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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
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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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Jubileuszowe
Wydanie gazety
Wszystko Zaczęło się w 2014 roku. Z księdzem Darkiem Skoczylasem
organizowałem imprezę motocyklową
Moto Blues Festiwal.
Pierwsze wydanie gazety było wydaniem informującym o festiwalu.
Przez kontakty w Warszawskim Towarzystwie Biznesowym skupiającym przedsiębiorców działających
zgodnie z wartościami chrześcijańskimi, otrzymałem propozycję pomocy,
podpowiedzi jak zorganizować gazetę
i portal w mieście, najlepiej w Płocku.
Ale problem jest taki, że ja mieszkam
na ziemi Wyszogrodzkiej i żyje problemami tego regionu, a nie Płocka.
Naszą Ziemię Wyszogrodzką doceniam i uważam że jest piękna.
Decyzja była jedna. Wydaję gazetę na Wyszogród i okoliczne gminy.
Wątpiących w sukces takiego pomysłu było wielu. Jak to zrobić? Jak to
trudno? itd. itp. O ile mnie znacie to
ja się tak łatwo nie poddaję. Przynajmniej trzeba spróbować czy się uda
wydać gazetę i zobaczyć jak to czytelnicy przyjmą. Powiem jedno, łatwo
nie jest. Wydawanie gazety zabiera
dużo czasu. Jestem jednoosobową redakcją. Za to satysfakcja z wydania
każdego numeru jest duża.
Dziękuję bardzo za wiele pochlebnych słów. Osobiście prowadzę dystrybucję więc przy okazji szybko mogę
otrzymać informację zwrotną od czytelników. Przez wymianę informacji gazeta integruje mieszkańców poszczególnych gmin i jest promocją naszego
regionu. Wiem że popełniam dużo błędów za które przepraszam. Ale błędów
nie popełnia ten który nic nie robi.
W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim moim korespondentom i współpracownikom społecznym za przesyłanie i dostarczenie materiałów do publikacji. Nic o Was bez
Was. Liczę na więcej
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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.
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”
KRS 0000037904
Numer konta dla zbiórek pieniężnych:
BPH S.A., Oddział w Warszawie
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
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Paweł Kłobukowski kandydatem na Burmistrza Miasta i Gminy Wyszogród
Szanowni Mieszkańcy
Miasta i Gminy Wyszogród!

kańcy, 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. 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.

21 października w wyborach samorządowych dokonamy wyboru nowego burmistrza i radnych Miasta i Gminy Wyszogród. Powierzymy im zarządzanie gminą na najbliższe 5 lat.
Gmina Wyszogród boryka sie z dużymi problemami finansowymi. Mówicie Państwo o marazmie w mieście, poczuciu braku przyszłości dla miasta i atmosferze wstydu.
Przyszły burmistrz Wyszogrodu nie będzie miał łatwej pracy.
Miasto i Gminę czekają duże wyzwania. Trzeba podjąć dużo trudnych i odważnych decyzji i to we właściwym kierunku. Ze względu
na trudną sytuacje finansową nie ma miejsca na popełnienie błędu.
Żeby móc realizować inwestycje trzeba działać prorozwojowo.
Dlaczego kandyduję? Kandyduję, ponieważ uważam że Wyszogród potrzebuje szybkiego uporządkowania spraw wewnętrznych
i zdecydowanego pójścia do przodu oraz mocnego przywództwa z wizją przyszłości.
I ja to Państwu zaproponuję.

Dlaczego ja?
Bo kocham to miasto! To moja mała Ojczyzna! To moja Pasja!

Mój CEL to Wyszogród i okolice!!!

Wyszogród – miejsce przyjazne do życia.
Wyszogród – miasto uporządkowane, tętniące życiem, w którym jest gdzie spędzić czas.
Wyszogród – miasto, w którym ludzie chcą się osiedlać, pracować, rozwijać, wychowywać dzieci i spędzać starość.
Jesteśmy miastem i gminą, o którego rozwój trzeba dbać. Zarówno o rozwój miasta, jak i terenów wiejskich. To nasz priorytet. Wszyscy razem tworzymy jedną wspólnotę. I tylko współpracą i w zgodzie
możemy dojść do celu.
Kluczowe sprawy:

Rozwój miasta i gminy – Sprowadzenie inwestorów do gminy.
Obecnie jest brak miejsc pracy. W pierwszej kolejności należy pomóc
w rozwoju lokalnym przedsiębiorcom.
Kolejny krok to szukanie inwestorów zewnętrznych, najlepiej
krajowych, oraz pozyskiwanie nowych mieszkańców gminy. Nowi
mieszkańcy to dla gminy dodatkowe wpływy z podatku PIT oraz nowi klienci dla lokalnych firm.
Gaz ziemny dla Wyszogrodu – To wygodne i tanie ogrzewanie.
To czysty Wyszogród. To dodatkowy atut dla przyszłych inwestorów.
To miejsca pracy.
Drogi dla Wsi – Naprawa zaległości w budowie dróg wiejskich.
Bez sprawnego dojazdu do domu nie będzie rozwoju terenów wiejskich. Należy przygotować Gminę do aplikacji w programach dofinansowania budowy dróg lokalnych np. Funduszu Dróg Krajowych.
Ożywienie miasta – Wsparcie i mobilizowanie lokalnych stowarzyszeń i nieformalnych grup. Ożywienie Rynku Starego Miasta i terenu wokół amfiteatru.
Inne ważne sprawy dla Miasta i Gminy Wyszogród to:

Optymalizacja kosztów wody m. in. poprzez weryfikację prawidłowej współpracy z firmą Remondis
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.
reklama

Poprawa funkcjonowania służby zdrowia. Działania na rzecz
przywrócenia możliwości darmowej rehabilitacji w ramach NFZ.
Weryfikacja 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. Trasy rowerowe turystyczne projektowane
z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców jako trasy bezpiecznego dojazdu do pracy czy szkoły (należy odblokować Wyszogród aby miesz-

Szkołę podstawową i liceum kończyłem w Wyszogrodzie. Po maturze zacząłem studia na Politechnice Warszawskiej Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Po studiach pracowałem w Autoryzowanym Serwisie Mercedesa po czym wróciłem do Wyszogrodu, wierząc że w małej miejscowości można godnie żyć i się rozwijać.
W 1991 roku rozpocząłem działalność gospodarczą w Wyszogrodzie. Wydzierżawiłem przedsionek do budynku kina, wyspawałem regały i otworzyłem sklep motoryzacyjny. Zaczynałem ze skromnym kapitałem początkowym. Epokowym wydarzeniem było zatrudnienie pierwszego pracownika: Krzysztofa Wójcika. Do dziś ten moment pamiętam.
Przepracowałem z nim 25 lat. Później nastąpił zakup budynku kina z zarwanym dachem, remont i rozbudowa budynku. W międzyczasie kiedy
firma juz działała jako Boruta Motors, prze 3 lata pracowałem w Warszawie w Iveco Poland. Zdobyłem tam doświadczenie jak funkcjonują duże
międzynarodowe korporacje. Wykorzystałem je przy rozbudowie firmy.
Korzystałem z dofinansowania SAPARD. Były to pierwsze programy ze
środków Unii Europejskiej. Trzeba było przecierać nowe szlaki.
Firma się rozwijała, a ja postanowiłem uporządkować swoja wiedzę zarządczą. W Szkole Głównej Handlowej podjąłem studia podyplomowe dla Menadżerów Motoryzacji.
Byłem jednym z założycieli pierwszego LGD które powstawało
z Gminą Bielsk, zanim Wyszogród podjął współpracę z gminą Bodzanów, Bulkowo i Mała Wsią. Moim celem było ułatwienie dostępu
do środków z UE dla lokalnego środowiska.
Angażowałem się przez wiele lat w działalność społeczną dla
mieszkańców Wyszogrodu. Dzisiaj chciałbym to robić jako Burmistrz Wyszogrodu. I jestem przekonany, że dam radę. Dlatego bardzo proszę żebyście Państwo dali mi szansę.
Z wyrazami szacunku
PAWEŁ KŁOBUKOWSKI
reklama
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Jako kandydat na burmistrza Wyszogrodu
pragnę się Państwu pokrótce przedstawić

Konkurs piosenki ekologicznej
„O przyrodę dbamy, bo wszyscy ją kochamy!”
W sobotę 29 września 2018 roku w Wyszogrodzie,
podczas Festynu pn. „Różnorodność biologiczna to życie” zorganizowanego dla mieszkańców powiatu płockiego oraz turystów, odbył się konkurs piosenki ekologicznej organizowany przez Starostwo Powiatowe
w Płocku we współpracy z Fundacją „Fundusz Lokalny
Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”. W konkursie wzięły
udział dzieci i młodzież z terenu powiatu płockiego.
Konkurs organizowany był w następujących kategoriach:
1. konkurs indywidualny – 3 kategorie wiekowe tj.
I kategoria – przedszkole i klasy I-III
II kategoria – klasy IV – VI
III kategoria – klasy VII i wzwyż

Mam 54 lata. Jestem żonaty. Żona Joanna pochodzi z Radomia.
Mamy troje dzieci. Obydwie córki Agnieszka i Anna skończyły
Politechnikę Warszawką na Wydziale Inżynierii Środowiska.
Obydwie pracują w biurach projektowych w Warszawie.
Syn Piotr studiował na Politechnice Warszawskiej na wydziale SiMR oraz w Danii Business Academy
Arhus na wydziale Automotive Technology. Obecnie syn wiąże swoje nadzieje
z Wyszogrodem.
Tata Stanisław Kłobukowski przez wiele lat praktykował jako lekarz weterynarii
Mama Aniela Violetta Kłobukowska uczyła w Szkole Rolniczej w Wyszogrodzie
i później w Ciućkowie
Wykształcenie
• Studia Podyplomowe dla Menadżerów Motoryzacji Szkoła Główna Handlowa – Warszawa
• Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych – Warszawa
• Liceum Ogólnokształcące – Wyszogród
• Szkoła Podstawowa – Wyszogród
Obecnie prowadzona działalność:

• Firma Boruta Motors Wyszogród
• Wydawca lokalnej gazety e-wyszogrod. pl na terenach gmin: Czerwińsk, Wyszogród, Mała Wieś, Bodzanów, Bulkowo, Brochów, Młodzieszyn
Paweł Kłobukowski – Działalność społeczna:

• Członek Zarządu Izby Gospodarczej Regionu Płockiego – samorząd gospodarczy.
• Przewodniczący Rady LGD Razem dla Rozwoju – Przewodniczy posiedzeniom
rady, która zajmuje się wyborem operacji kierowanych do finansowania zewnętrznego między innymi z funduszy Unii Europejskiej.
• Wiceprezes Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej – Stowarzyszenia samorządowców z województwa mazowieckiego. Głównymi zadaniami które stawia
przed sobą Mazowiecka Wspólnota Samorządowa są działania na rzecz rozwoju idei
samorządności i zasad demokracji w życiu społecznym, opartych na chrześcijańskim systemie wartości oraz prowadzenie działalności na rzecz edukacji patriotycznej i obywatelskiej. Przestrzeganie zasad etyki i przejrzystość w służbie publicznej to
podstawowa zasada którą kierujemy się w swojej działalności. Celem naszych działań jest uczciwa służba mieszkańcom Mazowsza w różnych strukturach działalności samorządowej.
• Członek Towarzystwa Biznesowego Warszawskiego – skupiającego przedsiębiorców działających zgodnie z wartościami chrześcijańskimi.
• Przyjaciel Społecznej Szkoły Podstawowej w Radzikowie gmina Czerwińsk.
• Wolontariusz Fundacji dla Rodaka – organizuje pomoc rodakom z Kazachstanu
i Kresów.
• Organizator imprez lokalnych dla Wyszogrodu:
• Motoserce Wyszogród,
• Moto Blues Festiwal Moto Cristo.
• Współorganizator zlotów motocyklowych i koncertów w innych miastach Polski.
Działalność społeczna w okresie studiów:

• Organizator pierwszych wolnych samorządów studenckich Politechniki Warszawskiej, Wiceprzewodniczący Samorządu PW,
• Założyciel Studenckiego Klubu Turystycznego „Łazik” i wieloletni prezes koła
PTTK,
• Członek zarządu Oddziału Międzyuczelnianego PTTK (PW i SGGW),
• Członek Studenckiego Klubu Przewodników Beskidzkich i Studenckiego Koła
Przewodników, Świętokrzyskich,
• Studencki Przewodnik Beskidzki i Świętokrzyski,
• Założyciel Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej,
• organizator wielu górskich pieszych rajdów turystycznych.

2. konkurs zespołowy.
Wykonywane przez uczestników utwory – zgodnie
z przesłaniem – nawiązywały do przyrody i ekologii. Ocenie
podległy: dobór repertuaru, interpretacja, ogólny wyraz artystyczny.
Dużym wyzwaniem dla jury było wybieranie najlepszych
z najlepszych, bo każde dziecko śpiewało fantastycznie, każde
było gwiazdą w swojej piosence, niemniej trzeba było zmierzyć się z bardzo odpowiedzialnym zadaniem.
Poziom wokalny uczestników zachwycił organizatorów
oraz jury. Występ wszystkich uczestników wywołał aplauz
publiczności oraz uznanie jury.
Komisja konkursowa w składzie: Paweł Bogiel – muzyk,
nauczyciel muzyki, Radny Powiatu Płockiego, Damian Kłosiński – muzyk, aktor i trener, Michał Ciosek – muzyk, didżej, wodzirej nagrodziła następujące osoby:
1. Laureaci konkursu indywidualnego:
I kategoria wiekowa: przedszkole, klasy I-III
– Brzezińska Nikola – Przedszkole w Wyszogrodzie
II kategoria – klasy IV – VI szkoły podstawowej
– Oliwia Smulska – uczennica Szkoły Podstawowej
w Wyszogrodzie
– Weronika Latarska – Wokalista Zespołu UKUDEMIA
działającego przy 64 Artystycznej Drużynie Harcerskiej Zośka i Alek w Małej Wsi
– Marta Rosa – reprezentuje Zespół Pieśni i Tańca Dzieci
Ziemi Łąckiej.
Wyróżnienia otrzymali:
– Oliwia Gozdur – Wokalista Zespołu UKUDEMIA
działającego przy 64 Artystycznej Drużynie Harcerskiej Zośka i Alek w Małej Wsi
– Natalia Kopczyńska – Wokalista Zespołu UKUDEMIA działającego przy 64 Artystycznej Drużynie Harcerskiej
Zośka i Alek w Małej Wsi
– Maria Żmudowska – reprezentuje Zespół Pieśni i Tańca Dzieci Ziemi Łąckiej
III kategoria wiekowa: klasy VII i wzwyż
Maciej Bohdan – uczeń Szkoły Podstawowej w Radzanowie
Joanna Bohdan solistka Zespołu „Anioły” z Zagroby
Natalia Grzelak – uczennica Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Kanigowie
Wyróżnienie otrzymała:
Julia Wujcik – uczennica Szkoły Podstawowej w Łęgu
Probostwie.
Laureaci w kategorii wykonawcy zespołowi:
Komisja ze względu na wysoki poziom artystyczny zespołów postanowiła nagrodzić wszystkich występujących, przyznając im nagrody główne.
LAUREATAMI ZOSTALI:

1. Grupa Wokalna „Przedszkolaki” z Przedszkola Samorządowego w Wyszogrodzie. Opiekun artystyczny: Smółka
Sylwia.
2. Zespół Wokalny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Nowym Kanigowie. Opiekun artystyczny: Maciej Dondzik.
3. Chór Szkoły Podstawowej w Wyszogrodzie. Opiekun
artystyczny: Beata Krzemińska.
4. GRUPA „PRZYJACIELE” z Zespołu Szkół Nr 3 w Zagrobie. Opiekun artystyczny: Joanna Perka.
5. UKUDEMIA działająca przy 64 Artystycznej Druży-

nie Harcerskiej Zośka i Alek w Małej Wsi. Opiekun artystyczny: Ewa Dębska.
6. GRUPA ART z Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego
w Wyszogrodzie. Opiekun artystyczny: Katarzyna Kamińska.
7. Zespół „Anioły” z Zagroby. Opiekun artystyczny: Katarzyna Bohdan.
8. Zespół Pieśni i Tańca Dzieci Ziemi Łąckiej. Opiekun artystyczny: Wiesław Stańczak.
Nagrody uczestnikom wręczali: Mariusz Bieniek – Starosta Płocki, Jan Boszko –Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród, Apolinary Gruszczyński – Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu, Paweł Bogiel – Radny Powiatu Płockiego.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Organizatorzy podziękowali również Karolinie Koper – Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji
Starostwa Powiatowego w Płocku za wsparcie i promocję prowadzonych działań.
Konkurs był elementem festynu „Różnorodność biologiczna to życie” realizowanego w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo
i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie
powiatu płockiego” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku Działania 5.4
Ochrona bioróżnorodności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.
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„Uroczystość nadania parkowi miejskiemu imienia Ks. Michała Serafina”
W dniu 30 września 2018 r. odbyła się
uroczystość nadania imienia „Ks. Michała Serafina” parkowi miejskiemu w Wyszogrodzie przy ul. Rębowskiej.
Ks. Michał Serafin był członkiem Polskiej Organizacji Zbrojnej,
masowej organizacji konspiracyjnej poprzedniczki Armii Krajowej.
Zajmował się między innymi organizacją przerzutu osób poszukiwanych do Generalnej Guberni. Sprzyjało temu bliskie sąsiedztwo
Wisły i biegnąca nieopodal granica. Zajmował się też wywiadem
zbierając informacje na temat sił okupanta i przekazując je do centrali w Płocku. Po wywiezieniu księży z 5 parafii zza Wisły do Działdowa, ks. Serafinowi powierzono opiekę religijną i prowadzenie akt
stanu cywilnego parafii powiatu sochaczewskiego, należących
do gminy Iłów, którą Niemcy przyłączyli do powiatu płockiego.
Zwracali się więc do proboszcza wyszogrodzkiego i nawiedzali kościół nie tylko miejscowi parafianie, lecz również wierni zza Wisły.
Ks. Michała Serafina aresztowano w nocy z soboty na niedzielę 20
kwietnia 1942 r. Przyczyny aresztowania ks. Michała Serafina nie są
do końca wyjaśnione. W piątek rano, 18 września 1942r Płocku
wykonano egzekucję na 13 więźniach, wśród których był ksiądz
Michał Serafin.
Nasza niedzielna uroczystość, która odbyła się w Kościele Parafialnym w Wyszogrodzie, rozpoczęła się w od wykonania patriotycznej etiudy teatralnej pt. „Umrzeć w imię Boga i Ojczyzny” przedstawiającej historię ks. Michała Serafina. Etiudę wykonały dzieci
z Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Wyszogrodzie oraz młodzież z Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego pod kierunkiem Pana
Huberta Więckowskiego.
Po przedstawieniu, do Kościoła zostały wprowadzone poczty
sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych oraz poczty sztandarowe szkół z terenu Gminy i Miasta Wyszogród. Po wprowadzeniu
sztandarów rozpoczęła się Msza Święta w intencji Ojczyzny, koncelebrowana przez ks. Prałata Janusza Mackiewicza, ks. kanonika Zenona Glicnera, ks. proboszcza Grzegorza Przybyłka, ks. proboszcza dr
Rafała Bednarczyka oraz Gwardiana Klasztoru Ojców Franciszkanów o. Marka Iwańskiego.
Po Mszy Świętej uczestnicy na czele z Orkiestrą OSP z Rębowa
udali się na skraj parku miejskiego, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Nastąpiło odegranie Hymnu Państwowego przez orkiestrę

OSP z Rębowa, po czym głos zabrał Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród Jan Boszko. Pan Burmistrz stwierdził, „że dzisiejszy dzień jest dla
nas mieszkańców szczególnym dniem, gdyż upamiętniamy niezwykłego bohatera, proboszcza Parafii Wyszogród i Rębowo, który poniósł
męczeńską śmierć z rąk Niemców”. Podziękował również radnym
za inicjatywę i podjęcie uchwały w sprawie nadania Parkowi nazwy
„Park im. Księdza Michała Serafina”. Burmistrz skierował swoje słowa
wdzięczności również do Pani Wandy Rembiewskiej ze Starego Arciszewa, która podarowała kamień na obelisk. Po tym wystąpieniu nastąpiło symboliczne odsłonięcie tablicy pamiątkowej, którego dokonali: ks. Kanonik Zenon Glicner, Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród
Jan Boszko, Starosta Płocki Mariusz Bieniek oraz Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród Pan Józef Zbigniew Boszko.
O poświęcenie pomnika poproszony został ksiądz Proboszcz
Grzegorz Przybyłek, po czym nastąpiło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. Kwiaty w imieniu powiatu złożył Starosta Płocki w asyście radnych Pani Elżbiety Jachimiak i Jadwigi Milewskiej, w imieniu władz samorządowych kwiaty złożyli Burmistrz i Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród, w imieniu Zespołu Szkół
im. Jana Śniadeckiego Pani Joanna Misiakowska wraz z nauczycielami Szkoły. Od mieszkańców biało-czerwoną wiązankę złożyli:
Komendant Miejsko-Gminny OSP Krzysztof Laskowski, Prezes
OSP w Wyszogrodzie Wiesław Ambroziak oraz Prezes OSP w Rębowie Andrzej Łożyński.

Podczas uroczystości nie zabrakło przemówień okolicznościowych. Jako pierwszy głos zabrał Starosta Płocki podkreślając i dziękując za podjęcie tak ważnej decyzji dla mieszkańców. W swoim wystąpieniu ksiądz proboszcz Grzegorz Przybyłek podziękował radnym
za inicjatywę uchwałodawczą oraz docenił trud i pracę włożone w realizację tego wydarzenia. Po oficjalnej części, uczestnicy przemaszerowali z pocztami sztandarowymi jednostek OSP i szkól, w asyście Rębowskiej Orkiestry Dętej do budynku OSP w Wyszogrodzie, gdzie
odbyło się patriotyczne biesiadowanie w ramach obchodów 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Wspólnie wykonywanie pieśni patriotycznych uświetniły występy Zespołu Art. i chóru z Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego
pod kierunkiem Pani Katarzyny Kamińskiej. Biesiadę poprowadziła
Pani Dyrektor Joanna Misiakowska przedstawiając rys historyczny
związany z odzyskaniem prze Polskę niepodległości.
Na uroczystości gościliśmy między innymi p. Mariusza Bieńka
Starostę Płockiego, p. Annę Jachimiak i p. Jadwigę Milewską Radne
Powiatu Płockiego, radnych, sołtysów, Dyrektorów placówek oświatowych, dyrektora Vistula Bank Spółdzielczy oraz mieszkańców
Gminy i Miasta Wyszogród.
Pragniemy serdeczne podziękować za wysiłek, trud, serce i zaangażowanie jakie zostało włożone w zorganizowanie uroczystości
nadania parkowi miejskiemu imienia Ks. Michała Serafina.

Wybory Samorządu Uczniowskiego w Chociszewie
W poniedziałek 24.09.2018 w Szkole Podstawowej w Chociszewie
odbyły się po raz pierwszy powszechne wybory do samorządu szkolnego.
Komisja Wyborcza w składzie: Pan Dyrektor Dariusz Umięcki, Opiekun Samorządu Szkolnego Pani Agnieszka Pruska, uczniowie z klas 4-8
Wiktor Kowalik, Patrycja Goławska, Aleksandra Wasiak, Karolina Wasiak,
Julia Murawska czuwali nad prawidłowym przebiegiem wyborów.
Wybory odbyły się na sali gimnastycznej, każdy otrzymał jeden egzemplarz karty służącej do głosowania. W wyznaczonym miejscu uczniowie oraz nauczyciele oddawali głos na swojego kandydata. Po oddaniu głosu każdy podchodził do urny znajdującej się pośrodku sali, żeby wrzucić
swoją kartę.
reklama

W wyborach wzięło udział 75 uczniów z klas 4-8 i 11 nauczycieli.
Głosowanie było tajne. Nie było ani jednego nieważnego głosu.
Po podliczeniu wszystkich głosów Komisja Wyborcza ogłosiła następujący skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2018/2019:
Przewodnicząca: Majka Chrobocińska
Zastępca: Filip Jasiński
Skarbnik: Bartosz Cieślak
Sekretarz: Adam Gmurczyk
Nowo wybranemu Samorządowi Szkolnemu życzymy sukcesów
i owocnej pracy.

UGIM WYSZOGRÓD
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Naukobus w Rebowie
Dzięki Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz poprzez współpracę z Fundacją dla
Rodaka mamy możliwość gościć w gminie Wyszogród w miejscowości Rębowo objazdową
wystawę Centrum Nauki Kopernika, w skład
której wchodzą interaktywne eksponaty oraz
urządzenia i materiały, których zadaniem jest
zachęcenie odwiedzających do poszerzania
wiedzy o zjawiskach zachodzących w otaczającym świecie.
Wizyta Naukobusa trwa 2 dni. W tym czasie eksponaty są rozstawione w sali, a zwiedzający, mogą
z nich korzystać przez 6 godzin dziennie. Samodzielne eksperymentowanie to doskonała metoda poznawania świata, a nasi edukatorzy dodatkowo objaśniają
działanie eksponatów i pomagają zrozumieć prezentowane zjawiska z dziedziny fizyki, biologii i matematyki. Siedząc na wirującym krześle można doświadczyć,
jak w praktyce działa teoria zachowania momentu pędu, trójwymiarowy model ludzkiego ciała uczy tego,
jak jesteśmy zbudowani, a łamigłówki to znakomity
trening dla mózgu. Zwiedzający otrzymują także „Poradnik młodego naukowca” z doświadczeniami, które
mogą przeprowadzić w domu. Nauczycieli natomiast
zaprosimy na warsztaty „Eksponaty i eksperymenty”,
które inspirują do wykorzystania potencjału eksponatów w nauczaniu.
W dniach 25-26 września. serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania
z możliwości uczestnictwa w tym wydarzeniu.

Fundacja dla Rodaka

Ogłoszenie

Sprzedam
kozę z mlekiem

okolice
Wyszogrodu
telefon
601307186

Paweł Kłobukowski będąc wolontariuszem
Fundacji dla Rodaka był motorem naszej
współpracy z Fundacją Zaczęło się od Kubków
dla Rodaka które Rębowskie Koło Gospodyń
Wiejskich przez Pawła przekazało do domu rekolekcyjnego Zacheusz w Kawkowie.
Później Paweł sprowadził na Rębowski Emaus Rodaków z Kazachstanu których Rębowskie Koło gościło. Zainspirował nas do dalszej współpracy z Fundacją.
Informuję o tym gdyż bez wsparcia i pomocy prezes
Fundacji Joanny Wilk-Yaridiz trudno by było sprowadzić Naukobus do Rębowa
Joanno działamy.
WIESŁAWA SZYMERSKA

Wystawa CNK będzie
dostępna na terenie
Domu Kultury w Rębowie
(Remiza OSP Rebowo)
w następujących godzinach:

– 25.10. 2018r.
– godz. 10: 00-18: 00
– 26.10. 2018r.
– godz. 8: 00-14: 00
Szczegółowe informacje
pod numerem
telefonu: 505201375
Wiesława Szymerska

Wstęp wolny
reklama
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Krzyż - Pomnik 100 rocznicy
Niepodległości Polski w Chmielewie
Ten krzyż ma równe 100 lat. Został
pobudowany po zakończeniu działań wojennych i odzyskaniu Niepodległości przez Polskę w 1918 r.
Zbudowany jest z niewybuchów pocisków artyleryjskich. Trzon stanowi potężny rozbrojony pocisk średnicy 200 mm, a ramiona krzyża
z mniejszych 80 mm pocisków artyleryjskich. Ten obiekt jest unikatem, jest niepowtarzalny. Jest symbolem nie tylko religijnym ale również symbolem wojny, patriotyzmu
jak również dziełem artystycznym.
Przy okazji nie sposób pominąć
osób, które przyczyniły się do renowacji
i zapobieżenia degradacji tego obiektu
mianowicie: Panią Marczak –Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Płock, Pana Mariusza Bieńka – byłego
Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród,
Pana Jana Boszko – obecnego Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród, który
dokończył zobowiązanego dzieła: wykonania nowego ogrodzenia oraz uporządkowania terenu wewnątrz ogrodzenia.
Należy wymienić również Pana Dyrektora Muzeum w Wyszogrodzie.
Należy się również pochwała Gminie i Miastu Wyszogród za od co najmniej dwóch lat składanie wieńca z okazji Święta 3 Maja oraz Święta Odzyskania Niepodległości 11 Listopada.
Mam apel do tutejszych władz, aby
Święto 100 rocznicy Niepodległości
ogłoszenie

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
PAWŁA KŁOBUKOWSKIEGO
KANDYDACI NA RADNYCH Lista nr 17
0KRĘG 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

uczcić pod tym krzyżem, ponieważ to
miejsce najbardziej na to zasługuje.
Mam również apel do dyrekcji szkół
w Wyszogrodzie aby przejęła patronat
nad tym obiektem, aby młodzież szkolna a w szczególności harcerze dbali
o otoczenie i sam obiekt.

OKRĘG WYBORCZY nr. 8 -PIOTR MALCZEWSKI - Ciućkowo
OKRĘG WYBORCZY nr. 13 -ADAM ŻUŁAWNIK - Rostkowice
OKRĘG WYBORCZY nr. 14 – TOMASZ MAJERKIEWICZ - Kobylniki

HENRYK TURKOWSKI

reklama
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„Wykorzystam szanse dla naszego regionu”
O potrzebach mieszkańców
gminy Czerwińsk n/Wisłą,
nowych pomysłach na organizację pracy urzędu oraz
planach na najbliższe kilka
lat dotyczących kierunków
rozwoju, rozmawialiśmy
z kandydatem na wójta
gminy Czerwińsk – Mariuszem Ciećwierzem.
Co kierowało myślą, że jednak
zdecydował się Pan kandydować
na stanowisko wójta gminy Czerwińsk n/Wisłą?
To był efekt śniegowej kuli,
który zrodził sie z oddolnej inicjatywy. W momencie kiedy założyłem komitet, pojawiły się
osoby, które są zaangażowane
w życie naszej lokalnej społeczności i też chciałyby ze mną
współpracować. Okazało się, że
to grono jest coraz większe, stąd
zrodziła się potrzeba wystawienia kandydata na wójta, który
byłby swego rodzaju managerem
zarządzającym nie tylko urzędem gminy, ale i dbający o interesy naszego regionu.
Urodził się Pan w tej gminie
i potem dorastał. Czym obecnie
Pan się zajmuje?
Od urodzenia jestem związany z gminą Czerwińsk. Od wczesnych lat musiałem być osobą samodzielną, która zadba nie tylko
o swoje wykształcenie, ale również o chleb powszedni. W mojej
pracy zawodowej przechodziłem
różne szczeble, aż do osoby, która
kieruje logistyką w firmie handlowej. Ustalam budżet logistyczny,
nad którym potem trzymam pieczę, negocjuję umowy z podwykonawcami, mam bieżący kontakt
z ludźmi… Myślę, że to moje doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim, zdolności negocjacyjne i otwartość, na pewno pomogą mi, by dobrze i szybko odnaleźć się na tak odpowiedzialnym stanowisku.
Na pewno zna Pan potrzeby
mieszkańców, jakie są to potrzeby?
Tak, jako sołtys mam na bieżąco kontakt z moimi mieszkańcami
i znam je doskonale. Takie potrzeby, które przede wszystkim mają
mieszkańcy to nowa infrastruktura
drogowa. Mamy XXI wiek, więc
wszystkie drogi powinny mieć bitumiczną nawierzchnię. Poza tym,
jest potrzeba kontaktu ze światem,
mam tu na myśli internet szerokopasmowy, a także miejsce spotkań,
gdzie można się zintegrować czy
zrobić coś wspólnie. Z mieszkańcami niejednokrotnie spotykaliśmy
się i wspólnie działaliśmy.
W jaki sposób działaliście?
Zaczynaliśmy od drobnych
rzeczy, jak przygotowania ołtarza
na Boże Ciało, ale przede wszystkim ogromnym sukcesem był duży projekt, który miał już druga

edycję w tym roku, mam tu
na myśli „Wiślane Spotkania”,
gdzie łączyliśmy brzegi Wisły
między Secyminem Nowym
a Wychódzcem. Te dwie edycje
zgromadziły mnóstwo osób
i po jednej i po drugiej stronie Wisły. Pokazało to, że ludzie chcą
wyjść z domu, pobyć ze sobą, porozmawiać, zintegrować się… Być
może to łączenie brzegów przyczyni się do projektu i lokalizacji
mostu, który będzie łączył gminy
Czerwińsk i Leoncin.
Program rządowy „Mosty+”
ogłoszony przez premiera Mateusza Morawieckiego, zakłada powstanie mostu właśnie w tym miejscu, o którym Pan mówi, czyli między Secyminem a Wychódzcem.
Czy to jest dobry pomysł?
Myślę, że ten most trzeba postrzegać jako szansę dla regionu,
którzy połączy nasze sąsiednie
gminy i ja ją wykorzystam. Będzie
to na pewno bodziec do rozwoju
lokalnego biznesu, ponieważ mamy firmy lokalne zarówno po jednej jak i drugiej stronie Wisły.
Myślę, że pójdzie to w stronę turystki i jej rozwoju. Poza tym,
prawdopodobnie mieszkańcy naszej gminy będą mieli bliżej
do Warszawy jadąc przez Leoncin, niż przez Nowy Dwór Mazowiecki. To na pewno przyczyni
się również do powstania nowych
firm przy takim ciągu komunikacyjnym, idąc tym tropem, jest duża szansa na zwiększenie miejsc
pracy, mam na myśli np. magazyny logistyczne. Nie zapominamy
również o tym, że mamy osoby,
które są rodzinnie powiązane
na obu brzegach i to będzie szansa na to, aby ci ludzie mogli się
częściej spotykać.
Jakie będą Pana pierwsze działania, jako potencjalny wójt?
Jeśli mieszkańcy mi zaufają
i zdecydują się oddać na mnie
głos, to pierwszą rzeczą jaką zrobię to audyt wydatków i finansów
gminy i jednostek podległych. Powinno zrobić się to z dużą pieczołowitością, ponieważ są to pieniądze naszych mieszkańców. Powinniśmy mieć świadomość, na co
każda zapracowana złotówka jest
wydatkowana. Drugą rzeczą, jaką
można zrobić od razu to kwestia
lepszej organizacja pracy Urzędu
Gminy. Jako sołtys miałem okazję

poznać jak to wygląda od środka.
Urząd powinien działać sprawnie,
być transparentny, powinien dobrze komunikować się z mieszkańcami i informować ich o bieżących działaniach. Nie zapominajmy, że jedną z najważniejszych, jeśli nie najważniejszą gałęzią naszej
gminnej gospodarki jest rolnictwo. Nasza gmina słynie z upraw
owoców miękkich i zarówno ci
więksi, jak i mniejsi rolnicy, którzy budują dobrą markę naszej
gminy w Polsce, powinni mieć
możliwość jasnej i sprawnej
współpracy z gminą, by dalej się
rozwijać. Będę wykorzystywać
możliwości, by zaprezentować naszą gminę z jak najlepszej strony.
Przecież mamy bardzo bogatą historię i wiele pięknych zabytków.
Klasztor w Czerwińsku już jest
naszą wizytówką, a to nie jedyna
nasza atrakcja.
W jaki sposób chciałby Pan to
zmienić?
Zreorganizować pracę urzędu
w ten sposób, aby każdy mógł być
fachowo obsłużony, możliwie jak
najszybciej i by każdy wiedział, że
może liczyć na merytoryczną pomoc. Ponadto, usprawniłbym komunikację z mieszkańcami. Taką
dobrą formą komunikacji są konkretne spotkania z mieszkańcami.
Mam na myśli fundusz sołecki,
o który rokrocznie występuję
do rady gminy. To dobra okazja,
aby zintegrować mieszkańców,
aby zaczęli rozmawiać i mówić
głośno o potrzebach naszych małych ojczyzn. To doskonały moment, aby na takim spotkaniu był
obecny radny z regionu, wójt
i oczywiście mieszkańcy i by
udzielili wyczerpujących informacji z bieżących spraw gminnych.
Mieszkańcy wtedy poczują się
prawdziwymi gospodarzami swojej własnej miejscowości.
Dzięki temu mieszkańcy mają
realny wpływ na to, w jaki sposób
zostanie wykonana pewna część
budżetu gminy.
Tak, bo to mieszkańcy decydują o tym budżecie, a wójt musi to
wykonać. Jeśli są projekty, które
mogą powstać na większym obszarze niż jedno sołectwo, to też jest
doskonała integracja naszej lokalnej
społeczności.
Dziękuję za rozmowę.

