez ojca Czesława
Hińca. To sentymentalna podróż do rodzinnych stron.
Pan Waldemar był człowiekiem pełnym energii,
otwartym na ludzi i mimo swego wieku na nowe technologie. Starszy Pan siedzący przy komputerze i pracujący
nad nową książką, takim zostanie w mojej pamięci.
Ostatnia jego wizyta w Wyszogrodzie miała miejsce w listopadzie 2018 r. z okazji odsłonięcia i poświęcenia repliki tablicy upamiętniającej osoby poległe w 1920 r.
Uroczystość pogrzebowa odbyła się 28 grudnia
o godz. 11.00-ej w Kościele św. Karola Boromeusza
na warszawskich Powązkach.
W. B.
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Przekazanie sprzętu specjalistycznego dla jednostek z Gminy Bulkowo
11 stycznia odbyło się uroczyste przekazanie
sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP
z gminy Bulkowo. W uroczystości przekazania
uczestniczyli: dh Hilary Januszczyk- Pełnomocnik Starosty Płockiego ds. współpracy
z OSP, Gabriel Graczyk- Wójt gminy Bulkowo; Emilia Górnicka- przedstawiciel Urzędu
Marszałkowskiego; dh Bogdan Matczak – były
Komendant Gminny ZOSP RP i dh Piotr Kaźmierowski- Komendant gminny ZOSP RP.
W roku 2018 gmina pozyskała stosowne dofinansowanie w ramach zadania OSP-2018 realizowanego przez Mazowiecki Urząd Marszałkowski wWarszawie. Sprzęt otrzymały następujące jednostki:

OSP Nowe Łubki – 2 aparaty powietrzne marki FENZY wraz z maskami – kwota dofinansowania 3 200zł.
OSP Bulkowo – 1 aparat powietrzny marki FENZY wraz z maską – kwota dofinansowania 1 600 zł oraz agregat prądotwórczy FOGO symbol FDG 100 I3S mocy 80 KW (100
kVA) na przyczepce – kwota dofinansowania 40 tyś zł. Pozostałe środki na realizację powyższego zadania pochodzą z budżetu gminy
Bulkowo.
W imieniu Starosty Płockiego Mariusza Bieńka podziękowania za trud i prace społeczną dla
strażaków przekazał dh Hilary Januszczyk

III sesja Rady Powiatu. Przyszłoroczny budżet uchwalony!
– Widać, że polityka rozwojowa, cele, jakie stawiamy sobie jako Zarząd Powiatu, są długofalowe i przynoszą określone
założenia – mówił Starosta Mariusz Bieniek, porównując budżet na 2015 rok
z tym na 2019. Radni nie mieli wątpliwości co do jego przyjęcia.
III sesja Rady Powiatu w kadencji 2018 – 2023 odbyła się 19 grudnia 2018 r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku.
Otworzył ją Przewodniczący Rady Powiatu Lech
Dąbrowski, który powitał wszystkich obecnych.
Wśród nich byli Starosta Płocki Mariusz Bieniek,
Wicestarosta Iwona Sierocka oraz pozostali członkowie Zarządu Powiatu: Bogdan Banaszczak, Paweł Bogiel oraz Paweł Jakubowski. Wśród gości byli również Skarbnik Powiatu Maria Jakubowska,
Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Związku OSP RP i zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Hilary Januszczyk oraz Dyrektorzy Wydziałów i jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Płocku.
Sesja rozpoczęła się niezwykle uroczyście
za sprawą Harcerzy z Hufca ZHP „Mazowsze”
Płock, którzy – jak co roku – przyszli z Betlejemskim Światłem Pokoju. Komendant Hufca Adam
Wenkler i jego podopieczni życzyli wszystkim
obecnym wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia.
Podarunek wręczyli Staroście Mariuszowi Bieńkowi i Przewodniczącemu Lechowi Dąbrowskiemu.
Samorządowcy podziękowali Harcerzom za pamięć, również złożyli gościom życzenia i wręczyli
okolicznościowe upominki.

Nie były to jednak jedyne odwiedziny podczas
obrad. Na sesję przyszli także niezastąpieni uczniowie
z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rogozinie ze
swoim Dyrektorem Robertem Majewskim. Kolędnicy odwiedzają Starostwo Powiatowe w Płocku co roku, za każdym razem wzruszając przepięknym wykonaniem kolęd. Nie inaczej było i tym razem. Starosta
i Przewodniczący podziękowali gościom za występ,
aWiceprzewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Woja wręczyła dzieciom słodkie prezenty.
Po tym miłym, świątecznym wstępie, Rada
przeszła do realizowania zaplanowanych punktów
obrad. Przewodniczący poinformował, że obecni
są wszyscy Radni i że wpłynęło do niego pismo
w sprawie utworzenia kolejnego klubu w Radzie.
To liczący trzy osoby klub Radnych Nasza Gmina
Nasz Powiat Płocki, którego Przewodniczącym został Paweł Tokarski.
W skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli
tym razem: Ewa Kowalak, Krzysztof Wielec oraz Paweł Tokarski.

Bez wątpienia najważniejszym punktem obrad było przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płockiego na lata 2019 – 2030 oraz
uchwalenie budżetu Powiatu Płockiego
na rok 2019. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, które odczytała Skarbnik Powiatu Maria Jakubowska, w obu przypadkach były pozytywne,
tak samo jak opinie Komisji Budżetu i Finansów,
której w tej kadencji przewodniczy Krzysztof Wielec. Ostatecznie obydwie uchwały zostały przyjęte:
w przypadku WPF wszyscy Radni byli „za”,
w przypadku budżetu – 17 „za”, a 6 wstrzymało
się od głosu.
Starosta Mariusz Bieniek porównywał budżet
na rok 2015, który był pierwszym przyjętym budżetem podczas jego urzędowania, z tym na 2019
rok. Poinformował, że dochody na 2019 rok zostały
zaplanowane
w
łącznej
kwocie 110.768.566,66 zł. W 2015 roku było to niespełna 85 mln zł. Różnica wynosi więc prawie 26
mln zł!

Starosta podkreślił, że świadczy to przede
wszystkim o bogaceniu się naszego regionu i o tym,
że mieszkańcom dobrze się powodzi. Dużą część
budżetu stanowią bowiem wpływy z podatku PIT
(od osób fizycznych). Starosta przyznał jednocześnie, że wciąż niewielki udział ma u nas podatek
CIT (od osób prawnych), ponieważ jesteśmy
przede wszystkim powiatem rolniczym. Poprawa
tego stanu jest jednym z celów Samorządu na kolejne lata.
Przewodniczący Lech Dąbrowski pogratulował Skarbnik Marii Jakubowskiej i całemu Zarządowi bardzo dobrego i racjonalnego przygotowania budżetu, a Radzie – rozsądnej decyzji.
Warto zauważyć, że również w tym roku będziemy mieć nadwyżkę budżetu w kwocie 2 mln zł,
która wynika z różnicy między zaplanowanymi
dochodami a wydatkami. Nadwyżka ta zostanie
przeznaczona na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.
Koniec sesji przeznaczony był na postulaty,
inter pelacje i zapytania Radnych. Z prawa
do złożenia interpelacji skorzystało bardzo wiele
osób: Lech Dąbrowski, Paweł Jakubowski, Paweł
Bogiel, Magdalena Woja, Anna Dębska, Piotr
Skorupski, Waldemar Zawadzki oraz Paweł Tokarski. Radni wnosili m. in. o modernizację dróg
w swoich okręgach, lepszą organizację zimowego utrzymania dróg, poruszyli kwestię ochrony
przeciwpowodziowej. Starosta zaznaczył, że
każdy Radny otrzyma odpowiedź na piśmie
na swoje postulaty.
Po sesji Radni zostali zaproszeni na przygotowane spotkanie opłatkowe

Powiat
Nasze wspólne święta 2018
– druga edycja paczek świątecznych na Kresy
Świąteczna pomoc dla polskich
dzieci z Łotwy i Litwy
Udało się po raz drugi...
Więcej, lepiej, weselej i najważniejsze, że znowu razem
29 paczek, a w nich słodycze,
książki i artykuły szkolne Starostwo Powiatowe w Płońsku wysłało do polskich szkół na Łotwie i Litwie.
Już po raz drugi Niepubliczna
Szkoła Podstawowa im. Henryka
Sienkiewicza w Nowym Radzikowie zainicjowała świąteczną pomoc dla dzieci z polskich szkół
w Krasławiu na Łotwie i w Wesołówce na Litwie. W tym roku
do akcji włączyły się szkoły powiatowe: Zespół Szkół nr 1 w Płońsku,
Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Płońsku, Specjalne Ośrodki
Szkolno-Wychowawcze w Jońcu
i Płońsku i Zespół Szkół w Czerwińsku n/Wisłą. Ponadto, dary
przekazali również: Szkoły Podstawowe w Grodźcu i Goławinie,
Szkoła Podstawowa w Nr 1
w Płońsku, GCK Multiosada w Małej Wsi, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie, Urząd Gminy w Czerwińsku nad Wisłą i Biblioteka Pedagogiczna
w Płońsku. Łącznie zebrano 66 kg słodyczy i 133,5 kg książek oraz artykułów szkolnych i dekoracyjnych. Starostwo Powiatowe w Płońsku podjęło się wysyłki paczek.
Wszystkim, którzy włączyli się w akcję, serdecznie dziękujemy.

Na zdjęciach: Inicjator akcji: Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Nowym Radzikowie Aleksander Olczyk oraz Pracownicy Starostwa.
reklama
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Lekcja dla Rodaka w Płocku
We współpracy z Fundacją dla Rodaka 18 stycznia o 9.45 w Szkole Podstawowej nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku odbędzie się
Lekcja dla Rodaka. W spotkaniu
uczestniczyć będą studenci z Kazachstanu. Przyjeżdżają: Eugeniusz Komerist, Taisia Rimari, Maryia-Mazhena
Dzemidovich, Inga Kovtunova.
Lekcja dla Rodaka zostanie przeprowadzona przez studentów – stypendystów Fundacji dla Rodaka przy współpracy
z wolontariuszkami Fundacji Moniką Gadomską i Ewą Szymańską. Lekcja ma
na celu edukowanie dzieci i młodzieży
na temat historii Polaków w Kazachstanie,
na Syberii i Kresach, w tym spotkania z Polakami (w tym przypadku ze studentami)
stamtąd. Najmłodsi, podczas takich zajęć,
uczą się o bolesnej karcie dziejów, ale tak
samo o znaczeniu i doniosłości tych obszarów Rzeczypospolitej, które dzisiaj nazywamy Kresami.

Czym jest „Lekcja dla Rodaka”?
Polega ona na organizowaniu zajęć edukacyjnych dla
dzieci i młodzieży na temat historii Polaków w Kazachstanie, na Syberii i Kresach. Najmłodsi, podczas
takich zajęć, uczą się o bolesnej karcie dziejów, ale
tak samo o znaczeniu i doniosłości tych obszarów
Rzeczypospolitej, które dzisiaj nazywamy Kresami.
Mali Polacy, którzy już włączają się w akcje charytatywne na rzecz Rodaków zza wschodniej granicy, zadają pytania: skąd wzięli się tam Polacy, dlaczego nie
mogą wrócić, jak żyją obecnie i kiedy wrócą? Nasza
Fundacja stawia sobie za cel udzielenie odpowiedzi
na te pytania młodemu pokoleniu oraz włączenie go
w działalność na rzecz Rodaków, którzy w wyniku tragicznych losów – najazdów, zsyłek, operacji antypolskiej – znaleźli się poza granicami swojego kraju. Pragniemy uwrażliwić młodzież na potrzebę niesienia pomocy tym Rodakom oraz ich potomkom i merytorycznie przygotować ich w zakresie tego tematu.
Zachęcamy i gorąco prosimy o poświęcenie przynajmniej
jednej lekcji poświęconej Rodakom z Kazachstanu. Dlaczego
oni tam są? Dlaczego tak daleko? Czemu nie wracają? Odpowiedzmy dzieciom i młodzieży na te pytania i opowiedzmy
im o trudnej historii, w którą zaplątani są nasi swojacy, a także

o kraju, w którym przyszło im żyć. Przygotujmy najmłodszych na powrót Rodaków, który powoli następuje.
Informacja na temat jak włączyć się w akcje
Lekcja dla Rodaka do pobrania ze strony Fundacji
dla Rodaka http://www.fundacjadlarodaka.pl
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„Duch Święty odnowi oblicze ziemi” – Orszak Trzech Króli
Pod hasłem „Duch Święty odnowi oblicze ziemi” 6 stycznia 2019 r. w Dzień Objawienia Pańskiego już po raz ósmy
w Płocku odbył się Orszak Trzech Króli – niezwykłe, pełne radości, rodzinne wydarzenie o chrześcijańskich fundamentach, które jest nawiązaniem do tradycji wystawiania jasełek ulicznych
i przenosi wydarzenia sprzed tysięcy lat we współczesność.
Tegoroczny Orszak Trzech Króli odbył się pod hasłem „Duch Święty odnowi
oblicze ziemi”. Biorący w nim udział Płocczanie i miszkańcy powiatu płockiego wyruszyli o godz. 11.00 ze Starego Rynku, aby ulicami Bielską i Jachowicza dojść do kościoła parafii pw. św. Stanisława Kostki w Płocku, gdzie mogli uczestniczyć we mszy
św. pod przewodnictwem Biskupa Pomocniczego Diecezji Płockiej Mirosława Milewskiego, który wygłosił również homilię.
Wśród uczestników orszaku tradycyjnie nie zabrakło współorganizatorów, którzy wspierają inicjatywę Orszaku Trzech Króli: Starosty Płockiego Mariusza Bieńka,
oraz Wicestarosty Iwony Sierockiej

reklama
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Orszak Trzech Króli w Wyszogrodzie

W niedziele 6 stycznia 2019 roku, ulicami Wyszogrodu zgodnie z tradycją i świętem chrześcijańskim przeszedł Orszak
Trzech Króli. Kolędujący, wyszogrodzki uroczysty pochód wyruszył z wyszogrodzkiego Rynku i dotarł do Kościoła Świętej
Trójcy, by oddać chwałę i cześć narodzonemu Chrystusowi.
Na czele orszaku stanęli tradycyjnie trzej królowie. W tegorocznym pokłonie
w role Mędrców ze Wschodu wcielili się: Adam Dutkowski – MELCHIOR, Olgierd
Żyłka – KACPER i Grzegorz Klus – BALTAZAR. Uroczystą mszę świętą odprawił
ks. Proboszcz Grzegorz Przybyłek oraz ks. Kanonik Zenon Glicner. Po uroczystej
mszy swój występ zaprezentowały dzieci ze Szkoły Podstawowej im. K. K Baczyńskiego w Wyszogrodzie.
Organizatorami wyszogrodzkiego Pokłonu Trzech Króli, była Parafia Św. Trójcy
w Wyszogrodzie, której wsparcia przy organizacji udzieliły władze samorządowe
Gminy i Miasta Wyszogród. W tegorocznym orszaku Gminę i Miasto Wyszogród
reprezentowała Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, Pani Iwona Gortat.
W przygotowanie uroczystości zaangażowani byli również liczni uczniowie ze
szkół naszej gminy, organizacje i osoby prywatne. Mieszkańcy gminy uczestniczyli
w tegorocznym orszaku całymi rodzinami. Wszystkim uczestnikom oraz osobom zaangażowanym w przygotowanie tegorocznej uroczystości wyszogrodzkiego Orszaku
Trzech Króli należą się szczególne, wyjątkowe i serdecznie podziękowania. Wierzymy, że wspólne przebywanie przy śpiewie kolęd wraz z Trzema Królami, w rodzinnym gronie, wśród znajomych i naszych bliskich, to czas, który nas szczególnie zbliża, pomaga budować wyjątkowe relacje oraz niesie szczególną nam radość.
TEKST I ZDJĘCIA UMIG WYSZOGRÓD
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Dobro triumfuje. Ponad 312 tys. zł na WOŚP w powiecie!
27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Powiecie Płockim
przeszedł najśmielsze oczekiwania chyba wszystkich mieszkańców. Każda gmina zebrała więcej niż w ub. r., tak imponującej kwoty jeszcze nigdy nie było! A który sztab jest liderem?
Orkiestra w tym roku zagrała w niedzielę 13 stycznia. Celem 27. Finału było
pozyskanie środków na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Tegorocznej edycji przyświecały hasła: „Pomaganie jest
dziecinnie proste” oraz „Gramy dla dzieci małych i bez focha”.
Prawie wszystkie gminy w Powiecie Płockim włączyły się w tę szlachetną i radosną ideę, której celem jest pomoc drugiemu człowiekowi. Cała niedziela zdominowana była przez fantastycznych wolontariuszy z charakterystycznymi puszkami,
wspaniałe występy, ciekawe licytacje. Znakiem rozpoznawczym tradycyjnie było
czerwone serce.
W tym roku wspieraliśmy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy wyjątkowo
chętnie. Gminy Powiatu Płockiego, w których zagrała Orkiestra, zebrały rekordową
kwotę blisko 312,5 tys. zł, a to jeszcze nie koniec. W kilku sztabach, w których w poniedziałek trwało intensywne liczenie zebranych pieniędzy, usłyszeliśmy, że są jeszcze datki w postaci obcej waluty i że coś jeszcze dojdzie z licytacji oraz ze zbiórek.
– Bardzo się cieszę i dziękuję wszystkim wolontariuszom, darczyńcom i ludziom zaangażowanym w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Po raz kolejny pokazaliśmy, że dobro drugiego człowieka jest wartością absolutnie nadrzędną, a pomoc innym jest naszym życiowym priorytetem – komentuje Starosta Płocki Mariusz Bieniek.
– Społeczność szkolna jest niezwykle dumna i wzruszona, że kolejny raz mogła
być częścią tej wspaniałej akcji, niosącej pomoc tym razem dla małych dzieci i bez focha na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych – usłyszeliśmy z kolei od Jolanty Trojanowskiej, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach, która każdego roku chętnie włącza się w WOŚP.

str. 9
dokończenie ns
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W tym roku liderem i rekordzistą Orkiestrowej zbiórki okazał
się połączony sztab Gminy Mała Wieś oraz Miasta i Gminy Wyszogród. Łącznie zebrano tu – uwaga! – 52 697,57 zł!
Kolejny jest sztab w Gminie Bodzanów, gdzie najlepszy wynik – jako wolontariusz – tradycyjnie uzyskał Wojciech Janowski,
znany również jako GROSZEK OFF ROAD. Wyjątkową popularnością w tej gminie cieszył się zorganizowany przez niego Offroadowy 27. Finał WOŚP. Trzecie miejsce zajął sztab w Gminie
Słupno.
I choć nie o wyścigi tu chodzi, to jednak taka zdrowa i radosna
rywalizacja działa na korzyść potrzebujących, dla których organizowane są zbiórki w ramach WOŚP.
ILE PIENIĘDZY ZEBRANO W GMINACH?
• Gmina Mała Wieś oraz Miasto i Gmina Wyszogród (połączony
sztab) – 52 697,57 zł, w tym sam Wyszogród – 14 809,14 zł
• Gmina Bodzanów – 50 011,28 zł + obca waluta, w tym Groszek Off Road i Przyjaciele
• Gmina Słupno – ponad 41 000 zł
• Gmina Bulkowo – 35 825,88 zł
• Gmina Radzanowo – 34 318,54 zł + obca waluta i precjoza
• Gmina Bielsk – 29 156,12 zł
• Miasto i Gmina Drobin – ok. 20 000 zł
• Miasto i Gmina Gąbin – 17 000 zł + dojdą jeszcze pieniądze
z licytacji i ze zbiórek w szkołach
• Gmina Staroźreby (sztab w Szkole Podstawowej im. Zbigniewa
Dłużniewskiego w Nowej Górze) – 14 404,03 zł
• Gmina Stara Biała (sztab w Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach) – 13 486,20 zł + 8 euro i 21 centów
• Gmina Słubice – 2 903,81 zł
• Gmina Brudzeń Duży – pieniądze zbierali uczniowie w Siecieniu i w Brudzeniu Dużym oraz harcerze w Sikorzu; w samym
Brudzeniu zebrano ok. 1 600 zł

Gratulujemy i dziękujemy
za ogromne zaangażowanie!
27 lat grania to poważna część historii Polski. Przez ten okres Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pomogła praktycznie każdemu szpitalowi w naszym kraju. To, że Orkiestra działa i to z tak dużą skutecznością, to
oczywiście zasługa wszystkich Wolontariuszy i darczyńców, to efekt każdego grosza
wrzuconego do puszki. Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy to wspólne dobro Polaków, którzy od lat grają razem z nami.
Niedzielny koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Małej Wsi to praca i zaangażowanie wolontariuszy, dzieci i ich rodziców, młodzieży,
nauczycieli, strażaków ochotników oraz pracowników Gminnego Centrum Kultury MultiOsada
w Małej Wsi.. „Sztab” Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy działający przy Gminnym Centrum
Kultury MultiOsada w Małej Wsi, składa serdeczne
podziękowania mieszkańcom naszej gminy za czynne włączenie się do działań w ramach XXVII Finału W. O. Ś. P. w dniu 13 stycznia 2019r.
reklama

WOŚP W Małej Wsi

Nasz niedzielny finał WOŚP w Małej Wsi to
wyraz Państwa hojności, otwartości serc, wzajemnej życzliwość oraz wulkan pomysłów wielu wspaniałych ludzi. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, ich opiekunom i rodzicom, którzy poświęcili swój czas tworząc „orkiestrową” atmosferę.
Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że
w tym roku pobiliśmy kolejny rekord!!! Kwota zebrana w ramach XXVII Finału WOŚP przez Sztab
przy Gminnym Centrum Kultury MultiOsada
w Małej Wsi to 52697,57zł. Na ten piękny rekordowy wynik pracowała z nami w tym roku Gmina
i Miasto Wyszogród, którzy wzbogacili naszą zbiórkę o kwotę 14809,14zl. Kwota zebrana przez Gminę Mała Wieś to 37888,43 (w roku ubiegłym zebraliśmy 24503,87zł). Choć udało nam się pobić
rekord z ubiegłego roku, to wszyscy doskonale wiemy, że nie o bicie rekordów tu chodzi, a o bycie z sobą i dla siebie nawzajem o zbiórkę na szczytny cel,
który zachęca do działania!
EWA GRZELAK
DYREKTOR GMINNYM CENTRUM KULTURY MULTIOSADA
W MAŁEJ WSI
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Organy ścigania II RP na tropie komunistów z Wyszogrodu

Poszukiwany, poszukiwana...
Komunistyczny Związek Młodzieży był przybudówką Komunistycznej
Partii Polski, która jawnie działała
na szkodę państwa jako agentura Moskwy. Maurycy Rok (rocznik 1907)
z Wyszogrodu, powiat Płock w 1924 r.
wyjechał do Warszawy gdzie pracował
jako czeladnik krawiecki. Nawiązał kontakt z komunistami co zaowocowało
w 1925 r. wstąpieniem w szeregi KZM.
Jak zeznał”... tam miałem funkcję łącznika technicznego”. Na trop jaczejki
(komórki partyjnej) wpadła policja i kilkakrotnie Maurycy Rok spędził noc
w areszcie. W 1929 r. postanowił zbiec
za granicę. Trafił do Belgii gdzie pełnił
funkcję sekretarza grupy żydowskiej”
Czerwonej Pomocy”. W 1933 r. kierownictwo Komunistycznej Partii Belgii
wysyłało go do Holandii gdzie był zatrzymany przez tamtejszą policję.
Uciekł do Francji gdzie wystąpił do francuskiej partii komunistycznej, która
w latach trzydziestych rozwinęła się
w partię masową. Z ustaleń policji z ro-

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..
ku 1937 wynikało, że Rok zainstalował
się w Paryżu przy ulicy Aumaire nr. 29
gdzie mieszkał wspólnie z Pesel Friedman, guziczarką z Tarnowa, córką Icchiela Friedman i Rywki Ruchal.
JERZY WOŻNIAK

Od redakcji: Zapraszam do przesyłania na nasz adres ciekawostek historycznych dotyczących naszego regionu.
kontakt redakcja@e-wyszogrod.pl

Poniżej napisze Wam co udało mi się
do tej pory wyczytać i odkryć na temat
tak zwanej BITWY POD SŁOMINEM.
Józef Sierzpustowski 1826-1900dowodził 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 zbieczginął 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

Ekomasterzy w Bulkowie. I Ty możesz zostać ekowolontariuszem!
Ekologia jest odpowiedzią na rosnące zagrożenie szeroko rozumianego życia i troską o środowisko
naturalne, jest wyrazem prospołecznego zaangażowania, daje też
poczucie satysfakcji z udziału
w procesie poprawy wspólnego dobra, czyli środowiska naturalnego.
Najwyższa pora abyśmy zaczęli
dbać o otaczający nas świat. Zaczynając
odmłodego pokolenia ekomasterów wolonatriatu. Uświadomienie mieszkańcom
jak ważny jest „odcisk stopy” każdego znas
jest naszym wyzwaniem na2019 r. Wnaszej Pracowni Orange w Bulkowie przewidzieliśmy szereg działań związanych z szeroko pojętą ekologią. Zarówno w wymiarze naszej „biblio-pracowni” jak i wychodząc lokalnie na obszar gminy Bulkowo. Poszukujemy ekowolontariuszy
wśród naszych mieszkańców, zarówno
młodych jak i starszych. Zapraszamy serdecznie chętne osoby do udziału w ekologicznym projekcie. Więcej szczegółów
na Facebooku i stronie internetowej Pracowni pod adresem: https://pracownieorange. pl/pracownia/bulkowo/
Zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu Natalią Maćkiewicz
pod nr 24 265 20 88; e-mail: gbpbulkowo@gmail.com

Projekt realizowany przy wsparciu Fundacji Orange w ramach konkursu grantowego na rozwój i promocję wolontariatu w Pracowniach Orange, organizowanego przez Fundację Dobra Sieć.

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 odwiedzic to miejsce
ze swieczką (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 nam znać. Może Razem coś odkryjemy.
STOWARZYSZENIE SAKWA MICHAŁ ANTCZAK

ogłoszenie
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„WIECZÓR KOLĘD”

Dnia 6 stycznia w Święto Trzech Króli w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie odbył się
„WIECZÓR KOLĘD”. Pani Dyrektor Zuzanna Niemirowska wraz z Księdzem Proboszczem Grzegorzem
Jendrzejewskim przywitali przybyłych gości przywołując historię kolęd: „Kolęda swe źródła ma w
obchodach rzymskich, KALENDAE styczniowych (MENSIS Januari’s). Kolęda w swym pierwszym
znaczeniu była noworoczną pieśnią powitalną i pochwalną na cześć gospodarzy, przekazywała
życzenia szczęścia i pomyślności. Kolęda w rozumieniu pieśni religijnej związanej z narodzinami
Chrystusa wykształciła się później, wraz z rozwojem i umacnianiem się chrześcijaństwa”. Następnie
w nastrój Święta Trzech Króli gości wprowadziła p. Halina Nowacka, odczytując swój piękny, autorski
wiersz, który został nagrodzony gromkimi brawami. Po wprowadzeniu w ten magiczny nastrój,
nadszedł czas na wspólne śpiewanie. Przybyłym gościom zostały rozdane śpiewniki kolędowopastorałkowe. Kolędowanie rozpoczęto kolędą „Bóg się rodzi”. Później uczennice wraz z paniami
nauczycielkami szkoły, zaśpiewały pastorałkę „Święta w nas”. W przerwach goście mogli napić się
czegoś ciepłego oraz zjeść piernika przygotowanego przez Radę Pedagogiczną. Wieczór zakończono
utworem „Przekażmy sobie znak pokoju”, śpiewając go wspólnie i trzymając się za ręce. Na koniec
Ksiądz Proboszcz udzielił wszystkim swojego błogosławieństwa. Wieczór spędzony był magicznie i
rodzinnie. Serdecznie wszystkim dziękujemy i zapraszamy za rok.

Wyjątkowy koncert świąteczny
w MultiOsadzie

Okres bożonarodzeniowy to czas
szczególny dla wszystkich, to taka
magiczna pora szeroko rozumianego oczekiwania, czas, kiedy poza
wytężoną pracą, obowiązkami,
przygotowaniami do Świąt, ludzie
zatrzymują swoje myśli na chwilę,
by wspólnie celebrować ten wyjątkowy czas. Wspólnemu świętowaniu sprzyja kolędowanie, wspólne
przygotowywanie posiłków, ozdób
choinkowych i nie tylko w rodzinnym gronie, ale również w kościołach, w salach koncertowych, Domach Kultury, gdzie można poczuć
świąteczną atmosferę życzliwości,
wspólnoty i pojednania.
Tak też było w Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej
Wsi! 22 grudnia o godz. 17.00 mieszkańcy gminy Mała Wieś spotkali się
na bardzo wyjątkowym świątecznym
koncercie Andrzeja Rybińskiego, piosenkarza z ponad czterdziestoletnim
stażem artysty estradowego, obdarzonereklama

go wyjątkowym głosem, którego Polacy
cenią nie tylko za twórczość, ale również
doskonały kontakt z publicznością. Podczas koncertu oprócz pięknych polskich
kolęd usłyszeliśmy również największe
przeboje piosenkarza. Był to czas kiedy
mogliśmy oderwać się od pracy i wyjątkowo nastrojowej scenerii poczuć magię
świąt Bożego Narodzenia. Charakter
naszego wydarzenia stworzył możliwość obcowania z kulturą i tradycją.
Muzyka łagodzi obyczaje, a spotkanie
podczas którego rozbrzmiewają łagodne
dźwięki kolęd, tworząc atmosferę niezwykłej życzliwości zbliża ludzi i zacieśnia ich więzi.
Nasze przedświąteczne spotkanie
zakończył Wójt Gminy Mała Wieś Pan
Zygmunt Wojnarowski, kierując
do wszystkich uczestników życzenia
świąteczne i noworoczne.
Organizatorem tego wyjątkowego
wydarzenia było GCK MultiOsada
w Małej Wsi, współorganizatorami:
Wójt Gminy Mała Wieś, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
oraz Starostwo Powiatowe w Płocku.
EWA GRZELAK
DYREKTOR GCK MULTIOSADA W MAŁEJ WSI
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Wieczór świąteczno
-niepodległościowy w Goławinie

Finał Szlachetnej Paczki
w Zespole Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku

16 grudnia odbył się w Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Goławinie tradycyjny
wieczór świąteczny. W tym roku, ze
względu na 100 lecie odzyskania
przez Polskę Niepodległości wzbogacony o akcenty patriotyczne. To
wydarzenie wpisało się również
w jedno z działań realizowanego
projektu Ministerstwa Obrony Narodowej – Wieś tradycją silna – dla Niepodległej. Projekt ten
jest prowadzony i współfinansowany przez działające przy szkole Stowarzyszenie Razem dla wsi.
Wieczór rozpoczął się świątecznym
tańcem dzieci z oddziału przedszkolnego.
Następnie wszystkich zaproszonych gości,
zgromadzonych rodziców, dziadków powitał dyrektor szkoły i zaprosił do obejrzenia przygotowanej części artystycznej. Zło-
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żyły się na nią patriotyczne jasełka, przedstawienie „Gdzie podziała się pierwsza
gwiazdka” i humorystyczna scenka wystawiona przez członków Stowarzyszenia – „Boże Narodzenie w hipermarkecie”. Wspólne śpiewy kolęd, życzenia świąteczne, dekoracje, wprowadziły wszystkich uczestników w nastrój zbliżających
się świąt. Dopełnieniem uroczystości była
przygotowana dla wszystkich wieczerza
wigilijna. Symbolicznie łamany opłatek,
śledzik, pierogi, czerwony barszcz z pasztecikami i domowe wypieki stworzyły namiastkę wigilijnego stołu, przy którym
każdy znalazł miejsce. Uczestnicy wieczoru mieli też możliwość obejrzenia prac plastycznych naszych uczniów, którzy wzięli
udział w konkursie na Ozdobę świąteczną – patriotyczną. Wszyscy zostali obdarowani śpiewnikami patriotycznymi i kartami świątecznymi.
Tego wieczoru poczuliśmy, że zbliża się Boże Narodzenie.

„Szlachetna Paczka to jeden
z największych i najskuteczniejszych programów społecznych
w Polsce. Istnieje od 2001 roku
i jest jedynym na świecie systemem pomocy bezpośredniej,
który łączy ogromną skalę działania. Przez 18 lat w działania
Paczki włączyło się blisko 4
mln osób, a łączna wartość pomocy materialnej przekazanej
ponad 150 tys. rodzin w potrzebie przekroczyła ćwierć miliarda złotych. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie dziesiątki tysięcy
wolontariuszy.
To oni odwiedzili włączone do projektu rodziny, wysłuchali ich historii,
wraz z nimi określili ich najważniejsze
potrzeby.” Szlachetna Paczka to jeden
z największych i najskuteczniejszych
programów społecznych w Polsce. Istnieje od 2001 roku i jest jedynym
na świecie systemem pomocy bezpośredniej, który łączy ogromną skalę
działania. Przez 18 lat w działania Paczki włączyło się blisko 4 mln osób, a łączna wartość pomocy materialnej przekazanej ponad 150 tys. rodzin w potrzebie
przekroczyła ćwierć miliarda złotych.
Nie byłoby to możliwe, gdyby nie dziesiątki tysięcy wolontariuszy. To oni odwiedzili włączone do projektu rodziny,
wysłuchali ich historii, wraz z nimi
określili ich najważniejsze potrzeby. Nasza szkoła również włączyła się w akcję
pomocy potrzebującym. Liderem akcji
była Agnieszka Bąkowska –Krucz, a wolontariuszami Bogumiła Wolska- Grudna i Dorota Kłoszewska nauczycielki
z naszego Zespołu Szkół, we współpracy
z Anną Caban, Jolantą Jakubiak i Patrykiem Fidelskim (naszym absolwentem). Szlachetna Paczka z naszego rejo-

nu objęła pomocą 12 potrzebujących rodzin. Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi
był darczyńcą dla jednej rodziny. Cała
społeczność szkolna wzięła udział
w zbieraniu artykułów spożywczych,
przemysłowych, środków czystości, zabawek i kosmetyków. Nauczyciele
i uczniowie we własnym gronie zorganizowali składkę pieniężną, na powstanie
paczki złożyły się też fundusze uzbierane podczas turnieju charytatywnego
piłki siatkowej.
W sobotę 8 i niedzielę 9 grudnia
w budynku szkoły pracował sztab Szlachetnej Paczki.
W dostarczaniu paczek pomagali
Wojciech Szafrański (nasz absolwent),
Jacek Caban, Marek Krucz i Galyna Kuchar, oraz nasi uczniowie Michał Ciurzyński, Szymon Biernat. Dziewczętanasze uczennice, które na miejscu pomagały w pakowaniu paczek i przyjmowaniu darczyńców: Patrycja Zapadka,
Klaudia Bartkowska, Gabriela Jankowska i pani Zuzanna Fidelska. Do obdarowanych zawieziono pralki lodówki,
odzież, obuwie, środki czystości, żyw-

ność, a nawet węgiel. Podziękowaniom
i radości z niesionej pomocy nie było
końca. Łzy wzruszenia i zapewnienia
o pamięci i wdzięczności płynęły
od wszystkich obdarowanych.
Wolontariat z naszej szkoły przygotował też paczki poza oficjalną akcją,
opiekun wolontariatu Anna Nowakowska i Pani Żaneta Sobczak nauczycielki
ze szkoły zakupiły i przygotowały wraz
z wolontariuszami paczki dla potrzebujących uczniów. Znalazły się w nich artykuły spożywcze, odzież, kosmetyki,
artykuły chemiczne. Szkoła bierze
udział również w utworzeniu paczek
dla dzieci polskich z Litwy i Łotwy.
Przygotowujemy paczki, w których poza żywnością, artykułami biurowymi
zabawkami, słodyczami znajdą się książki symbole narodowe i opłatek. Młodzież napisze i przekaże kartki świąteczne z życzeniami dla polskich dzieci
na wschodzie. Wszystkim darczyńcom
i biorącym udział w niesieniu pomocy
w ramach Szlachetnej Paczki i innych
działań wolontariatu w szkole składamy
serdeczne podziękowania.
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Nie bądźmy obojętni…

Maleńka Niepubliczna Szkoła Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza
w Nowym Radzikowie zbiera na piec C. O.
Kocioł uległ awarii w poniedziałek wieczorem 18 grudnia 2018r., do tej pory organa gminy nie zdecydowały się na pomoc szkole. Wcześniej remontowany przez rodziców odmówił w końcu posłuszeństwa. Szkoła prowadzona jest przez powołane
z potrzeby serca – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowe Radzikowo i Okolice. Skupia
mieszkańców kilku niedużych wsi z dawnego obwodu publicznej szkoły. Placówka
jako niepubliczna powstała na podwalinach tradycji szkolnej wcześniejszej szkoły
publicznej zlikwidowanej w roku 2015 przez nowo wybranego wójta. Utrzymuje
się tylko z subwencji oświatowej w oparciu o użyczony przez gminę budynek, ale
wcześniej zbudowany pracą społeczną ojców i dziadków tej małej grupy, także na cele szkolne.
Dziś budynek jest w zasobach gminy, jego właścicielem stała się gmina Czerwińsk nad Wisłą, na której terenie leży Nowe Radzikowo. Niestety, władze gminy,
mimo nakładanego na nie obowiązku dbania o powierzone mienie, nie chcą kupić
potrzebnego pieca, twierdząc, iż użyczając budynek, nie muszą czynić takich nakładów (przepisy mówią inaczej, ale dochodzenie prawdy trwa długo, a piec z powodu
warunków zimowych potrzebny jest niezwłocznie). Nie interesuje ich los dzieci skupionych w szkole, których wiek waha się od lat 3 do 14.
W lokalu jest też mieszkanie, w którym mieszka lokator z dziećmi, w tym jednym trzyletnim. Wciąż to nie jest argument dla władz, by pomóc. Stowarzyszenie
skupiające wokół swojej idei wielu zwolenników uruchomiło zrzutkę na w Internecie i portalach społecznościowych. Już dziś świątecznie chce podziękować tym darczyńcom, którzy usłyszeli i nie przeszli obojętnie i wciąż prosi o dalszą pomoc, bo
do kupna pieca wciąż jeszcze zgromadziła zbyt mało finansów. Prosimy o pomoc tej
żywej szkole, by nie stała się współczesną wersją „Dziewczynki z zapałkami” H. CH.
Andersena.
Link do strony: https://zrzutka. pl/36aabf lub otwórzmy Facebook, wpiszmy
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowym Radzikowie i zobaczmy, jakie inicjatywy podejmuje i czy możemy jej pomóc.

Jasełka 2018 w Niepublicznej Szkole Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie

Gdy jest miłość, dzieją się cuda
Magia, miłość, radość i ciepło
Są takie chwile i dni, gdy słowa to za mało...
Jak co roku, społeczność szkolna w Radzikowie spotkała się
na Wigilii. Nie było to jednak zwykłe spotkanie, ponieważ
w tym roku swą obecnością zaszczycili nas liczni goście. Wraz
z Jolantą Łukasiak-Malicką (Prezes Vistula Banku Spółdzielczego), Renatą Kozakiewicz (Dyrektor ZS w Czerwińsku nad Wisłą) i Renatą Grabowską (Kierownik Biblioteki Pedagogicznej
w Płońsku) mieliśmy okazję podzielić się opłatkiem i wspólnie
przeżywać przecudne jasełka. Nie mogło oczywiście zabraknąć

tych, dla których życie ludzkie i chęć pomocy stanowi wartość
nadrzędną, czyli strażaków-ochotników z OSP w Radzikowie.
Po przecudnych jasełkach (można je obejrzeć na profilu
i stronie szkoły spradzikowo. pl oraz na portalu www.e-wyszogrod.pl), wyreżyserowanych przez Panie: Agnieszkę Szparadowską, Julitę Grzybowską, Annę Górecką, Dorotę Bartczak,
był czas na wspólne rozmowy, śpiewanie kolęd i wspomnienia
miłych chwili, które spotkały nas w całym 2018 roku.
Wśród 12 potraw wigilijnych nie zabrakło niczego, a każdy potrzebujący znalazł coś dla siebie. W cudownej atmosferze, jak zwykle, zjednoczeni, uśmiechnięci i z nadziejami
na lepsze jutro pożegnaliśmy stary rok.
A

JASEŁKA BOŻONARODZENIOWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWYCH ŁUBKACH
Przepiękne Jasełka Bożonarodzeniowe można
było zobaczyć
w Szkole Podstawowej w Nowych Łubkach.
Piękne przedstawienie przygotowanie przez
uczniów klas
najmłodszych,
jak i klasy VIII.
Zapraszamy
do obejrzenia
galerii zdjęć
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Biegniemy dla Niepodległej

Wyniki konkursu Lampion Bożonarodzeniowy

Nietypowo w zimowej scenerii odbył się przy Szkole Podstawowej w Goławinie Bieg niepodległościowy. Było to kolejne
działanie z projektu współfinansowanego przez Ministerstwo
Obrony Narodowej i Stowarzyszenie „Razem dla wsi”.
Uczniowie klas 0 – VIII i nauczyciele pobiegli, a częściowo pomaszerowali trasą wyznaczoną na boiskach przyszkolnych.
Organizatorzy wydarzenia przygotowali dla dzieci biało-czerwone chorągiewki, kwiaty, kotyliony i banery. W atmosferze
radości i w sportowym duchu wszyscy dali radę pokonać trasę. Na rozgrzewkę dzieci z klas młodszych były częstowane
w klasach kiełbaskami i grzankami, a starsi
z klas IV – VIII rozgrzewali się przy ognisku piekąc kiełbaski.
W piątek po klasowych wigiliach nastąpi dekoracja uczestników biegu pamiątkowymi medalami.

Siatkówka dziewcząt finał powiatowy 2019
W dniu 8 stycznia 2019 roku w Płońsku reprezentacja dziewcząt naszej
szkoły brała udział w finale powiatowego turnieju piłki siatkowej. Nasza
drużyna zmierzyła się z drużynami ZS nr 1 Płońsk oraz ZS nr 2 Płońsk.
Mecze rozgrywane były
do dwóch wygranych setów. Pierwszym przeciwnikiem w drodze losowania była drużyna ZS nr 2. Niestety musieliśmy uznać wyższość naszych rywalek ulegając 0: 2. W meczu z drużyną ZS nr 1 również zwycięstwo odniosła drużyna z Płońska 2: 0. W spotkaniu o pierwsze
miejsce drużyna ZS nr 2 wygrała
z ZS nr 1 2: 0. Ostatecznie zajęliśmy
trzecie miejsce w powiecie. Turniej
ten był dla naszej drużyny możliwością sprawdzenia się na tle silniejszych rywalek oraz pożyteczną lekcją siatkówki. Nasza drużyna wystąpiła w składzie: Wiktoria Horo, Natalia Mrowicka, Kamila Buks, Amelia Tomczyk, Patrycja Ziemkiewicz,
Natalia Wiśniewska, Joanna Szczepańska. Opiekunem drużyny był
pan Łukasz Romatowski.
reklama

Wszyscy lubimy Święta Bożego Narodzenia, z utęsknieniem czekamy
na choinkę, kolędy i pierwszą
gwiazdkę na niebie w wigilijny wieczór. Chcąc jeszcze bardziej rozpalić świąteczny ogień w sercach
mieszkańców gminy, Gminne Centrum Kultury MultiOSada w Małej
Wsi zaprosiło rodziny z terenu gminy do udziału w konkursie na wykonanie lampionów świątecznych.
Lampion musiał być wykonany
własnoręcznie przez uczestników
konkursu, tj. rodzinę jako forma
przestrzenna według wszelkich
możliwości twórczych z dowolnego
materiału, technika była zupełnie
dowolna. Niedopuszczalne było
użycie elementów gotowych z seryjnej produkcji.
Zgodnie z regulaminem konkurs
skierowany został do rodzin z terenu
Gminy Mała Wieś. Wszystkie prace
wraz z kartą zgłoszeniową należało dostarczyć
do
14.12.2018r.
do godz. 14.00 do Gminnego Centrum
Kultury,, MultiOsada” w Małej Wsi ul.
Warszawska 31. W/w terminie zgłoszone zostały łącznie 23 prace.
Do wyłonienia I, II i III miejsca zostało powołane przez Organizatora Jury
konkursowe w składzie: Pani Jadwiga
Nowatkiewicz- Sekretarz Gminy Mała
Wieś; Pani Alicja Białecka- Dyrektor Samorządowego Przedszkola z Odziałem
Integracyjnym w Małej Wsi, Pani Bodusława Radzka- Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych
Święcicach.
Jury konkursowe spotkało się z bardzo trudnym zadaniem, wszystkie prace były tak piękne i wyjątkowe, że trudno było podjąć ostateczną decyzję. Podczas oceny prac Jury nie znało ich adresatów, każda ozdoba posiadała jedynie
numer, który przydzielony został podczas dostarczenia pracy wraz z kartą
zgłoszeniową. Jury oceniając prace
uczestników konkursu, zwróciło uwagę
głównie na to, czy stworzony lampion
nie posiada elementów z produkcji seogłoszenia

ryjnej i czy podczas jego zaświecenia nie
będzie zagrożony jego zapaleniem.
Punktem oceny była również pomysłowość, estetyka pracy, trwałość konstrukcji, walory plastyczne, oryginalność, dobór i wykorzystanie materiałów oraz
wkład pracy.
Wyniki konkursu:

1 miejsce- Rodzina Gołębiowskich
z Małej Wsi- reprezentant rodziny Pani
Andżelika Gołębiowska
II miejsce- Rodzina Mielczarków
z Małej Wsi- reprezentant rodziny Pani
Paulina Mielczarek
III miejsce- Rodzina Maćkiewiczów
ze Starych Święcic- reprezentant rodziny Pani Alicja Maćkiewicz
Jury konkursowe przyznało również jedno wyróżnienie, które otrzymała rodzina Państwa Krzemińskich
z Chylina. Wszyscy pozostali uczestnicy
konkursu również otrzymali nagrody
za udział w konkursie, które wręczone
zostały 19 grudnia o godzinę 15.00
w Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom świątecznego konkursu. Wszystkie prace są naprawdę wyjątkowe. Dziękujemy również naszej Komisji Konkursowej, wiemy z jakim wyzwaniem się
spotkaliście… to nie było łatwe zadanie.
EWA GRZELAK
DYREKTOR GCK MULTIOSADA W MAŁEJ WSI
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Siatkówka chłopcy finał powiatowy 2019
W dniu 11 stycznia 2019 roku
w hali Miejskiego Centrum Sportu
i Rekreacji w Płońsku rozegrano
Mistrzostwa Powiatu w piłce siatkowej chłopców szkół średnich.
Udział w zawodach wzięły następujące drużyny: I Liceum Ogólnokształcące w Płońsku, ZS nr 2 Płońsk,
ZS nr 1 Płońsk oraz reprezentacja naszej szkoły. Nasza drużyna rozpoczęła
od pojedynku z drużyną LO Płońsk,
który niestety przegraliśmy 0: 2.

Turniej siatkarski sprawozdanie

W drugim meczu przyszło nam stanąć
w szranki z drużyną ZS nr 2 Płońsk.
Niestety i tym razem musieliśmy
uznać wyższość naszych rywali 0: 2.
Ostatnim rywalem w turnieju była
drużyna ZS nr 1 Płońsk. Pierwszego seta zwyciężyli nasi rywale, ale w drugim
secie za sprawą Piotrka Wojciechowskiego i jego fenomenalnej zagrywki
udało się nam odskoczyć na pięć punktów i wyrównać stan meczu na 1: 1.
Mimo ambitnej i walecznej postawy
całej naszej drużyny w tie-breaku ostatecznie musieliśmy uznać wyższość rywali przegrywając w samej końcówce
w punktach 13: 15, a w całym meczu 1: 2. Ostatecznie w roku szkolnym 2018/2019 reprezentacja chłopreklama

15 grudnia 2018r na hali Widowiskowo
Sportowej odbył się II Amatorski Mikołajkowy Turniej w Piłkę Siatkową o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród. W zawodach wzięło udział sześć
drużyn, które rywalizację ze sobą rozpoczęły w dwóch grupach, grając każdy
z każdym. Do półfinałów z grup wyszły
kolejno. Z pierwszego miejsca z grupy
A zespół o nazwie Sportowy Wyszogród
i z grupy B zespół Stowarzyszenie Mecenasów Sportu Wyszogród. Z drugich
miejsc drużyny z Czerwińska i Staroźreb.

Z rywalizacji o miejsca 1-4 w fazie
grupowej odpadły drużyny, Sandokan
Wyszogród i uczniowie reprezentujący
Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego
w Wyszogrodzie.
W półfinale rozgrywek zagrały ze
sobą Sportowy Wyszogród i Staroźreby
oraz Mecenasi Sportu z Czerwińskiem.
Obydwa mecze rozstrzygnęły się

w dwóch setach, w których najlepsi okazali się siatkarze z drużyny Staroźreb
i SMS-u Wyszogród.
Mecze o pierwsze miejsce i trzecie
okazały się bardzo widowiskowym i wyrównanym pojedynkiem.
W tych meczach o wyniku końcowym decydował tie-break. Wygrała drużyna SMS Wyszogród, drugie miejsce
przypadło drużynie ze Staroźreb, a trzecie Sportowemu Wyszogrodowi.
Puchar za pierwsze miejsce z rąk Pani Burmistrz Iwony Gortat odebrał kapitan drużyny Stowarzyszenia Mecenasów Sportu, puchar za drugie miejsce
w imieniu Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta Wyszogród wręczyła Pani
Katarzyna Janczak, natomiast za trzecie
miejsce puchar Zarządu Mecenasów
Sportu, który był współorganizatorem
turnieju wręczyła Prezes stowarzyszenia
Pani Hanna Sidor.

ców w siatkówce została sklasyfikowana na IV miejscu w powiecie.
Kadra ZS Czerwińsk:: Dawid Januszewski, Piotr Wojciechowski, Jakub Piekut, Robert Fabiański, Kacper Drożyński,

Michał Mazur Marek Szparadowski, Tomasz Jeznach, Paweł Wróblewski, Przemysław Wróblewski, Szymon Krysiak, Wijata
Bartosz. Opiekunowie: pan Piotr Ziemkiewicz oraz pan Łukasz Romatowski.
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