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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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Witam z grudniowy świątecznym wydaniem gazety e-wyszogrod. pl
Myślę że juz w przyszłym tygodniu poczujemy magie zbliżających sie świąt i nadchodzącego
nowego roku. Coraz więcej pojawi się dekoracji świątecznych,
choinek, światełek i innych atrybutów świątecznego czasu. Zapraszam i namawiam do dekorowania nie tylko choinek ale i domów oraz otoczenia. Wtedy
świat staje się bardziej radosny
i udziel sie nam wszystkim atmosfera bardzo ważnych radosnych Świąt Bożego Narodzenia.
Kochani Czytelnicy. Życzę
Wam pogodnych rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia. Abyście pamiętali że Boże Narodzenie to przecież urodziny Jezusa
Chrystusa. Zapomnijcie w tych
dniach o tych sprawach nieistotnych i cieszcie się obecnością
swoich bliskich.

PIĄTEK, 14 grudnia 2018
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W niedzielę, 13 stycznia 2019 roku w całej Polsce po raz 27 zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Główną ideą Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, oprócz oczywistej chęci ratowania życia, jest próbą
skonsolidowania rożnych środowisk w ramach jednej inicjatywy.
W tym roku celem zbiorki będzie pozyskanie środków „dla dzieci małych i bez
focha” na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. WOŚP zagra również w Małej Wsi. Sztab gminny utworzony został przy Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi. Zaczynamy tradycyjnie ulicznymi kwestami, a kończymy Wielkim Finałem od godz. 15: 00 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej
w Małej Wsi. Wolontariusze z puszkami ruszą do pracy w niedzielny poranek. Będzie ich można spotkać na terenie całej naszej gminy. Oprócz puszek zostaną oni wyposażeni w identyfikatory WOŚP ze zdjęciem. Każdy z wolontariuszy tradycyjnie
będzie miał ze sobą samoprzylepne czerwone serduszka z napisem „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”. Serdecznie wszystkich zapraszamy do włączenia się
w działania Naszego Sztabu. Będziemy wdzięczni za każdy gest pomocy i współpracy. Wspierając WOŚP możemy ofiarować dowolną kwotę wrzucając ją do puszek naszych wolontariuszy, ale również przekazując fanty na nasza aukcję, która odbędzie
się podczas finałowego spotkania na hali sportowej 13 stycznia. Najważniejsze jest
jednak, żebyście byli z nami podczas naszego finału. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony na Facebooku: WOŚP Mała Wieś- Sztab przy GCK MultiOsada w Małej
Wsi, zamieszczamy tam na bieżąco informacje dotyczące naszych działań i przygotowań do Wielkiego Finału.
Pamiętajmy! 13 stycznia GRAMY DLA DZIECI MAŁYCH I BEZ FOCHA!
EWA GRZELAK

Temat numeru

Historia zaklęta w przedmiotach
– Gmina Bulkowo
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Kolędy z Czerwińska
TVP1 24XII godz 20:30

W dniach 20-23 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bulkowie została
zorganizowana wystawa o tematyce „Historia zaklęta
w przedmiotach”. Była ona
jednym z działań podjętych
w naszej Szkole związanych
z 100 rocznicą odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Zbiory zostały wypożyczone przez
Państwa Małgorzatę i Mieczysława Jóźwiak, którzy wspólnie z nauczycielami
historii przygotowali wystawę. Jednocześnie cały czas była ona wzbogacana
w eksponaty, które przekazywały inne
reklama

osoby. Uczniowie aktywnie włączyli
się w to wydarzenie. Podczas zwiedzania wystawy zadawali pytania, sami dociekali przeznaczenia eksponowanych
na wystawie przedmiotów. Największym powodzeniem cieszyły się makiety dworków i kościołów z terenu gminy
Bulkowo, umundurowanie z epoki napoleońskiej, przedmioty codziennego
użytku, militaria. Oprócz tego można
było obejrzeć czasopisma, ulotki, zdjęcia. Ekspozycja cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko uczniów, ale
także nauczycieli i pracowników naszej
Szkoły, jak również rodziców. Wystawę
zwiedził także Pan Wójt wraz z Radnymi i Pani Kierownik Gminnej Biblioteki. Wszystkim zwiedzającym bardzo
serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i aktywny udział w tym wydarzeniu. Mamy nadzieje, że zaszczepiliśmy w Was zainteresowanie historią
w takim wydaniu i udowodniliśmy, że

historia również może być zaklęta
w przedmiotach, nawet tych zwyczajnych, przeznaczonych do codziennego
użytku, którymi posługiwali się nasi
przodkowie. Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Marcie Szumskiej za udostępnienie pomieszczenia
oraz wspieranie naszej inicjatywy,
a także Panu Sławomirowi Zielonce
za wypożyczenie munduru i wyposażenia żołnierza z okresu Księstwa Warszawskiego. Szczególne podziękowania
kierujemy do Państwa Małgorzaty
i Mieczysława Jóźwiak. Zebrane i udostępnione przez Nich eksponaty, a także włożony wkład pracy w przygotowanie wystawy, pozwoliły na zorganizowanie tego jakże ciekawego wydarzenia. Na szczególne uznanie zasługują
imponujące makiety dworków i kościołów, które Pan Mieczysław tworzy z taka pieczołowitością i dbałością o nawet
najdrobniejsze szczegóły.

W środę 12 grudnia w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą TVP przeprowadziła nagranie świątecznego programu Śpiewania Kolęd
z udziałem Pan Prezydenta Andrzeja Dudy wraz z Panią
Prezydentową. Emisja programu odbędzie się24 grudnia w TVP1 o godzinie 20,30.
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II sesja Rady Powiatu w Płocku i kolejne wybory Radnych
Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018 – 2023 będą Magdalena
Woja oraz Adam Sierocki. Wyboru swoim zastępcom pogratulował Przewodniczący Lech
Dąbrowski. Do serdecznych gratulacji przyłączył się również cały Zarząd Powiatu w Płocku.
II sesja Rady Powiatu nowej kadencji odbyła
się 10 grudnia 2018 r., oczywiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku. Uroczyście 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,
Sekretarz Powiatu Michał Twardy oraz Wiceprezes
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP
RP i zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Hilary Januszczyk.
Po przywitaniu gości, Przewodniczący poinformował, że dotychczas wpłynęły do niego informacje w sprawie utworzenia dwóch klubów Radnych: klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego
i klubu Prawa i Sprawiedliwości. Przewodniczącym klubu Radnych PSL jest Mariusz Bieniek, Wiceprzewodniczącym – Paweł Jakubowski, a Sekre-

tarzem klubu – Magdalena Woja. Przewodniczącą
klubu PiS została Małgorzata Purcelewska, a Wiceprzewodniczącą – Marlena Mazurska.
Jedną z najważniejszych kwestii podczas II sesji był wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu. Miały się również odbyć wybory Przewodniczącego oraz członków Komisji Rewizyjnej, a także
Przewodniczących pozostałych Komisji Rady Powiatu w Płocku. Musiały zatem zostać powołane
Komisja Uchwał i Wniosków oraz Komisja Skruta-

cyjna. W skład tej pierwszej weszli: Stefan Jakubowski, Waldemar Zawadzki oraz Paweł Tokarski,
a w skład Komisji Skrutacyjnej: Ewa Kowalak, Magdalena Kołodziejska i Krzysztof Wielec.
Wybór Wiceprzewodniczących odbył się w głosowaniu tajnym. Radni zgłosili na te funkcje następujących kandydatów: Magdalenę Woja, Wiceprzewodniczącego w poprzedniej kadencji Adama Sierockiego oraz Macieja Jabłońskiego. Każdy mógł zagłosować na dwie osoby. Wyniki przedstawiły się

następująco: Magdalena Woja – 22 głosy, Adam Sierocki – 14 głosów, Maciej Jabłoński – 10 głosów.
Wiceprzewodniczącymi w kadencji 2018 – 2023
zostali Magdalena Woja i Adam Sierocki.
– Chciałabym bardzo serdecznie podziękować Państwu za tak liczne poparcie, mam nadzieję, że nasza współpraca będzie przebiegać pozytywnie. Obiecuję, że dołożę wszelkich starań,
by tak właśnie było. Będę oczywiście wspierać Pana Przewodniczącego i Zarząd Powiatu, abyśmy
wspólnie zrobili wiele dobrego dla społeczeństwa Powiatu Płockiego – powiedziała wzruszona Magdalena Woja.
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Stefan Jakubowski, a pozostali członkowie Komisji to: Elżbieta Anna Jachimiak, Marlena Mazurska, Krzysztof Wielec oraz Maciej Jabłoński.
Przewodniczący Komisji stałych Rady Powiatu
w Płocku w kadencji 2018 – 2023:
• Komisja Budżetu i Finansów – Krzysztof Wielec
• Komisja do Spraw Społecznych – Ewa Kowalak
• Komisja Rozwoju i Gospodarki Zasobami Powiatu – Apolinary Gruszczyński
• Komisja do Spraw Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego – Paweł Tokarski
• Komisja Statutowa – Marcin Piotrowski
• Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Elżbieta
Anna Jachimiak

Przekazanie samochodu dla OSP Mała Wieś
25 listopada 2018 r. odbyło się
przekazanie średniego samochodu
ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP w Małej Wsi.
Uroczystość poprzedziła msza św.
W wydarzeniu uczestniczyli m. in.:
Radny Powiatu Płockiego Apolinary
Gruszczyński, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku Hilary Januszczyk; Dyrektor Wydziału
Rozwoju Gospodarczego i Promocji
w Starostwie Powiatowym w Płocku Karolina Koper; Wójt Gminy Mała
Wieś Zygmunt Wojnarowski, przedstawiciele KM PSP w Płocku, a także druhowie strażacy.
Jednostka OSP z tej okazji otrzymała listy gratulacyjne od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, które w jego imieniu przekazała
Dyrektor Karolina Koper.
Uroczystość zakończyła parada samochodów pożarniczych

Powiat
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Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół w powiecie płockim
30 listopada w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku
odbyło się spotkanie podsumowujące współzawodnictwo
sportowe szkół w powiecie
płockim za rok szkolny 2017/2018, którego gospodarzami byli Starosta Płocki Mariusz Bieniekoraz Wicestarosta Iwona Sierocka.
„Nauczycielom dziękuję za zaangażowanie
i wsparcie dawane młodym sportowcom, a także
za dzielenie się z nimi doświadczeniami. Trudno
znaleźć jeszcze więcej słów, które byłyby odpowiednie, aby podziękować za Waszą pracę i rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży pasji do sportu” – mówił Starosta Płocki Mariusz Bieniek.
Rywalizacja sportowa była niezwykle ciekawa
i zacięta, ale toczyła się zgodnie z duchem fair play.
Dostarczyła wielu pozytywnych emocji wszystkim
uczestnikom zawodów, zarówno młodzieży jak
i ich opiekunom.
Wyniki klasyfikacji szkół przedstawił Paweł
Szczypawka – koordynator sportu szkolnego w powiecie płockim. W ubiegłym roku szkolnym rywalizowało 36 szkół. Szkoły z naszego powiatu osiągnęły znaczące sukcesy, nie tylko na lokalnym podwórku, ale także na arenie wojewódzkiej. Najważniejsze osiągnięcia to I miejsce drużynowo dziewcząt w finale wojewódzkim w indywidualnych biegach przełajowych dla Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach w kategorii młodzież
oraz III miejsce drużynowo w finale wojewódzkim
w indywidualnych biegach przełajowych dla Szkoły Podstawowej w Bulkowie w kategorii dzieci.

reklama

Tradycyjnie zostali wyróżnieni działacze sportowi, którzy swoją pracą i determinacją przyczynili
się do sukcesu sportowego niektórych szkół. Ze
szkół ponadgimnazjalnych dla których organem
prowadzącym jest Powiat Płocki szczególnie wyróżnieni zostali:
– Tomasz Rogoziński – nauczyciel w Zespole
Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie;
– Renata Szmulewicz – nauczyciel w Zespole
Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie;
– Tomasz Obidowski – nauczyciel w Zespole
Szkół im. St. Staszica w Gąbinie;
– Grzegorz Niemiec – nauczyciel w Zespole
Szkół im. L. Bergerowej w Płocku;
– Paweł Szczypawka – koordynator spotu
szkolnego w powiecie płockim, nauczyciel w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie.
Gospodarze podczas uroczystości wręczyli
czek w wysokości 2 000 zł dla Zespołu Szkół im. Ja-

na Śniadeckiego w Wyszogrodzie za zajęcie I miejsca w Powiatowej Licealiadzie w roku szkolnym 2017/2018 z przeznaczeniem na zakup
sprzętu sportowego.
Uroczystość zakończyła się programem artystyczno – muzycznym w wykonaniu Grupy „Art”
działającej przy Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie.
Rywalizacja sportowa jest najlepszym i najszlachetniejszym typem rywalizacji, która świetnie

przystosowuje dzieci i młodzież do życia w dzisiejszym świecie. Umiejętność zniesienia porażki rozwija inteligencję emocjonalną, pod warunkiem, że nie
przerodzi się ona w zazdrość. Chęć samorozwoju zwiększa motywację do pracy i uczy radzić sobie
z napotkanymi problemami. Mozolne treningi uczą
cierpliwości, wytrwałości i konsekwencji, zaś częste
konfrontacje z przeciwnikami sprawiają, że zawodnicy stają się bardziej odporni na stres. Gratulujemy
zwycięzcom i życzymy kolejnych sukcesów!
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Dzień Wolontariusza

Otwarcie wystawy

5 grudnia obchodzony jest
Dzień Wolontariusza, który
jest dniem, w którym pamiętamy o wszystkich
tych, którzy swoją bezinteresowną pomocą sprawiają, że świat jest lepszy.
Nasi wolontariusze ze Szkolnego
Koła Wolontariatu,, Pomoc niesiona
małymi krokami”, który działa
przy Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie świętowali
w tym roku bardzo pracowicie. Zaczęli
już 30 listopada i 1 grudnia, kiedy to
wraz z wyszogrodzkim Stowarzyszeniem,, Pomóżmy Potrzebującym” wzięli
udział w zbiórce żywności w sklepach
Mila i Biedronka. Natomiast 5 grudnia – w swoje święto – wolontariusze
udali się do Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego, gdzie wraz z podopiecznymi, przygotowali babeczki i wspólnie
spędzili czas. Uczniowie należący do koła przygotowali również cytaty, najpiękniej oddające to, jak ważne jest pomaganie, które rozwiesili na drzwiach do sal
lekcyjnych.

We wtorek, 4 grudnia w Zespole Szkół im. Królowej Jadwigi zakończono oficjalnie Rok Niepodległej. Podsumowaniem szkolnych obchodów było otwarcie wystawy „Gen. Haller i jego żołnierze” wypożyczonej z Muzeum Niepodległości w Warszawie, zawierającej – nierzadko unikatowe – materiały ze
zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie i Muzeum Niepodległości
w Warszawie. Prezentacja ekspozycji była przedsięwzięciem realizowanym
w ramach projektu edukacyjnego „100 na 100” – sto projektów na stulecie
odzyskania niepodległości, w który włączyła szkołę p. Anna Nowakowska.

Zwieńczeniem tego tygodnia był
udział wolontariuszy wraz z p. dyrektor Bogumiłą Jasińską oraz opiekunem p. Karoliną Kiedrowską w Gali
podsumowującej projekt,, Działaj lokalnie w Powiecie Płockim”, która odbyła się w Starostwie Powiatowym
w Płocku. Podczas uroczystości miało
miejsce rozdanie nagród w konkursie
„Wolontariat – budowanie lokalnej
solidarności społecznej”. Nasi wolontariusze znaleźli się w gronie laureatów i odebrali nagrodę oraz podziękowanie z rąk p. Iwony Sierockiej
oraz p. Ewy Kowalak.
Bardzo cieszy nas zaangażowanie młodzieży skupionej w Szkolnym Kole Wolontariatu, zadowoleni
je ste śmy rów nież z fak tu, że ich
działania dostrzegane są nie tylko
na terenie szkoły, ale również miasta
i powiatu. Życzymy im sił, wytrwałości oraz optymizmu w dalszej pracy na rzecz wolontariatu.
reklama

Otwarcia wystawy, wspólnie z panią dyrektor Renatą Kozakiewicz, dokonał i prelekcję wygłosił kierownik Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej pan Jan Engelgard. Wykład ogniskował się wokół zdjęć powstałych w okresie pierwszej wojny
światowej, lecz także ukazujących generała i jego bliskich po roku 1945 już na emigracji. Wokół fotografii, na których uwiecznieni zostali żołnierze i oficerowie II Brygady Legionów Polskich, Błękitnej Armii i Armii Ochotniczej z 1920 roku.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: p. Dariusz Żelasko Przewodniczący Rady Powiatu, p. Paweł Dychto Naczelnik Wydziału Oświaty, p. Marcin Gortat Wójt
Gminy Czerwińsk, P. Jadwiga Kątna przedstawiciel Vistula Banku, panie Aleksandra Wilk i Elwira Stolpa z Biblioteki Pedagogicznej w Płońsku, p. Marceli Szkopek
odkrywca lokalnej historii oraz państwo Edyta Witkowska i Rafał Batyński reprezentujący Radę Rodziców.
Wystawa będzie dostępna dla zwiedzający do 13 grudnia 2018 roku, z czego
skorzystają również uczniowie gminnych placówek oświatowych. Zapraszamy!
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Przedszkole dla Rodaka w Kazachstanie
Niezmiernie miło nam poinformować o otwarciu
w dn. 21.11.2018 r. przez Fundację dla Rodaka i Karagandyjskie Obwodowe Stowarzyszenie Polaków „Polonia” pierwszego
polskiego przedszkola w Kazachstanie w mieście Karaganda.
Po pokonaniu wielu przeciwności, po wielu latach starań przez
zamieszkałą tam Polonię powstało długo oczekiwane miejsce dla naszych najmłodszych Rodaków – miejsce, w którym prawnukowie
i praprawnukowie Zesłańców będą miały możliwość uczyć się języka
polskiego, tradycji narodowych i kultury. Miejsce, w którym ich rodzicie i dziadkowie będą mogli się spotykać na wydarzeniach związanych z Polską, podczas Świąt i uroczystości w celu pielęgnowania polskości.
Projekt jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą.
Kochani!
Zwracamy się do Was z ogromną prośbą o wsparcie na utrzymanie w kolejnym roku i dalszych tego przedszkola. Bardzo prosimy
o przekazanie choćby symbolicznych kwot i pomoc.
nr konta: 97 8838 0005 2017 0900 7771 0001
dopisek: darowizna na cele statutowe – przedszkole

Szkoły Powiatu Płońskiego, które biorą udział w akcji świątecznej
wykonania paczek dla dzieci z polskich szkół na Łotwie i Litwie
– Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Płońsku ul. Płocka 56
osoba do kontaktu: Jolanta Rutkowska
tel.: 660 448 754
– Zespół Szkół nr 1 w Płońsku
ul. Sienkiewicza 8
osoba do kontaktu: Anna Jackiewicz-Ochidi tel.: 570 775 512
– Zespół Szkół nr 2 w Płońsku
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14
osoba do kontaktu: Joanna Witkowska
tel.: 507 959 932
– Zespół Szkół w Czerwińsku n/Wisłą
ul. Władysława Jagiełły 24
osoba do kontaktu: Magdalena Gmurczyk Okrasa tel.: 501 293 227
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku ul. Młodzieżowa 11 a
osoba do kontaktu: Artur Czapliński
tel.: 606 195 118
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu, Joniec 50
osoba do kontaktu: Dyrektor Jerzy
Michalak tel.: 882 125 399
reklama
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PREZENT DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RĘBOWIE
Na zaproszenie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich „Stokrotki” w Rębowie gościliśmy w Rębowskim Domu Kultury „Naukobus” z Centrum
Nauki Kopernik w Warszawie. Wystawa pt. Eksperymentuj
cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, odwiedziło ją ok. 800 osób. Były to grupy zorganizowane
z 14 okolicznych szkół oraz osoby indywidualne. Wystawa była jedną z większych pod względem liczby zwiedzających.
W podziękowaniu za zaproszenie, organizację i tak
duże zainteresowanie Centrum Nauki Kopernik ufundowało moduł anatomiczny człowieka o wartości 1600 zł. Eksponat otrzymało Stowarzyszenie
pod warunkiem, że przekaże go wybranej przez siebie
placówce edukacyjnej, spośród wszystkich które odwiedziły wystawę. Oczywiście wybór padł na Szkołę Podstawową w Rębowie, która jest najbliższa naszemu sercu.
Dnia 28.11.2018 roku dar został przekazany przez
przedstawicieli Stowarzyszenia: Prezes Wiesławę Szymerską i Sekretarz Małgorzatę Madany na ręce Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rębowie Janusza Pielacińskiego, który w imieniu całej społeczności szkolnej podziękował za wspaniały prezent i za dobrą współpracę
Stowarzyszenia ze szkołą.
Mamy nadzieję, że pomoże dzieciom w przyswajaniu wiedzy na lekcjach biologii

Listopadowe spotkanie z historią

ODNOWIENIE FIGUREK PRZYDROŻNYCH
W MIEJSCOWOŚCI NADUŁKI, GMINA BULKOWO
OSP Nadułki otrzymało dofinansowanie o wartości 2.000,00 zł
(wkład własny 150 zł) i zrealizowało projekt pn. „ODNOWIENIE
FIGUREK PRZYDROŻNYCH

Na zaproszenie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszogrodzie Filia w Rębowie dnia 23.11.2018 roku w Szkole Podstawowej w Rębowie gościł pan Marceli Szkopek. Patriota i pasjonat historii, szczególnie tej
najnowszej. Bardzo angażuje się w prace na rzecz upamiętnienia i oddania hołdu „Żołnierzom Wyklętym”,
za co otrzymał podziękowanie od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz Marka Martynowskiego senatora RP i Macieja Małeckiego posła RP. W prosty sposób opowiedział dzieciom o początkach II Rzeczypospolitej. Wspomniał o wojnie bolszewickiej, w której brali udział także młodzi Rębowianie. Podzielił się
autentycznie zasłyszanymi historyjkami, opowiedzianymi przez Jana Góreckiego uczestnika działań wojennych.
Spotkaniu towarzyszyła wystawka wykonana przez pana Marcelego, na której zobaczyliśmy Ojców Polskiej Niepodległości, przedstawicieli duchowieństwa oraz tych, którzy walczyli w obronie Ojczyzny, wśród nich byli także
młodzi mieszkańcy Rębowa.
Zgromadzeni uczniowie z klas IV- VIII z uwagą wysłuchały przedstawionych historii. Na zakończenie wręczając
kwiaty podziękowali za spotkanie.

W MIEJSCOWOŚCI NADUŁKI, GMINA BULKOWO” w ramach
Programu „Działaj Lokalnie”. Celem
projektu było odnowienie trzech figurek, kapliczek przydrożnych w Sołectwie Nadułki. W ramach projektu
zostały przeprowadzone takie działania jak: malowanie kapliczek, odnowienie bądź postawienie nowych postumentów, położenie kostki brukowej, montaż nowego ogrodzenia
drewnianego oraz nowej ławeczki.
Wykonywane prace były monitorowane i koordynowane przez Panią
Sołtys wsi Nadułki Agatę Pijankowską, która również była pomysłodawcą i autorem projektu. Panią Sołtys
wspomagali wolontariusze w wykonywanych działaniach. Ponadto, poza projektem wykonano szereg prac
dodatkowych związanych z realizacją
zadania, których wartość wyniosła
ponad 1.500,00 zł, a finansowanie
pochodziło od wszystkich mieszkańców wsi Nadułki. Realizacja projektu
przyczyni się do podniesienia poziomu kultury i uświadomienia wartości tych miejsc oraz pozwoli na zachowanie lokalnej tradycji i kultury
dla obecnego i przyszłych pokoleń.
Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz
Ośrodka DL Fundacji „FLZP – Młodzi Razem” i Powiatu Płockiego.

9

MIĘDZYSZKOLNE TURNIEJE HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ W BULKOWIE
Uczniowie czterech szkół z terenu Gminy Bulkowo wzięli udział
w Międzyszkolnych Turniejach Halowej Piłki Nożnej Chłopców
i Dziewcząt, które odbyły się w hali sportowej Szkoły Podstawowe w Bulkowie. Turnieje stanowiły gminne eliminacje
do Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2018/2019 klas VII-VIII SP
i III Gimnazjum. W turnieju chłopców wygrała zasłużenie drużyna SP Bulkowo, która nie straciła ani jednego gola. Uczniowie
SP Nowe Łubki mieli jedynie gorszy bilans bramkowy niż SP
Blichowo i zajęli trzecie miejsce. Najlepszymi strzelcami turnieju zostali Adam Cytacki (SP Nowe Łubki) i Julian Graczyk (SP
Bulkowo), którzy strzelili po 8 goli. Z kolei, w turnieju dziewcząt, pierwsze miejsce zajęła SP Blichowo, drugie SP Nowe
Krubice i trzecie SP Nowe Łubki.
W całym turnieju towarzyszyła świetna atmosfera w hali sportowej w Bulkowie.
WYNIKI (kategoria chłopcy):
SP Nowe Krubice – SP Bulkowo 0: 12
SP Nowe Łubki – SP Blichowo 5: 5
SP Nowe Krubice – SP Blichowo 1: 13
SP Bulkowo – SP Nowe Łubki 7: 0
SP Nowe Krubice – SP Nowe Łubki 0: 8 (skrócony czas meczu
o połowę)
SP Blichowo – SP Bulkowo 0: 4
TABELA KOŃCOWA:

1. SP Bulkowo 9 pkt
2. SP Blichowo 4 pkt
3. SP Nowe Łubki 4 pkt
4. SP Nowe Krubice 0 pkt
WYNIKI (kategoria dziewczęta):
SP Nowe Łubki – SP Blichowo 0: 1
SP Nowe Krubice – SP Blichowo 1: 1
SP Nowe Krubice – SP Nowe Łubki 1: 1
TABELA KOŃCOWA:

1. SP Blichowo 4 pkt
2. SP Nowe Krubice 2 pkt
3. SP Nowe Łubki 1 pkt
Bulkowo, 5.12.2018 r.

reklama
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LGD Razem dla Rozwoju

Od 2016 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”, w którego skład wchodzą
gminy: Bodzanów, Bulkowo, Mała Wieś, Radzanowo
i Wyszogród z terenu powiatu płockiego oraz Brochów
i Młodzieszyn z terenu powiatu sochaczewskiego, realizuje Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność (LSR) na lata 2016 – 2022, wspierając
działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i samorządów. Głównym źródłem pochodzenia środków finansowych jest Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016 – 2022,
a budżet jakim dysponuje LGD, to kwota 6 000 000,00 zł.
Do dnia dzisiejszego rozdysponowano 4 741 603,24 zł. Z pieniędzy tych skorzystali
przede wszystkim przedsiębiorcy (1 972 867,00 zł),
samorządy (2 111 903,24 zł), parafie oraz organizacje
pozarządowe, w tym OSP czy Stowarzyszenia
(656 833,00 zł).
Sfinansowano inicjatywy, przedsięwzięcia i inwestycje
z następujących działań:
– aktywizacji, integracji i wzmacniania wykorzystania
kapitału społecznego subregionu poprzez pobudzanie
oddolnych inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej, integracji mieszkańców obszaru poprzez wzmocnienie więzi społecznych w oparciu o lo-

kalne dziedzictwo i tradycje oraz wsparcia rozwoju społeczno – gospodarczego poprzez rozwój i promocję
produktów i usług lokalnych;
– rozwoju przedsiębiorczości i podejmowania działalności gospodarczej na rzecz tworzenia nowych miejsc
pracy odpowiadających specyfice lokalnej gospodarki
oraz aktywizacji zawodowej mieszkańców i rozwój
przedsiębiorczości;
– poprawę jakości życia mieszkańców i warunków
funkcjonowania podmiotów gospodarczych poprzez zachowanie lokalnego dziedzictwa oraz poprawę stanu
infrastruktury publicznej, turystycznej i społecznej.
Od 2016 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” czterokrotnie ogłaszało nabory wniosków z powyższych działań. Rada Programowa Stowarzyszenia oceniła 42 złożone wnioski o przyznanie pomocy. Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego podpisał 28 umów, z czego do dnia
dzisiejszego ukończono 7 umów a środki finansowe
zostały wypłacone. W trakcie oceny formalnej pozostają jeszcze 4 wnioski
.
A oto przykłady zrealizowanych inwestycji:
– Doposażenie wnętrza kościoła w ławki dla wiernych
oraz obraz do ołtarza w Parafii p. w. Nawiedzenia
Świętej Elżbiety przez NMP w Pepłowie, wpisanego
do rejestru zabytków województwa mazowieckiego
na kwotę 65 000,00 zł;

– Przebudowa drogi gminnej Bodzanów – Reczyn
na odcinku Chodkowo – Karwowo Duchowne na kwotę 297 622,20 zł;
– Rozwój usług instalacyjnych poprzez zakup maszyn:
urządzenia przeciskowego, sprężarki przewoźnej śrubowej, wiertnicy do przewiertów i samochodu transportowego oraz stworzenie dwóch miejsc pracy w istniejącej
firmie na kwotę 122 517,00 zł;
– Fima szkoleniowa o profilu cukierniczym „Słodki
Fach” na kwotę 100 000 zł;
– Kwatery pracownicze najlepsze i jedyne na okolice
na kwotę 100 000 zł;
– Zakup wyposażenia do sklepu rolniczo-technicznego
w celu podejmowania działalności gospodarczej
na kwotę 100 000 zł;
– Budowa nowoczesnych technologii światłowodowych
na kwotę 100 000 zł.
Zarząd oraz Rada Programowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” dziękuje
wszystkim Beneficjentom za odwagę podjęcia się trudu pozyskania zewnętrznych środków wsparcia, wdrożenia ich i rozliczenia.
www.razem-dla-rozwoju.pl; poczta@razem-dla-rozwoju.pl;
Wyszogród 09-450 ul. Rębowska 52;
tel.: +48 575 225 871, +48 575 225 873
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I Zjazd Szkół
Obchody Święta Niepodległości w Goławinie
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

18 października 2018 r. grupa uczniów z klas VII – VIII wraz z nauczycielami wzięła udział w I Zjeździe Szkół im. Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie. Zjazd obejmował szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
z województwa mazowieckiego. Po rejestracji delegacji szkół, przed głównym wejściem do Świątyni Opatrzności Bożej ustawiły się poczty sztandarowe z 39 szkół. Następnie wszyscy uczestnicy zjazdu wzięli udział we
Mszy Św., której przewodniczył biskup Piotr Jarecki. Pięciu chłopców
z naszej szkoły wzięło bezpośredni udział w posłudze ministranckiej. Jedna z dziewczynek szła w procesji z darami i wręczyła ks. Biskupowi chleb.
Oficjalne otwarcie zjazdu odbyło się w przygotowanym namiocie. Wystąpienia zaproszonych gości związane były z uczczeniem 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski. Prelekcja okolicznościowa przybliżyła postać naszego patrona – „Katolicki czy pogański? Kardynał Wyszyński
o nacjonalizmie i patriotyzmie”. Następnie wszyscy zjedli przygotowany
obiad i grupami udali się z przewodnikiem na zwiedzanie Świątyni
Opatrzności Bożej i Panteonu Wielkich Polaków. Po zwiedzaniu nasza
grupa uczestniczyła w warsztatach prowadzonych przez aktorkę teatru
Grot. Cieszymy się, że nasi uczniowie i nauczyciele mieli możliwość wzięcia udziału w takim przedsięwzięciu. Wierzymy, że będzie ono kontynuowane w dalszych latach. Organizatorami Zjazdu byli: Instytut Papieża
Jana Pawła II oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego.
reklama

Uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Kard. Stefana Wyszyńskiego w Goławinie godnie i uroczyście uczcili 100
lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. A złożyło się na to szereg inicjatyw podejmowanych przez
szkołę, jak i działające przy niej Stowarzyszenie „Razem dla wsi”.
I tak już w czwartek 8 XI dwie
uczennice klasy VIII wzięły udział w Powiatowym Konkursie Piosenki Patriotycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Królowej Jadwigi wCzerwińsku.
W piątek 9 XI uczniowie klas VI-VIII wraz z nauczycielami, pracownikami szkoły i rodzicami uczestniczyli
w gminnych obchodach Święta Niepodległości w Czerwińsku. Wzięli udział we
Mszy św. w Bazylice Czerwińskiej, a następnie radośnie przemaszerowali
do hali sportowej, gdzie obejrzeli przygotowany program artystyczny i wysłuchali okolicznościowych przemówień.
Tego dnia wzięli też udział w ogólnopolskiej akcji odśpiewania hymnu.
W niedzielę 11 XI cała społeczność
szkolna wraz z rodzinami uczestniczyła
we Mszy św. za Ojczyznę w kościele parafialnym w Smoszewie. Wraz z członkami Stowarzyszenia Razem dla wsi
i nauczycielami dzieci i młodzież przedstawili montaż słowno-muzyczny „Dla
Niepodległej”.

Nie zabrakło też wspólnych śpiewów pieśni patriotycznych. Po zakończeniu Mszy św. wszyscy jej uczestnicy
zostali obdarowani piernikami własnej
roboty w kształcie Polski pomalowanymi w barwy narodowe. Każdy otrzymał
też biało-czerwony kotylion, biało-czerwoną chorągiewkę, gazetkę „Echo szkoły” o tematyce niepodległościowej
i śpiewniczek z pieśniami patriotycznymi. Uczniowie wraz
z całymi rodzinami mieli możliwość wpisu do księgi pamiątkowej. Następnie odbyło się poświęcenie okolicznościowej tablicy pamiątkowej na kamieniu z ozdobnym krzyżem nawiązującym do Giewontu.
We wtorek 13 XI miały miejsce
szkolne obchody Święta Niepodległości. Złożył się na to uroczysty apel,
na którym dzieci śpiewały pieśni patriotyczne i recytowały okolicznościowe wiersze, w tym samodzielnie napisane życzenia dla Polski. Następnie
wszyscy zgromadzili się na dziedzińcu przed szkołą, gdzie została odsło-

nięta i poświęcona pamiątkowa płyta
umieszczona na wysokim kamieniu.
Płytę poświęcił ks. Artur Bombiński,
a odsłonięcia dokonali: Wójt Gminy
Czerwińsk p. Marcin Gortat, prezes
Vistula Banku p. Jolanta Łukasiak-Malicka, przedstawiciele fundatorów – Stowarzyszenia Razem dla wsi,
Rady
Rodziców,
Samorządu
Uczniowskiego.
Kolejnym punktem obchodów
Święta Niepodległości było zasadzenie
przy Szkole w Goławinie dębu na 100
rocznicę odzyskania Niepodległości
przez Polskę.
Następnie wszyscy zaproszeni goście i uczniowie piekli kiełbaski
przy ognisku i częstowali się ugotowaną
grochówką.
Dzięki tym podjętym inicjatywom 100 lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości na długo pozostanie w pamięci dzieci i dorosłych, zaś
wpisy do pamiątkowej księgi, rosnący
dąb i tablica będą trwałą pamiątką dla
potomnych.
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HISTORIA „CZERWIŃSKIEGO BULWARKU”
Czerwińsk ma swój nadbrzeżny wiślany bulwar, bardziej jednak precyzując
„BULWAREK”. Po pierwsze
dlatego, że jest stosunkowo
niewielki, po drugie, że ówcześni czerwińszczanie, którzy go tak nazywali używali
charakterystycznych dla
gwary warszawskiej zdrobnień. W ówczesnym Czerwińsku był zatem „bulwarek”,
„zdrojek”, „fabryczka”…
a nawet „klasztorek”.
CZERWIŃSKI „BULWAREK” został zbudowany w okresie okupacji hitlerowskiej przez Niemców. Nie powstał on po to, by Czerwińsk wzbogacić
w techniczną infrastrukturę do załadunku towarów na jednostki pływające
Wisłą. O nic… nic z tych rzeczy! Byłą to
dla okupantów niemieckich RAMPA
ZAŁADUNKOWA DO ŁADOWANIA NA BARKI I BERLINKI TOWARÓW RABOWANYCH I ZAGRABIANYCH Z CZERWIŃSKA I OKOLIC.
Wysunięty w wiślany nurt bulwar zbudowano z kamieni polnych i z ziemi
oraz z elementów betonowych. Roboty
budowlane prowadzone były pod nadzorem i lufami karabinów niemieckich
żandarmów w ramach tzw. SZARWARKU. Był to obowiązek dostarczania ludzi i wozów konnych z zaprzęgiem tj.
końmi oraz wykonywania darmowej,
przymusowej pracy w ramach tego obowiązku. Kamienie zwożono furmankami z całych okolic ówczesnej gminy Sielec i Wychódźc i już na budowie były
w odpowiedni sposób układane i przesypywane ziemią. Przy tej ciężkiej, niewolniczej pracy wykorzystywani byli
także Żydzi z czerwińskiego getta. To
rzeczne, portowe nadbrzeże zwane
przez czerwińszczan „BULWARKIEM”
zbudowano nad wyraz solidnie, bo mimo upływu bez mała 80 – ciu lat oparło się naporowi powodzi, kry lodowej
i ustawicznemu podmywaniu przez
nurt rzeki. Co hitlerowscy okupanci
wywozili z tego bulwarku? WSZYSTKO co stanowiło dla nich jakąś wartość.
Przede wszystkim płody rolne i zboża,
reklama

ziemniaki, buraki cukrowe i inne, płody
już przetworzone takie jak: mąka, kasza,
olej, cukier, cykoria, suszone owoce i inne produkty. Z czerwińskiego „bulwarku” odpłynęły też wszelkie dobra z ograbionych okolicznych dworów szlacheckich, tarcica i bale z tartaku żydowskiego przedsiębiorcy Arona Najbergera
w Wychódźcu… a nawet cegły z jego – przejętej przez Niemców cegielni
w Mochtach. Później odpłynął też stąd
sam tartak, rozmontowany na elementy
i zsunięty po równiach pochyłych do ładowni barek i berlinek, jak również zdemontowane maszyny z cegielni
w Mochtach. Najtragiczniejszym dla
Naszej Ziemi Czerwińskiej był jednak
rabunek dzwonów kościelnych, zagrabianych przez hitlerowskich okupantów. To tu także załadowano zabytkowy
TYSIĄCKILOWY
DZWON
z XV WIEKU O IMIENIU „RAFAŁ”,
który zrabowano z czerwińskiej dzwonnicy zwanej też BRAMĄ OPATA RAFAŁA. Wszystkie te towary i nasze dobra narodowe płynęły Wisłą do portów
przeładunkowych z węzłami kolejowymi, jak do Torunia, czy też Grudziądza
oraz do portów morskich: Gdańska
i Gdyni. Dotarliśmy do informacji, że
hitlerowski przemysł metalurgiczny nie
zdążył przetopić wszystkich zrabowanych z Polski dzwonów, że zniszczeniu

nie uległy właśnie te najstarsze, średniowieczne. Dlatego też planujemy wystosować pismo do Ambasady Niemiec
w sprawie podjęcia prób odnalezienia
tego ZABYTKOWEGO DZWONU
Z 1497 ROKU, O IMIENIU RAFAŁ.
Prosimy o przekazanie zasłyszanych
wspomnień i … o wsparcie tej inicjatywy. WSZAK RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! UPOMNIJMY SIĘ O NASZE ZAGRABIONE DOBRA NARODOWE!
Może nasz DZWON RAFAŁ Z CZERIŃSKIEJ BAZYLIKI UDA SIĘ ODNALEŹĆ? SPRÓBUJMY PODJĄĆ
TAKIE DZIAŁANIA… RAZEM PO
TO, BY ZWIĘKSZYĆ ICH SKUTECZNOŚĆ.
OPRACOWANIE: HUBERT DROZDOWSKI,
MATEUSZ ODOLIŃSKI
TEKST: RYSZARD GORTAT, DARIUSZ UMIĘCKI,
TADEUSZ BIERNAT- SOŁTYS SOŁECTWA
CZERWIŃSK NAD WISŁĄ
ZDJĘCIA: RYSZARD GORTAT
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OCALMY OD ZAPOMNIENIA
– TARTAK I FABRYKA DOMÓW W WYCHÓDŹCU
Dziś napiszemy o zakładzie przemysłu
drzewnego jaki istniał w okresie międzywojennym do wybuchu II wojny światowej
w Wychódźcu. Tak wcale się Państwo nie
„przesłuchali” czytając ten tekst. Funkcjonował tu wielki tartak i można by tak nazwać
fabryka domów. W okresie przedwojennym
była to własność żydowskiego przedsiębiorcy ARONA NAJBERGERA z CZERWIŃSKA. By
bardziej uwiarygodnić nasz tekst zacytujemy
fragment książki „PRZEWODNIK SUBIEKTYWNY – POWIAT PŁOŃSKI” autorstwa znanego historyka sztuki Jarosława Macieja Zawadzkiego, wydanie I, 2012 r.; s. 39.
„…W XIX w. i w 1 poł. XX w. we wsi Wychódźc (gm. Czerwińsk) pracowali bardzo sprawni
cieśle. Specjalizowali się w wykonywaniu drewnianej zabudowy: chałup, budynków gospodarczych
itp. Po złożeniu zamówienia na miejscu wykonywano elementy konstrukcyjne, a następnie wszystko ładowano na wozy zaprzężone w konie i wieziono na miejsce montażu. Z pewnością budynki
drewniane z Wychódźca są w wielu okolicznych
miejscowościach. Stąd pochodzą m. in. ostatnie
z zachowanych drewniane chaty w oddalonej
o ok. 20 km wsi Naborówiec (gm. Załuski). Zbudowano je ok. 1920 r.”
Zapotrzebowanie na tego typu montowane
w kilka dni budynki było po pierwszej wojnie światowej ogromne. Przypominamy, że nasze tereny
dotknęła barbarzyńska akcja palenia domostw i zagród przez wycofującą się armię carską (rosyjską)
stosującą wobec nacierających wojsk niemieckich
taktykę tzw. „spalonej ziemi”. Tartak w Wychódźcu przerabiał ogromne ilości drewna na tarcicę budowlaną. Drewniane kłody dostarczane były z okolic Podkarpacia Wisłą w postaci długich, połączonych ze sobą tratew. Tratwy te zakotwiczone
przy prawym brzegu Wisły, niekiedy ustawione
w kolejce jedna za drugą sięgały aż do Miączynka,
tj. na odległość ok. 3 km. Flisacy po dotarciu w pobliże tartaku sprzedawali spławione drewno i wracali statkami pasażerskimi do Warszawy, a potem
koleją do swych okolic. Przed nadejściem zimy
wszystkie tratwy musiały być rozebrane, a kłody
przewiezione na plac tartaczny. Od tartaku aż
do samej Wisły wiodły tory kolejowe, a konne zaprzęgi od świtu do nocy przewoziły drewniane kłody z rozbieranych tratew i wywoziły gotową tarcicę

dukcji tarcicy na potrzeby wojska, głównie do budowy przepraw rzecznych. Pamiętajmy o tym, że
właśnie w Wychódźcu okupanci niemieccy wybudowali na zawężeniu Wisły MOST DREWNIANY
DLA POTRZEB SWOICH ARMII. Tartak pracował wówczas ze zdwojoną mocą nawet w nocy.
Po wybudowaniu mostu został rozebrany na poszczególne elementy i wywieziony. Mniejsze maszyny takie jak: pilarki, krajzegi, frezarki, strugarki
i heblarki, wiertarki i dłutownice, tokarki i inne
maszyny do obróbki drzewa wywieziono furmankami konnymi na stację kolejową do Płońska. Potężna maszyna parowa i konstrukcje traków tartacznych odpłynęły z czerwińskiego bulwarku.
Cóż zostało z TARTAKU i FABRYKI DOMÓW
W WYCHÓDŹCU? NIC... DOSŁOWNIE NIC!
Tylko te mgliste wspomnienia, którymi chcemy
ocalić od całkowitego zapomnienia te fakty sprzed
ponad 70-ciu lat. A może zachowały się jakieś zdjęcia…? Może te wspomnienia przekazane nam przez
mieszkańców Wychódźca ktoś jeszcze uzupełni…?
TEKST: RYSZARD GORTAT, DARIUSZ UMIĘCKI
OPRACOWANIE: HUBERT DROZDOWSKI, MATEUSZ ODOLIŃSKI
ZDJĘCIA: RYSZARD GORTAT

do załadunku na barki, berlinki i szkuty. Potężna
maszyna parowa z olbrzymiej lokomotywy poruszała urządzenia tartaczne i maszyny specjalistyczne dla owej fabryki domów poprzez różnego rodzaju przekładnie, sprzężenia i urządzenia transmisyjne. Tartak posiadał własny generator prądu i oświetlenie elektryczne, podczas gdy wszystkie okoliczne wsie nie były jeszcze wówczas zelektryfikowane
i nocnym oświetleniem były świeczki i lampy naftowe. Kłody drzewne przerobione w tartaku
na tarcicę budowlaną transportowane były specjalistycznymi furmankami tzw. „dłużycami” do pobliskich stacji kolejowych w Płońsku, w Modlinie,
w Nowym Dworze Mazowieckim i w Płocku.
Znaczną część gotowej, przesuszonej tarcicy budowlanej ładowano przy odpowiednim stanie wód
Wisły na transportowe jednostki pływające. Na kilkuhektarowym placu tartacznym zalegały ogromne ilości kłód drewnianych do cięcia, a pod zadaszonymi wiatami suszyły się ułożone w sztaple
ogromne ilości różnorodnej tarcicy budowlanej. Jeden z mieszkańców Wychódźca JÓZEF MACIĄGA założył na swoim polu przy Wiśle konkurencyjny skład drewnianych materiałów budowlanych. Niestety nie dał rady pokonać konkurenta
i musiał go niebawem zlikwidować. W 1939 r. już
w pierwszych miesiącach okupacji hitlerowskiej
Niemcy przejęli tartak wykorzystując go do pro-
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PODSUMOWANIE PROJEKTU ZJEDNOCZONYCH BULKOWO
W RAMACH PROGRAMU „DZIAŁAJ LOKALNIE”
W piątek 7 grudnia 2018 r. odbyła się gala podsumowująca
Program Działaj Lokalnie 2018,
w ramach którego Klub Sportowy „ZJEDNOCZENI” Bulkowo
otrzymał dofinansowanie w wysokości 3.000,00 zł na realizację
zadania pn. „Stadion w Bulkowie
otwartym miejscem organizacji
wydarzeń sportowych” w ramach
którego został zakupiony i zamontowany pawilon gospodarczy
na sprzęt sportowy przy Stadionie Piłkarskim w Bulkowie o całkowitej wartości 3.500,00 zł. Realizacja projektu w znaczny sposób wpłynie na łatwiejsze funkcjonowanie, organizację treningów sportowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Oprócz
wkładu własnego przy zakupie
pawilonu (500,00 zł) Klub Sportowy „ZJEDNOCZENI” Bulkowo
musiał zainwestować
ok. 1.200,00 zł w dodatkowe
prace związane z realizacją zadania, a więc zakup materiałów
budowlanych i utwardzenie terenu. Dziękujemy Panu Wójtowi
Grabielowi Graczykowi za pomoc
Gospodarki Komunalnej Bulkowo przy wszystkich pracach
ziemnych, a sponsorom dziękujemy za pomoc przy finansowym
wkładzie własnym.
Koordynatorem i pomysłodawcą
projektu jest Krzysztof Jakubiak (Prezes
Zjednoczonych Bulkowo), natomiast
zastępcą koordynatora Mateusz Łaciński (Sekretarz Klubu).

Zarząd Klubu Sportowego „ZJEDNOCZENI” Bulkowo pragnie podziękować i pogratulować Pani Iwonie Marczak – Prezes Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”
za pomoc i świetną koordynację projek-

tem „Działaj lokalnie w powiecie płockim” oraz za działalność na rzecz rozwoju lokalnych inicjatyw.
Projekt dofinansowano ze środków
Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności re-

alizowanego przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce oraz Ośrodka DL
Fundacji „FLZP – Młodzi Razem” i Powiatu Płockiego.
ZARZĄD KLUBU SPORTOWEGO
ZJEDNOCZENI BULKOWO

III Mikołajkowy Turniej Charytatywny
6 grudnia w Mikołajki już
po raz trzeci nasza szkoła zorganizowała turniej charytatywny w piłce siatkowej.
W rozgrywkach wzięło udział 9
drużyn: 2 drużyny uczniów z Zespołu
Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku, drużyna uczniów naszej szkoły
z Wólki Przybojewskiej, drużyna nauczycieli
z naszej szkoły, 2 drużyny z gimnazjum w Czerwińsku, drużyna Banku
Vistula w Czerwińsku, drużyna absolwentów szkoły, drużyna” Kwiaciarnia
i Przyjaciele”
Dyrektor szkoły Renata Kozakiewicz powitała wszystkich uczestników,
życząc zawodnikom dobrej zabawy.
Przypomniała jednocześnie, że jak
w ubiegłych latach dochód z turnieju
przeznaczony będzie na akcję „Szlachetna Paczka” Szkoła bierze udział w ogólnopolskiej akcji ale również funduje
paczki dla uczniów swojej szkoły.
Współtworzy też wzorem ubiegłego roku paczkę dla dzieci polskich na Litwie

i Łotwie. Społeczność szkoły wzięła
udział w zbiórce artykułów dla potrzebujących, które w sobotę i w niedzielę
zostaną przekazane rodzinom.
W miłej, mikołajkowej atmosferze
rozegrano mecze, które przyniosły zwycięstwo drużynie absolwentów szkoły,
drugie miejsce zajęli nauczyciele z Zespołu Szkół im K. Jadwigi, trzecie miejsce Kwiaciarnia i Przyjaciele” kolejne
czwarte miejsce drużyna Banku Vistula

w Czerwińsku, piąte drużyna gimnazjum, pozostałe miejsca zajęli uczniowie naszej szkoły i uczniowie gimnazjum.
Wolontariusze z naszej szkoły przygotowali poczęstunek w postaci upieczonych prze siebie słodkości: ciast, ciasteczek, rogalików, babeczek. Nauczyciele poczęstowali gości kartoflakiem,
własnego wypieku, który bardzo
wszystkim smakował.

Na zakończenie dyrektor szkoły
wraz z wójtem Gminy Czerwińsk i wicedyrektorem szkoły podstawowej wręczyli zwycięzcom puchary ufundowane
przez Starostę Płońskiego, a uczestnikom dyplomy i podziękowania. Pani dyrektor podziękowała również sędziom,
którzy otrzymali pamiątkowe wydanie
albumu o Powiecie Płońskim.
Wszyscy uczestnicy turnieju zostali
uwiecznieni na pamiątkowym zdjęciu.
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GALA PODSUMOWUJĄCA KONKURS
„MOJE MIEJSCE NA ZIEMI”

Dyplom uznania odebrała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Łubkach
Pani Marlena Matusiak wspólnie z nauczycielem wychowania fizycznego Panem Krzysztofem Jakubiakiem podczas gali podsumowującej konkurs MOJE MIEJSCE NA ZIEMI. Motywującym faktem jest, iż na ok. 1200 złożonych
wniosków z całej Polski, Szkoła Podstawowa w Nowych Łubkach znalazła
się na liście 300 beneficjentów. Dzięki złożonemu wnioskowi nasza szkoła
otrzymała grant o wartości 3.000 zł na zakup sprzętu sportowego. W ramach projektu pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży SKS” zostały zakupione zestawy piłek do piłki nożnej, koszykówki, piłki siatkowej, zestaw sprzętu do unihokeja, niezbędny sprzęt sportowy w postaci tyczek, grzybków, koszulek, znaczników, siatek i rakietek do tenisa stołowego oraz sprzętu siłowego typu atlas. Realizacja projektu w znaczny sposób poprawi realizację zajęć SKS oraz lekcji wychowania fizycznego.
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDACJI „ORLEN – DAR SERCA”.

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ POZPN ŻAK
U-9 – Zjednoczeni Bulkowo

Najmłodsi piłkarze Akademii Piłkarskiej Klubu Sportowego „ZJEDNOCZENI” Bulkowo wzięli udział w Mikołajkowym Turnieju POZPN Żak U-9,
w ramach którego rozegrali trzy mecze. Po turnieju czekały same niespodzianki i nagrody zorganizowane przez POZPN. Maskotka Wisły Płock
Nafciarz, Święty Mikołaj, spotkanie z Policją i wiele wiele innych atrakcji.
Ogromne podziękowania kierujemy do Płockiego Okręgowego Związku
Piłki Nożnej za wspaniałą organizację Turnieju dla maluchów.
PŁOCK, 9.12.2018 R

MECZ Z OKAZJI 100-LECIA ODZYSKANIA
PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Zjednoczeni Bulkowo zagrali z Kibicami symboliczny mecz upamiętniający setną rocznicę odzyskania przez Naszą Kochaną Ojczyznę Niepodległość.
Przede wszystkim dziękujemy naszym dziadkom, babciom, naszym przodkom za to, że możemy żyć w wolnej Polsce, że
możemy uczcić naszą NIEPODLEGŁOŚĆ!
Dziękujemy naszym wiernym kibicom za obecność, poświęcony czas oraz świetny mecz
reklama
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Reklama

PIĄTEK, 14 grudnia 2018

