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FILMY NA STÓWĘ
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Podsumowanie działalności OSP
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Nowa wystawa w Muzeum
Wisły Środkowej i Ziemi
Wyszogrodzkiej

strona 4

Bartosz Kwaśnik kulturysta
z Wyszogrodu

strona7

reklama

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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III HARCERSKI FESTIWAL FILMÓW O TEMATYCE HISTORYCZNEJ. BLICHOWO - PŁOCK 2018.

FILMY NA STÓWĘ, CZYLI NAKRĘĆ FILM
W ROKU NIEPODLEGŁEJ!
Kochani czytelnicy nie trudno
zauważyć że i ja w tych wyborach
poddałem się pod surową ocenę wyborców. Są to trudne chwile dla każdego z kandydatów. W tym miejscu
mocno chcę zaapelować o świadome wzięcie udziału w glosowaniu.
Jeśli nie pójdziesz na wybory
nie miej pretensji że ta czy inna osoba została wybrana. „Nie głosujesz
nie gardłujesz” potem.
W wyborach samorządowych
wybieramy osoby które przez nadchodzące 5 lat będą decydowały
o naszym najbliższym otoczeniu.
Podejmiemy decyzję czy my jako
Gmina będziemy się rozwijać
i gdzie będziemy za 5 lat.
Jeszcze jedna bardzo ważna
rzecz. Czy wybierzemy osoby
do których możemy się zwrócić
z pomocą w razie potrzeby. Czy nas
w ogóle wysłuchają i zechcą dla nas
działać. Szczególnie czy będą chcieli
pomóc ludziom którzy nie są z ich
kręgu. Czy nowi zarządzający będą
potrafili współpracować z dotychczasowymi konkurentami.
Samorząd jak sam nazwa wskazuje to My. To My mamy się sami
rządzić. Nie dajcie się rządzić przez
innych. Pójdźcie na wybory i świadomie glosujcie.
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17 listopada już po raz trzeci, w płockim NovymKinie „Przedwiośnie”, odbędzie się Harcerski Festiwal Filmów
o Tematyce Historycznej. Blichowo – Płock 2018. Festiwal to cykliczna
impreza, którą przygotowują harcerze
z 44 Drużyny Starszoharcerskiej „Sfora” z Blichowa. W tym roku szkoła
w Blichowie, w której działa drużyna, otrzymała na organizację przedsięwzięcia, wsparcie finansowe z Fundacji Grupy PERN. Ogólnopolski przegląd, amatorskiej twórczości filmowej
dzieci i młodzieży, został zorganizowany w ramach, dofinansowania projektów związanych z obchodami 100 – le-

cia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Aby wziąć udział w projekcie, wystarczy interesować się filmem, być aktywnym i twórczym, wcielić się w rolę
reżysera, scenarzysty czy aktora. Konkurs filmów przeznaczony jest dla
młodzieży działającej w organizacjach
harcerskich, ale nie tylko. Mogą w nim
brać udział także, osoby niezrzeszone.
Celem konkursu jest realizacja filmu
o tematyce historycznej, który można
nakręcić w swojej szkole, drużynie czy
zastępie. Nie trzeba mieć profesjonalnego sprzętu, wystarczy kamerka, aparat fotograficzny lub telefon. Regula-

ZESPÓŁ WOKALNO
– INSTRUMENTALNY
SENIORÓW „PROMYK”
ORAZ CENTRUM KULTURY
„WISŁA” W WYSZOGRODZIE
SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ
NA UROCZYSTY
KONCERT Z OKAZJI 10 LAT SWEJ DZIAŁALNOŚCI.
KONCERT ODBĘDZIE SIĘ
DNIA 28 PAŹDZIERNIKA O GODZ. 17.00
W DOMU WESELNYM „ZAMKOWA”
W ciągu 10 lat zespół „Promyk”
pod kierunkiem pana Antoniego Dąbrowskiego, podbija serca nie tylko
mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród ale wszystkich, którzy goszczą
na ich koncertach.
Zespół uświetnia swym występem
lokalne uroczystości, takie jak w Dni
Wisły, obchody Święta Niepodległości
czy Dożynki.
Oprócz tego „Promyk” promuje
naszą Gminę i Miasto biorąc udział
w Przeglądach Emeryckich Zespołów
Artystycznych w Sierpcu, Wiosennym
Przeglądzie Chórów Senioralnych
reklama

w Bielsku, Senior Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Piosenki Żołnierskiej
w Sochaczewie, Senioralnej Biesiadzie
Piosenki oraz w Konkursie Amatorskiej Twórczości Zespołów Seniora
w Płocku. W tym ostatnim konkursie,
w 2017 i 2018roku Zespół zajął I miejsce.
Za swoje zaangażowanie, uczestnictwo w konkursach i przeglądach, Zespół
Promyk otrzymał dyplom uznania
od pana Posła Piotra Zgorzelskiego, którzy jest w Selmie Przewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

wiązuje do wydarzeń z historii Polski,
z lat 1914 – 1990. Konwencja filmu
zależy od autorów i ich pomysłowości.
W konkursie mogą brać udział filmy
dokumentalne, animowane, fabularne lub teledyski. Najlepsze filmy zostaną zaprezentowane i nagrodzone
podczas uroczystej gali festiwalowej
w płockim kinie.

min konkursu przewiduje nagranie filmu 4-5 minutowego, którego treść na-

Regulamin konkursu można
znaleźć na stronie i profilu społecznościowym Szkoły Podstawowej
im. Armii Krajowej w Blichowie.
Szczegółowych informacji
udziela: phm. Przemysław Szelągowski e-mail: przemek019@op.pl
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Paweł Kłobukowski kandydatem na Burmistrza Miasta i Gminy Wyszogród
Szanowni Wyborcy pytacie co mogę Wam zaoferować?
Po pierwsze to zdrowy rozsądek. W tej wojnie polsko-polskiej czy wyszogrodzko-wyszogrodzkiej mamy festiwal
obietnic bardziej lub mniej realnych. A przecież nie chodzi
o obietnice, a konkretne działania.

Po pierwsze należy zrobić audyt w gminie żebyśmy My jako
mieszkańcy znali prawdziwą i pełną sytuację finansową. Jest to
pierwsze i najważniejsze zadanie. Bez tego nie będzie można przystąpić do realizacji jakiegokolwiek programu wyborczego.
Powszechnie wiadomo, iż sytuacja finansowa gminy nie jest najlepsza. Uważam, że sytuacja przedstawiana przez obecne władze jest
mało wiarygodna. Brakuje danych na temat jej sytuacji finansowej,
nie wiemy co się dzieje w spółkach podległych gminie itd. Dochodzą
do nas tylko skrawki informacji.
Musimy spokojnie i rzetelnie podejść do tej sprawy. Bez zawiści
dla poprzedników, ale i bez pobłażania dla spraw istotnych.
Dlatego w tym miejscu zaapeluję abyście równie rozsądnie wybrali przyszłych radnych gminy. Ta rada będzie się składała z radnych
z bardzo różnych komitetów. W przyszłej radzie są potrzebne osoby
kompetentne, uczciwe i odpowiednie do podjęcia konstruktywnej
współpracy ponad podziałami politycznymi czy komitetowymi. Bardzo ważnym aspektem współpracy radnych musi być wspólne działanie dla dobra całej gminy, a nie tylko w interesie swojego okręgu czy
wsi. Jeśli się to uda, to ta samorządowa kadencja może być kadencją
bardzo ważnych i istotnych zmian w naszej gminie.
Audyt gminy i określenie prawdziwego stanu finansów i majątku gminy będzie punktem wyjścia do podjęcia konkretnych dalszych
kroków. Możliwości finansowe będą determinowały kolejne działania.
Aby było lepiej musimy postawić na Rozwój Gminy, czyli zwiększenie wpływów budżetowych, poprzez m. in.:
– Pomoc i ułatwienia dla przedsiębiorców w gminie czy otwartość i wsparcie dla wszystkich, nie tylko dla wybranych. Oferuję osobistą pomoc młodym wyszogrodzkim biznesom w kontaktach
z przedsiębiorcami z Polski.
– Sprowadzenie nowych inwestorów do gminy. Stawiam na małe i średnie polskie firmy. One działają komplementarnie z lokalnym
biznesem.
Drogi dla Wsi – Poprawa jakości dróg to obowiązek wobec
mieszkańców, ale i działania umożliwiające rozwój regionu. Brak dojazdu utrudnia lub uniemożliwia rozwinięcie działalności gospodarczej na wsi.

Gaz ziemny dla Wyszogrodu – To tanie i czyste ogrzewanie.
Czyste i zdrowe powietrze. Wygoda życia. Rozwój miasta. To obowiązek cywilizacyjny.
Są to podstawy przyszłego działania.
Inne ważne sprawy dla Miasta i Gminy Wyszogród to:

Optymalizacja kosztów wody m. in. poprzez weryfikację prawidłowej współpracy z firmą Remondis, która musi zostać zweryfikowana i na nowo ustalono w sposób przejrzysty, uczciwy i transparetny.
Targowisko miejskie – modernizacja, poprawa możliwości
sprzedaży przez rolników płodów rolnych i warunków zakupu przez

mieszkańców. Uporządkowanie terenu wokół targowiska i budowa
parkingów. Działania w kierunku utworzenia handlu hurtowego.
Grupy Producenckie – pomoc w utworzeniu grup producenckich.
Poprawa funkcjonowania służby zdrowia. Działania na rzecz
przywrócenia możliwości darmowej rehabilitacji oraz uruchomienie
poradni ginekologicznej w ramach NFZ.
Weryfikacja zasadności funkcjonowania spółek gminnych.
Rewitalizacja ulicy Rębowskiej i Starego Rynku. Przywrócenie
klimatu starego miasta.
Remont budynku należącego do gminy oraz zabudowa terenów
wokół posterunku Policji, co usprawni funkcjonowanie urzędu gminy i obsługę interesantów.
Działania na rzecz poprawy funkcjonowania Posterunku Policji
w Wyszogrodzie. Poprawienie warunków pracy policjantów i współpraca na rzecz podniesienia bezpieczeństwa w gminie.
Podjęcie działań w kierunku budowy nowego przedszkola z oddziałem żłobka.
Wsparcie działalności sportowej. Modernizacja i zakup nowego
sprzętu do siłowni przy hali sportowej. LKS Stegny. Wsparcie lokalnych imprez sportowych.
Lokalne place zabaw, siłownie na świeżym powietrzu i place
sportowe finansowane z programów zewnętrznych.
Działania w kierunku rozwoju turystyki. Turystyka źródłem
rozwoju miasta.
Bulwar Wiślany wizytówką miasta.
Trasy rowerowe projektowane z uwzględnieniem potrzeb
mieszkańców jako trasy bezpiecznego dojazdu do pracy czy szkoły
(należy odblokować Wyszogród aby mieszkańcy, dorośli i młodzi tak
by mogli ze wsi bezpiecznie dojechać do Wyszogrodu rowerem).
Utworzenie nowych miejsc parkingowych w Wyszogrodzie.
Współpraca z ościennymi gminami. Wspólne przystąpienie
do dużych projektów umożliwi sięgnięcie po środki obecnie niedostępne dla pojedynczej gminy.
Modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy.
Program Seniorada czyli wsparcie środowiska senioralnego.
Integracja międzypokoleniowa. Senior aktywny. Skoro Wyszogród
jest miastem seniorów, możemy zachęcić do osiedlania się u nas
na emeryturze. Jest to metoda zrównoważonego i spokojnego rozwoju miasta i sposobem tworzenia nowych miejsc pracy dla młodych ludzi.
Wsparcie budownictwa mieszkaniowego.

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA KŁOBUKOWSKIEGO
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OKRĘG WYBORCZY nr.1
PIOTR KAMIL RASZTEMBORSKI
Wyszogród

OKRĘG WYBORCZY nr.2
JACEK RACKI
Wyszogród

OKRĘG WYBORCZY nr.4
ZBIGNIEW PARADOWSKI
Wyszogród

OKRĘG WYBORCZY nr.6
BARBARA KORNATOWSKA
Wyszogród

OKRĘG WYBORCZY nr.7
MACIEJ KRZEMIŃSKI
Wyszogród

OKRĘG WYBORCZY nr.8
PIOTR MALCZEWSKI
Ciućkowo

OKRĘG WYBORCZY nr.13
ADAM ŻUŁAWNIK
Rostkowice

OKRĘG WYBORCZY nr.14
TOMASZ MAJERKIEWICZ
Kobylniki
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Podsumowanie działalności OSP
w gm. Bulkowo, Mała Wieś i Wyszogród
Na przełomie września i października odbyły się spotkania podsumowujące działalność Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku w gminach
Bulkowo, Mała Wieś oraz Wyszogród.
W spotkaniach uczestniczyli m.
in.: dh Mariusz Bieniek – Starosta Płocki, dh Hilary Januszczyk – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Płocku, Radni Powiatowi Apolinary
Gruszczyński, Jadwiga Milewska, Elżbieta Jakimiak, Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji w Starostwie Powiatowym w Płocku Karolina
Koper, dh Krzysztof Olejnicki – Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska
i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Tomasz Kominek, Burmistrz Miasta
i Gminy Wyszogród Jan Boszko, Wójtowie Gabriel Graczyk i Zygmunt Wojnarowski, a przede wszystkim licznie zgromadzeni strażacy z jednostek OSP.
Podczas spotkań podsumowano dotychczasowe działania Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Płocku i Zarządów
Gminnych. Starosta Płocki Mariusz Bieniek, na wniosek Zarządu Oddziału Powiatowego i Zarządów Gminnych, przy-

znał druhom strażakom i osobom wspierającym jednostki OSP wyróżnienia „Zasłużony dla Ochotniczego Pożarnictwa
w Powiecie Płockim” w uznaniu szczególnych zasług na rzecz rozwoju pożarnictwa na terenie Powiatu Płockiego.
Z terenu gminy Bulkowo odznaczeni
zostali: Piotr Kaźmierowski, Bogdan Matczak, Gabriel Graczyk, Bartosz Szymański, Roman Sztendur, Krzysztof Kochań-

ski, Stanisław Rutkowski, Wojciech Sumliński, Jan Pęcherzewski, Józef Bigos, Kazimierz Marcinkowski, Tadeusz Kowalczyk,
Wojciech Wachol, Jan Wiśniewski, Bronisław Rulak, Stanisław Golacik, Marek Dominiak, Janusz Budek, Tadeusz Godziemski, Jakub Jeziak, Krzysztof Sobczak.
Z gminy Mała Wieś: Mariusz Chudek, Tomasz Stawiarski, Jarosław Radzki, Arkadiusz Zmysłowski, Andrzej

Szulc, Mirosław Nowak, Antoni Bąbała, Andrzej Górka, Lech Kania, Michał
Gołębiewski, Edward Kamiński, Mateusz Gołębiewski, Marek Stanowski, Marek Ciarka, Andrzej Pielat, Sławomir
Duch, Zygmunt Cebula, Marek Kozicki, Edward Nowatkiewicz, Edward Piątkowski, Wojciech Sieklucki, Piotr Fabianowicz, Stanisław Kowalczyk, Andrzej
Kopyrski, Zbigniew Szczypiński.

Z gminy Wyszogród: Kordula Piotrowska, Izabela Boszko, Jan Walczak,
Józef Klemens Gruszczyński, Stefan
Kowalczyk, Ludwik Skarzyński, Stanisław Górnicki, Jan Grochowski, Roman
Fabrowicz, Adam Szymerski, Bartosz
Pielaciński, Tomasz Malicki, Eugeniusz
Jabłoński, Jerzy Lewandowski, Zbigniew Budek, Andrzej Sielczak, Jacek
Olszewski, Paweł Ulicki, Andrzej
Dróżdż, Ryszard Dobrowolski, Kazimierz Gutowski, Dawid Zasońsk, Wiesław Budek, Piotr Drenowski, Henryk
Klusiewicz, Krzysztof Laskowski, Jerzy
Wieczorek, Jan Boszko, Wiesław Ambroziak, Ks. Zenon Glicner.
Dodatkowo Marszalek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wyróżnił dyplomami uznania druhów
strażaków z gminnych jednostek OSP.
Oprócz dyplomów i wyróżnień, jednostki otrzymały także węże pożarnicze
(z gmin Wyszogród, Bulkowo, Mała
Wieś), a OSP Stare Gałki otrzymała
z rąk Starosty Płockiego Mariusza Bieńka czek pieniężny na realizację i zakup
sprzętu specjalistycznego.
Dzięki inicjatywie Zarządu Oddziału Powiatowego tego typu spotkania są szczególną okazja do wymiany doświadczeń z zakresu pożarnictwa.

Nowa wystawa w Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej
W minioną sobotę przedstawiciele
Powiatu Płockiego Mariusz Bieniek – Starosta Płocki, Apolinary
Gruszczyński – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Dorota Zakrzewska – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
Krzysztof Olejnicki – Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich wraz
z przedstawicielami Muzeum Mazowieckiego w Płocku Oddział Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej Tomaszem Kordalą Zastępcą Dyrektora Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Zdzisławem
Leszczyńskim Kierownikiem Oddziału Muzeum Wisły Środkowej
i Ziemi Wyszogrodzkiej oraz Janem
Boszko Burmistrzem Miasta i Gminy Wyszogród otworzyli nową ekspozycję w Muzeum.
Wystawa pt. „Wisła” to kolejne zadanie realizowane w ramach projektu

styczną flory i fauny Wisły. Wystawa
wyposażona została w akwarium o pojemności około tysiąca litrów, stanowiące ilustrację żywej rzeki, jak również
w eksponaty oraz mapę z naniesionymi
szlakami utworzonymi w ramach ww.
projektu.
Efekt finalny nie pozostawia wątpliwości, iż nowopowstała ekspozycja
akwarystyczna flory i fauny rzeki Wisły
w połączeniu z dotychczasowym zbiorem Muzeum, przyciągnie kolejne rzesze turystów i mieszkańców ziemi mazowieckiej.
Wykonawcą wystawy był Aleksander Niweliński właściciel firmy ANDRIAS z Płocka.

pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz
ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary
cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na te-

renie powiatu płockiego” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku Działania 5.4 Ochrona bioróżnorodności Regionalnego Programu Ope-

racyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Szerokie zbiory historyczne Muzeum Wisły w Wyszogrodzie zostały
poszerzone o stałą ekspozycję akwary-

Już niebawem Powiat zorganizuje
kolejną wystawę w ramach ww. projektu. W ramach nawiązanej współpracy z Nadleśnictwem Łąck powstanie stała ekspozycja pt. „Wokół Nasion” w obiekcie Wyłuszczarni Szyszek w Łącku.
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Elżbieta Anna Jachimiak kandydatka do Rady Powiatu w Płocku
Szanowni Państwo!

niewykorzystanych przez dom pomocy społecznej placówki
opiekuńczo-wychowawczej w Wyszogrodzie, w której opiekę i
pomoc znajdą dzieci z naszego powiatu.
Poprawa bezpieczeństwa drogowego to dla mnie zadanie
priorytetowe. W 2016 r. we współpracy z gminą Mała Wieś i
Bodzanów oddano do użytku chodnik Mała Wieś - Niździn oraz
drogę Cieśle - Bodzanów. Na sercu zawsze leżała mi sprawa
dokończenia drogi tzw. „Traktu Orszymowskiego”. Ta ważna dla
mieszkańców wsi Rębowo inwestycja została zakończona w 2017 r.
Obecnie została rozpoczęta przebudowa i modernizacja drogi
powiatowej Kobylniki - Bulkowo, o znaczeniu strategicznym dla tego
regionu.
Poza pracą zawodową wspieram męża Grzegorza w prowadzeniu
gospodarstwa rolnego, co jest dla mnie doskonałym doświadczeniem
w zdobywaniu praktycznej wiedzy na temat opłacalności produkcji
oraz wysiłku związanego z ciężką pracą na wsi. Wspólnie staramy się
podtrzymywać tradycje wsi polskiej od lat hodując konie
wykorzystywane w sporcie i rekreacji.
Czynnie uczestniczę w życiu społecznym i znam problemy
mieszkańców gmin Wyszogród, Mała Wieś i Bulkowo. Myślę, że lata
mojej pracy w szkole, znajomość realiów życia w naszym lokalnym
środowisku oraz doświadczenie zdobyte w ostatnich czterech latach
pracy w samorządzie, predysponują mnie do reprezentowania
Państwa interesów jako radnej powiatu płockiego. Zobowiązuję się do
rzetelnej pracy i zwracam się z uprzejmą prośbą o Państwa poparcie
w nadchodzących wyborach.

Urodziłam się w Wyszogrodzie i z tym regionem związane jest
całe moje życie. Jestem absolwentką Architektury Krajobrazu w
Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Pracę zawodową rozpoczęłam w Szkole Rolniczej w Ciućkowie
jako nauczycielka przedmiotów zawodowych, a od 1999 r. dyrektor
tej placówki, przygotowując młodzież do pracy w rolnictwie i jego
otoczeniu.
W 2008 r., po połączeniu szkół w Wyszogrodzie i w Ciućkowie,
objęłam stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w
Wyszogrodzie. Funkcję tę pełniłam do chwili powierzenia mi
mandatu radnej powiatu płockiego.
Kierując szkołą pozyskiwałam środki na jej modernizację nie
tylko od organu prowadzącego, ale również z funduszy europejskich.
Dzięki temu powstały liczne pracownie dydaktyczne,
zmodernizowana została stołówka oraz internat. Utworzyłam nowe
typy szkół, kształcące w wielu zawodach. Moim nadrzędnym celem
jest dobro uczniów. Zawsze starałam się, aby szkoła była przyjazna i
bezpieczna, a także stwarzała warunki do wszechstronnego rozwoju.
Pracując w Radzie Powiatu w Komisjach do Spraw Społecznych oraz
Budżetu i Finansów wykorzystywałam swoje doświadczenie dla
dobra rozwoju oświaty w naszym powiecie. Dzięki moim staraniom
o środki finansowe, w macierzystej szkole udało się w ostatnim
okresie zrealizować wiele działań: wykonano parking przed szkołą,
wyremontowano zaplecze warsztatowe oraz stołówkę, stworzono w
pełni wyposażone pracownie dla nowo powstałych zawodów. Brałam
czynny udział w pracach nad opracowaniem wniosku do Narodowej
Agencji Programu „Erasmus plus”, czego efektem jest pozyskanie
środków w wysokości 149 000 Euro umożliwiających 72 uczniom
Technikum odbycie stażu zawodowego w Irlandii. Uczestniczyłam
również w pracach nad utworzeniem w pomieszczeniach

Z wyrazami szacunku,
Elżbieta Anna Jachimiak
MATERIAŁ SFINANSOWANY PRZEZ KOMITET WYBORCZY PSL

Joanna Misiakowska kandydatka do Rady Gminy i Miasta Wyszogród, okręg nr. 4
Szanowni Państwo,
mandat zaufania, który otrzymałam od państwa 4 lata temu, był
dla mnie ogromnym zaszczytem i szczególnym wyróżnieniem.
W tym roku ponownie będę kandydowała do Rady Gminy i Miasta
Wyszogród. Oddając na mnie głos możecie Państwo liczyć na pełne
zaangażowanie w sprawy naszej małej Ojczyzny.
Jestem rodowitą Wyszogrodzianką. Moim atutem jest uczciwość, sumienność, pracowitość i skuteczność. Oprócz angażowania
się w działalność społeczną, pracuję jako nauczyciel i dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. W czasie 3 i pół
roku zarządzania szkołą, udało mi się zrealizować wiele przedsięwzięć, które zmieniły jej oblicze. Efekty są widoczne zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Ci, którzy mnie znają wiedzą, że nie składam obietnic bez pokrycia, bo jestem wiarygodna w tym co robię.
Wiedząc jak ważny jest dostęp ludzi potrzebujących do pomocy
prawnika, na prośbę Starosty Płockiego, stworzyłam przy szkole warunki do uruchomienia bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu płockiego. Dzięki moim staraniom, kompleks wyszogrodzkich szkół wzbogaci się o boisko do piłki nożnej ze sztucznej
nawierzchni i z pełnym oświetleniem. Z boiska będą mogli nieodpłatnie korzystać mieszkańcy Gminy i Miasta Wyszogród. Moją inicjatywą jest również budowa zatoki postojowej przed ZS im. Jana
Śniadeckiego i uporządkowaniu terenu ulicy w obrębie szkoły.
Na sercu zawsze leżało mi dobro naszej gminy i miasta. Starałam
się popierać uchwały, które przyczyniały się do poprawy życia mieszkańców oraz warunków pracy i nauki w szkołach, jednocześnie nie
zwiększały zadłużenia. Poprawa bezpieczeństwa drogowego, to moje zadanie priorytetowe. Ze środków budżetu gminy oraz zewnętrznych -z Województwa Mazowieckiego, udało się poprawić wiele nawierzchni dróg. Potrzeb jest jeszcze dużo, min. położenie i wymiana

nawierzchni na ulicach
miasta, nad czym należy się pochylić w kolejnych latach.
Angażowałam się
nie tylko w sprawy dotyczące całej gminy, ale
starałam się skupić
na potrzebach moich
wyborców. Udało mi
się przy pomocy Starosty Płockiego pozyskać
sponsora, który zakupił trzy lampy solarnezamontowane najpierw na ulicy Wspólnej, a obecnie na ulicy
Mostowej oraz jedną
lampę na ulicy Krótkiej. Na mój wniosek
zostały zamontowane
progi spowalniające
w rejonie szkół i przedszkola. Wnioskowałam wielokrotnie o przeprowadzenie procedury budowy lewoskrętu z trasy nr. 50 do Wyszogrodu. Inwestycja ta ma szansę pozytywnego zakończenia-projekt zjazdu w dwóch kierunkach, został pozytywnie zaakceptowany
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, czeka na decyzję wodno-środowiskową w Wodach Polskich. Przeznaczyłam
również środki uzyskane z diet radnego na zakup kostki brukowej,
która została położona na ul. Płockiej, w okolicy piekarni.

„Budowa centrum aktywizacji społecznej i zawodowej”
W dniu 13.09.2018 r. w Gminie Bulkowo odebraliśmy zadanie pn: „Budowa centrum aktywizacji społecznej i zawodowej na działce o nr ewid. 31/2 w miejscowości Blichowo” – Etap I wykonanie stanu surowego zamkniętego. Kwota inwestycji to 160 510,00 zł
brutto, w tym kwota 63 399,75 zł odszkodowania wypłacona Gminie przez ubezpieczyciela w związku z pożarem budynku gminnego w Blichowie. Centrum aktywizacji społecznej i zawodowej zostało wybudowane
na miejscu po budynku filii bibliotecznej w Blichowie.

reklama

Jako radna zamierzam podjąć działania
zmierzające do:
• dokończenia budowy chodnika oraz wymiany istniejącego na ulicy Płockiej i Przechodniej
• dokończenia budowy lewoskrętu
• odnowy elewacji budynków na ulicy Rębowskiej
• wymiany oświetlenia na ulicach z rtęciowego na ledowe
• utwardzenia masą bitumiczną lub ulicy Akacjowej
i Krótkiej oraz zamontowania oświetlenia
• utworzenia bezpłatnej rehabilitacji
• wyremontowania budynku przy policji i zaadaptowania go na miejsce spotkań organizacji działających
w Wyszogrodzie, tj. seniorów, harcerzy, stowarzyszeń
• ogrodzenia stadionu
• uporządkowania i zagospodarowania terenu parowy naprzeciw sklepu „Kabanosek” i utworzenia Parku
Rekreacji dla Mieszkańców z siłownią zewnętrzną.
Zwracam się do Państwa z prośbą o poparcie w nadchodzących
wyborach samorządowych.

Z wyrazami szacunku
Joanna Urszula Misiakowska
MATERIAŁ SFINANSOWANY PRZEZ KOMITET WYBORCZY PSL
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Kandydat na Wójta
Gminy Czerwińsk nad Wisłą
Mariusz Ciećwierz
Szanowni Państwo!
Zwracam się z prośbą o poświęcenie chwili czasu na
przeczytanie mojego listu. Być może nie wszyscy z Państwa
mnie zdążyli poznać, dlatego chciałbym przybliżyć
Państwu moją osobę oraz przedstawić program na
najbliższą kadencję.
Zawodowo od wielu lat zajmuję się logistyką w firmie
handlowej, kierując obecnie tym działem. W ramach tej
działalności zajmuję się m.in. doborem i kierowaniem
zespołem pracowników, negocjowaniem umów,
tworzeniem budżetu i trzymaniem pieczy nad jego
realizacją. W 2015 roku zostałem wybrany na Sołtysa wsi
Wychódźc. W ciągu tych kilku lat zorganizowałem zebranie
wiejskie, na którym podjęto m.in. uchwałę o postawieniu
strzałek kierunkowych z informacją o numerach
budynków.
Od 2 lat organizuję Wiślane spotkania, które łączą 2
brzegi – Wychódźc i Secymin Nowy. Być może ta
inicjatywa przyczyniła się do planów budowy mostu w tej

lokalizacji, który jest szansą na rozwój całego regionu.
Uczestnicząc w sesjach Rady Gminy miałem okazję z
bliska przyjrzeć się jej działaniom. Rokrocznie
występowałem z apelem i prośbą do Rady Gminy o
wyznaczenie funduszu sołeckiego. Argumentowałem, że
Mieszkańcy mają prawo nie tylko wyboru Wójta oraz
Radnych, ale także decydowania o przeznaczeniu części
budżetu na potrzeby ich sołectw. Dodatkowo budżet gminy
otrzymałby zwrot z budżetu Państwa 40% wydatkowanej
kwoty, co w obecnej kadencji stanowi kilkaset tysięcy
złotych. Niestety większość Rady zdecydowała inaczej i
fundusz sołecki nie został wyznaczony. Ponadto,
Zdecydowanie przeciwstawiam się wyprzedaży majątku
gminnego. Dlatego wraz z osobami należącymi do
Komitetu Wyborczego Wyborców Nasza Ziemia – Gmina
Czerwińsk nad Wisłą stanowimy alternatywę i dajemy
Państwu możliwość wyboru, w którą stroną sprawy naszej
gminnej społeczności powinny pójść. W załączeniu nasz
program.
Jestem kandydatem niezależnym, który będzie
współpracował z Radą Gminy, Sołtysami oraz
Mieszkańcami, a wypracowane wspólnie stanowisko będzie
dla mnie wiążące.
Z WYRAZAMI SZACUNKU
MARIUSZ CIEĆWIERZ

Jubileuszowy X Dziennikarski Podwieczorek u Biskupa
We wtorek 9 października odbył
sie X Jubileuszowy Dziennikarski
Podwieczorek u Biskupa Piotra Libery, na który miałem zaszczyt być
zaproszony.

Tradycyjnie dziennikarskie spotkania odbywają się po niedzieli środków
społecznego przekazu. W tym roku
przesłaniem kierowanym przez Papieża
Franciszka Józefa do ludzi mediów
jest hasło „Prawda Was Wyzwoli – Fake news a dziennikarstwo pokoju „.
Przesłaniem orędzia papieża, najbardziej radykalnym antidotum na fake
news jest oczyszczenie sie przez prawdę
i dziennikarstwo pokoju.
Bp Piotr Libera podkreślił, że według papieża fake news oparty jest
na nieistniejących lub zniekształconych
danych, które zmierzają do oszukania,
a nawet manipulowania czytelnikiem.
Dlatego fake news może wydawać się
prawdopodobny.
Podczas spotkania rzecznik Kurii

Diecezjalnej Elżbieta Grzybowska,
przypomniała, że w minionych latach
biskup płocki gościł na dziennikarskich
spotkaniach wybitnych dziennikarzy,
teologów i specjalistów PR.
W tym roku gościem spotkania był
ks. prał. Marek Gancarczyk, prezes Fundacji Opoka, były wieloletni redaktor
Gościa Niedzielnego.

W trakcie prelekcji ks prałat powiedział że Fake news, to określenie kłamstwa. Używanie pewnych słów kształtuje nas, tak jest na przykład, gdy związek
dwóch mężczyzn określany jest mianem „małżeństwa”, albo gdy mówi się
o „niepłodności społecznej par homoseksualnych”. W pracy medialnej trzeba
pamiętać o podstawowym celu stworze-

nia człowieka przez Boga, a potem dać
temu właściwe słowo”
W trakcie wspomniano o Asii Bibi
z Pakistanu, która jest od wielu lat wieziona za to że nie chce się wyrzec wiary
chrześcijańskiej. Bp Piotr Libera kilkukrotnie apelował do ambasady Republiki Pakistanu o uwolnienie tej kobiety.
ks bp Pitr Libera zapowiadał zakoń-

czenie Roku św. Stanisława Kostki
w diecezji 25 listopada w Rypinie. Należy przypomnieć że św. Stanisław Kostka
pochodzi z ziemi mazowieckiej, urodził
i wychowywał się w Rostkowie koło
Przasnysza
Na zakończenie spotkania wykonane zostało wspólne pamiątkowe zdjęcie.
PAWEŁ KŁOBUKOWSKI
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Bartosz Kwaśnik kulturysta z Wyszogrodu
Nazywam się Bartosz Kwaśnik mam 26lat i jestem
mieszkańcem miasta Wyszogród oraz strażakiem
w tutejszej jednostce. Moją pasją od dłuższego
czasu jest kulturystyka. Już jako nastolatek
podnosiłem ciężary w domowej siłowni, która
składała się z prostej ławeczki i kilku hantli. W
kolejnych latach stwierdziłem, że czas zacząć
trenować na dobrze wyposażonych siłowniach,
zacząć swoją ciężką pracę nad poprawą wyglądu
swojej sylwetki.
To tam zrodziła się myśl o wzięciu udziału w
zawodach kulturystycznych rangi ogólnopolskiej i
pojawiły się marzenia o wystąpieniu na scenie
międzynarodowej. W roku 2014 skończyłem kurs
potwierdzający kwalifikacje zawodowe jako
instruktor siłowni – trener personalny z wynikiem
pozytywnym oraz kurs instruktora sztuk walki –
MMA również z wynikiem pozytywnym. Po
ukończeniu kursów podjąłem decyzję o
profesjonalnej opiece trenerskiej, tak by móc zostać
zawodnikiem sportów sylwetkowych. Po roku
ciężkich, wyczerpujący i pełnych wyrzeczeń i
poświęceń przygotowań wyraziłem chęć
spróbowania
swoich
sił
w
zawodach
kulturystycznych
jakimi
były
Debiuty
kulturystyczne Federacji WFF – WBBF Ostrów
Mazowiecka, na których zająłem IV miejsce w
kategorii Fitness plażowe mężczyzn. Po wzięciu
udziału w tych zawodach mój apetyt i chęć
rywalizacji wzrósł. Zacząłem więc przygotowywać się
do startu w zawodach Pucharu Polski w Siedlcach, na
których wszedłem do ścisłego finału w top 6. Po roku
przerwy w startach jako zawodnik i doskonalenia
swojej sylwetki wystartowałem w zawodach
kulturystycznych prestiżowej międzynarodowej
Federacji IFBB Grand Prix Polski FIWE 2017 w

kategorii Fitness plażowe atletyczne OPEN.
Uplasowałem się wtedy na V miejscu spośród 25
zawodników. Kolejnymi zawodami były Kamienna
Rzeźba Strzegom w tej samej kategorii z miejscem V
w finałowym top 6.
W tym roku udało mi się wystartować również
na zawodach w Strzegomiu Kamienna Rzeźba w
kategorii Fitness plażowe atletyczne z miejscem VI.
22.09 startuję w międzynarodowych zawodach
Diamond Cup Warsaw FIWE, na których wychodzę
w kategorii Fitness plażowe mężczyzn 176 cm z
zawodnikami z całego świata. Start w zawodach
zakończył się dla mnie mega wielkim sukcesem w
który do dziś nie mogę uwierzyć, stanąłem na
deskach międzynarodowej sceny i zająłem wysokie 3
miejsce Top 3 z pośród zawodników z takich krajów
jak Malta, Austria i Polska. Jest to dla mnie ogromne
osiągnięcie iż tak długo wyczekiwany puchar na
międzynarodowych zawodach w końcu trafił w moje
ręce. Był to dla mnie ogromnie ważny start
,uplasowałem się na wysokiej pozycji i dodatkowo
zdobyłem punkty do światowego rankingu w tabeli
prestiżowej międzynarodowej federacji IFBB. Co do
dalszych planów na starty w zawodach, wszystko
będzie zależało od kwestii finansowej i zdrowotnej
.Jest to kosztowny sport. Tak na końcu chciałbym
podziękować wszystkim osobom wspierającym
mnie w przygotowaniach, mojej rodzinie,
narzeczonej, przyjaciołom i znajomym, Trenerowi
Tomaszowi Słodkiewicz oraz podziękować firmom
które dołożyły swoją małą cegiełkę do tych
przygotowań: Okręgowa stacja kontroli pojazdów
Jacek Kasztelan, ,,Quanta cars'' wypożyczalnia
samochodów, Sklep wędkarski ,,Orata'' w
Wyszogrodzie, ,,Vita Clinic'', ,,Drip's'' kroplówki
witaminowe, ,,Power Club'' w Płońsku.

„Przepisy z Babcinego Kredensu”
Dnia 22 września 2018 r. odbyło się
kolejne wydarzenie skierowane
do mieszkańców Gminy Bulkowo.
„Przepisy z babcinego kredensu” – tak nazywał się projekt realizowany dzięki uzyskanemu dofinansowaniu za pośrednictwem LGD – swój
finał miał w sobotni wieczór w nowo
zmodernizowanej remizie OSP
w Bulkowie.
Podczas tej niezwykłej uroczystości
mieszkańcy mieli możliwość degustacji
smacznych potraw, wypieków oraz
przekąsek według „babcinych” przepisów, które zostały przygotowane przez
stowarzyszenia z terenu naszej gminy:
Koło Gospodyń Wiejskich z Włók, „Kolorowe Maki”, Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bulkowie oraz Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość”. Deko-

racja stołów, mnogość przysmaków
sprawiały niesamowite wrażenie. Jesteśmy bardzo wdzięczny i jednocześnie
serdecznie dziękujemy stowarzysze-

niom za ogrom pracy i serca jakie włożyły w ten projekt. Przygotowane przez
nich nakrycia stołów były jednym z najefektowniejszych punktów programu.
Kolejnym elementem dnia były warsztaty dekoracji stołu oraz pogadanka
o zdrowym stylu życia zaprezentowana
przez p. Agnieszkę Kisielewską-Żuławnik. Następnie wręczone zostały nagrody w konkursach.
Konkurs na najlepszą potrawę:

1. „Knedle ze śliwkami” – Koło
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Bulkowie;
2. „Biała kiełbasa” – KGW z Włók;
3. „Pierogi” – Stowarzyszenie „Kolorowe Maki”;
4. „Ciasto jagodowe kruche” – Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość”.
Wyróżnienia: „Miód” w wykonaniu
Pana Bogdana Matczaka oraz „Pasztet”

w wykonaniu Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bulkowie.
W konkursie na najefektowniejszą
dekorację stołu zwyciężyło Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość”. Zwieńczeniem
całej imprezy była zabawa taneczna,
którą poprowadził zespół Awangarda.
Dziękujemy wszystkim przybyłym
za wspaniałą zabawę.
Projekt współfinansowany:

Operacja pn. „Przepisy z babcinego
kredensu” mająca na celu aktywizację,
integrację i wzmacnianie wykorzystania
kapitału społecznego subregionu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 20142020.
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