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Grupa Gospel Soul

Po prostu Kondzio

Konrad Pepłowski (Kondziu) to twardy, uśmiechnięty facet. Nie pamiętam już kiedy go pierwszy raz
spotkałem, ale na pewno był wtedy uśmiechnięty.
strona 3

strona 4

Dlaczego zrobiłem portal?

Jak wiele jest ludzi z ciekawymi pasjami, którymi by
mogli podzieliç się z innymi. Pomóc innym tylko dla
czystej satysfakcji. Stąd padł pomysł utworzenia
strona 5
portalu internetowego.
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Warsztaty
KARYKATURY
w MultiOsadzie
Witam z Noworocznym
styczniowym wydaniem gazety e-wyszogrod. pl
Obecny 2018 rok zapowiada się ciekawie. W tym roku będziemy świętować 100-lecie odzyskania
niepodległości oraz wybory
samorządowe.
Kulminacja kampanii wyborczej i obchody jubileuszu
odzyskania niepodległości
zbiegają się w tym samym
czasie, w listopadzie. Jesień
będzie gorąca. Już dziś
mam obawy czy kampania
wyborcza nie przyćmi jubileuszu niepodległości. Co gorsza z wyborów na wybory
kampanie stają się coraz
bardziej agresywne i skłócają ludzi. Jubileuszowe obchody święta niepodległości powinny nas jednoczyć.
W kolejnych wydaniach gazety postaramy się nawiązać do tematyki niepodległościowej. Wszystkich którzy maja coś ciekawego
w tym temacie zapraszam
do przesłania materiałów
do publikacji na portalu lub
w gazecie.
Pozdrawiam
Paweł Kłobukowski

Chcesz dowiedzieć się jak przedstawić
wizerunek człowieka, zwierzaka
lub przedmiotu aby śmieszył i ukazał jego
charakterystyczne cechy?
Koniecznie zapisz się na warsztaty
KARYKATURY, które odbędą się 26 stycznia
2018 roku w Gminnym Centrum Kultury
MultiOsada w Małej Wsi.
Nauczymy się jak narysować człowieka
i pokazać to co u niego wyjątkowe.
Poznamy popularny zawód który wykonuje
dziś wielu rysowników.
Serdecznie zapraszamy młodzież
dzieci w wieku od 8 lat
(osoby dorosłe również mile widziane).
Zapisy do 24 stycznia 2018 roku.

Ferie zimowe w Rębowskim Domu Kultury
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Harmonogram zajęć w Rębowskim Domu Kultury
I tydzień

15.01.18 r. (10: 00 – 13: 00) Śpiewanie piosenek o zimie i karnawale. Gra w piłkarzyki.
16.01.18 r. (15: 00 – 18: 00) Krajobraz zimowy – malowanie farbami.
17.01.18 r. (15: 00 – 18: 00) Wspólny spacer w okolice Rębowskiego Domu Kultury.
18.01.18 r. (9: 00 – 12: 00) Zajęcia kulinarne dla dzieci.
19.01.18 r. (10: 00 – 13: 00) Wykonywanie laurek dla Babci i Dziadka z okazji zbliżającego się ich święta. Gry i zabawy dydaktyczne.
II tydzień

22.01.18 r. (10: 00 – 13: 00) Turniej tenisa stołowego z nagrodami.
23.01.18 r. (15: 30 – 18: 30) Dyskoteka karnawałowa dla dzieci.
24.01.18 r. (15: 30 – 18: 30) Wycinanki, ozdoby z papieru – wykonywanie dekoracji w świetlicy.
25.01.18 r. (15: 30 – 18: 30) Zajęcia kulinarne dla dorosłych.
26.01.18 r. (10: 00 – 13: 00) Projekcja filmu dla dzieci „Charlie i fabryka czekolady”.
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Pomagam lepiej zrozumieć klientowi jego problem
Artur Krysik Przedsiębiorca, doradca biznesowy, coach i mentor biznesu oraz pasjonat
przywództwa. Ciekawy Człowiek

W przypadku takich bardziej skomplikowanych problemów ile czasu trwa praca?
Różnie. Najczęściej jest to od 6 miesięcy do nawet półtora roku. Każdy przypadek jest inny i trzeba zawsze podchodzić indywidualnie. Bo to jest
praca z ludźmi, to jest żywy organizm, o tym należy pamiętać. Nawet jak jest to zespół, to ważny jest
każdy członek tego zespołu, każdy człowiek – jednemu wystarczy taki czas, a drugiemu trzeba poświęcić dwa razy tyle i to należy wziąć pod uwagę.

Z jakimi problemami zgłaszają się do Ciebie
przedsiębiorcy?
Jednym słowem mogę określić – różnymi. Bo
co przedsiębiorca to inna, specyficzna historia. Ale
uogólniając w pewien sposób tę odpowiedź odpowiem tak – ci którzy działają samodzielnie najczęściej szukają odpowiedzi na pytania: jak dalej rozwijać swoją działalność?; w którą stronę iść?; czy pomysł, który mam jest sensowny? Natomiast ci, którzy mają już personel, mają zespół, najczęściej zgłaszają się z problemem dotyczącym tego, że zespół
nie pracuje, że jest rotacja, że oni muszą sami
wszystko robić, wszystkiego dopilnować.

Aby pomagać właścicielom firm w taki sposób
trzeba mieć pewne doświadczenie, mówi się, że
mentor powinien znać drogę, po której prowadzi
swojego klienta. Jak to u Ciebie wygląda?
Aby za bardzo się nie rozwodzić, ujmę to tak:
pierwszy biznes założyłem w wieku 19 lat – wytrzymałem n na rynku 2 lata. Drugie podejście
do biznesu zrobiłem przeszło 14 lat temu i ta przygoda trwa nieustannie. Czyli łącznie mam 16 lat
praktyki biznesowej, po drodze było jedno zamknięcie biznesu, jedno bankructwo, zbudowanie
firmy do zespołu kilkunastu pracowników i przeformułowanie jej w działalność jednoosobową.
W trakcie tej przygody pomogłem 150 przedsiębiorcom z różnych branż i z różnym stażem działalności, czyli zarówno takim co dopiero zaczynali
na takim z 30-letnim doświadczeniem kończąc.

I co im radzisz? W jaki sposób pomagasz?
To zależy od sytuacji. Z osobami, które działają samodzielnie jest to praca o charakterze mentoringowym. Czyli analizujemy wspólnie z klientem
problem, omawiamy go, sprawdzamy jakie są opcje
i wypracowujemy rozwiązanie.
Ty dajesz te odpowiedzi?
Nie, nie daje gotowych odpowiedzi. To byłby
konsulting. Ja zadaje pytania, natomiast odpowiedzi szuka klient bazując na swoim doświadczeniu
i wiedzy. Jeżeli w jakimś obszarze brakuje klientowi wiedzy, a ja ją mam, to nią się dzielę. Generalnie
pomagam lepiej zrozumieć klientowi jego problem, czasami poukładać niektóre sprawy, dodać
pewności, brakującej wiedzy i w ten sposób klient
wypracowuje rozwiązanie swoich trudności.
Jeżeli klient sam wypracowuje rozwiązanie, to
po co Ty mu jesteś potrzebny? Po co ma Tobie płacić?
Dobre pytanie. Albert Einstein zauważył, że
nie można rozwiązać problemu używając tego samego sposobu myślenia, który doprowadził do jego
powstania. Aby rozwiązać problem trzeba inaczej
na niego spojrzeć. Samemu raczej trudno jest to
zrobić. Dlatego potrzebny jest ktoś, kto nam w tym
pomoże. Z pewnością miałeś w życiu takie sytuacje, kiedy głowiłeś się nad jakąś sprawą, aż nagle
pytanie kogoś z boku, bądź jakaś myśl przeczytana
w książce, czy Internecie rzucała całkiem inne
światło na sprawę. To jest to coś, co sprawia, że
zmieniasz sposób myślenia. Wówczas rozwiązanie
pojawia się od razu. Ja swoimi pytaniami, czy dodatkowymi informacjami zmieniam sposób patrzenia na problem i pojawia się rozwiązanie.
Czyli można pójść do znajomego i otrzymać
pomoc za darmo?
reklama

Jasne, że tak. Jeżeli mamy takich znajomych,
z którymi możemy porozmawiać szczerze o swoim biznesie, którzy znają specyfikę biznesu, doradzą i zatrzymają wszystko w tajemnicy, to szanujmy takich znajomych i korzystajmy z nich, bo są
na wagę złota. Natomiast jeżeli nie mamy, to można skorzystać z usługi kogoś takiego jak ja. Zapewniam pełną poufność informacji, a 16 lat własnego
doświadczenia biznesowego i ponad 150 klientów
z różnych branż, którym pomogłem sprawia, że
specyfika prowadzenia biznesu jest mi dość dobrze znana.
A jak pracujesz z klientami, którzy mają problem z zespołem?
Praca ta jest bardziej zróżnicowana. Zaczynam
zawsze od diagnozy sytuacji. Czy problem jest tylko w tym, że klientowi brakuje na przykład wiedzy
na temat kierowania zespołem, czy może sprawa
jest bardziej złożona. Poza tym ważne jest to, jak
bardzo problem jest zaawansowany. Czy są to dopiero początki, czy toksyczna sytuacja trwa już kilka lat.
Jeżeli jest to kwestia braku wiedzy u właściciela?
To pracujemy mentoringowo. Dokładnie diagnozuję jakiej wiedzy brakuje, uzupełniam ją
i od razu też wypracowujemy sposoby jej zastoso-

wania w określonej specyfice klienta. Następnie
klient testuje jak wypracowane rozwiązanie się
sprawdza. Przy kolejnym spotkaniu, albo coś modyfikujemy, albo idziemy dalej.
Powiedziałeś przy następnym spotkaniu, to ile
razy się spotykasz z klientem
To zależy. Z niektórymi klientami spotykam
się raz, czy dwa. Bo zależało im tylko na rozwiązaniu konkretnej sytuacji i na tym kończymy. Z niektórymi pomimo, że też chcą rozwiązać tylko konkretny problem, praca może zająć 7, czy nawet 9
spotkań. A niektórzy klienci spotykają się ze mną
stale co 2 – 3 tygodnie, bo zależy im na tym aby
z kimś omawiać bieżące sprawy związany z ich biznesem.
A jeżeli problem jest – jak to nazwałeś – bardziej złożony?
Problem bardziej złożony, to i praca bardziej
złożona. W takich przypadkach najczęściej stosuję
kilka sposobów pracy. Często rozpoczynamy szkoleniem warsztatowym. Następnie w przypadku
niektórych osób może być zastosowany mentoring
indywidualny – kilka sesji. Natomiast z zespołem
podejmuję pracę w formie coachingu zespołowego.
To jaka formuła pracy jest zastosowana zależy
od specyfiki firmy i problemu.

Jak można się z Tobą nawiązać kontakt, czy
współpracę?
Na początek zapraszam do kontaktu – dane są
na mojej stronie www.arturkrysik.pl. Bo chociaż
w krótkiej informacji, czy to mailowej, czy telefonicznej chcę poznać w czym jest rzecz i czy to jest
obszar, gdzie mogę pomóc. Jeżeli tak, to umawiamy się na spotkanie, w trakcie którego ja poznaję
problem właściciela firmy bardziej szczegółowo,
a klient może zapoznać się z moim sposobem pracy. Ja sprawdzam, czy jestem w stanie coś pomóc,
a klient sprawdza, czy mój sposób pracy mu odpowiada. Jeżeli nasze decyzje co do współpracy są pozytywne, to ustalamy dalsze kroki i koszty. Natomiast, jeżeli ja uznam, że problem jest poza obszarem, na którym działam, bądź klient uzna, że sposób mojej pracy mu nie odpowiada, bądź koszty są
zbyt wysokie, to na tym kończymy. Za takie pierwsze spotkanie klient nic nie płaci, bo jest ono na mój
koszt.
W takim razie właścicielu firmy, jeżeli masz
trudności związane z prowadzeniem biznesu,
o których była rozmowa, to kontaktuj się z Arturem. Dziękuję za rozmowę.
Także dziękuję i serdecznie zapraszam do kontaktu. Telefon: 606 450 777 e-mail: kontakt@arturkrysik.pl

4

CZWARTEK, 18 stycznia 2018

Powiat

Wieści z powiatu

NFZ przyznał rację Powiatowi Płockiemu.

Jest szansa na fizjoterapię
To ogromny sukces Rady Powiatu w Płocku, Starosty Płockiego i wszystkich mieszkańców, którzy nie zgodzili
się na brak równego dostępu do świadczeń zdrowotnych. Mazowiecki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia,
po interwencjach, ogłosił konkurs uzupełniający na fizjoterapię ambulatoryjną.
Kiedy w połowie listopada Mazowiec ki Od dział Wojewódz ki NFZ
rozstrzygnął konkurs na świadczenie
fizjoterapii na naszym terenie, okazało się, że mieszkańcy będą mieli
ogromny problem. Otóż na 12 podmiotów leczniczych, które wybrano,
tylko dwa znalazły się na obszarze
powiatu płockiego ziemskiego (reszta na terenie miasta Płocka). W dodatku te dwa podmioty położone są
na lewym brzegu Wisły – w gminach
Gąbin i Łąck. – Co będzie z nami? – pytali mieszkańcy pozostałych
miejscowości.
Z pomocą przyszli Radni Powiatu
Płockiego i Starosta Płocki Mariusz Bie-

niek. Władze Powiatu, już wcześniej,
wielokrotnie kierowały wystąpienia m.
in. do MOW NFZ w związku z ograniczeniami w zakresie zapewnienia
mieszkańcom powiatu równego dostępu do świadczeń zdrowotnych, w tym
również i rehabilitacji leczniczej. Teraz
jednak problem zdecydowanie przybrał
na sile.
Na listopadowej sesji Rada Powiatu
podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia
sprzeciwu wobec braku zapewnienia
mieszkańcom właściwego dostępu
do świadczeń zdrowotnych w zakresie
rehabilitacji leczniczej na terenie powiatu płockiego. W uzasadnieniu uchwały,
podpisanej przez Przewodniczącego Ra-

dy Lecha Dąbrowskiego, Radni tłumaczyli: „W odczuciu społecznym na terenie powiatu płockiego występują poważne bariery w dostępie do świadczeń
zdrowotnych. Niezadowolenie mieszkańców potwierdza skala skarg, wniosków i negatywnych opinii o braku działań zmierzających do stopniowego wyrównywania dostępu do w/w świadczeń. Nierównomierne zabezpieczenie
świadczeń zdrowotnych powoduje, że
mieszkańcy wsi zmuszeni są do korzystania z tych świadczeń w odległych
ośrodkach lub ponoszenia kosztów leczenia w trybie komercyjnym lub też
całkowicie rezygnują z tych świadczeń,
a mogliby z nich korzystać blisko miej-

Starosta Płocki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
w Płocku, ul. Kostrogaj 1 ogłasza nabór wniosków
na organizację 36 miejsc odbywania stażu dla osób bezrobotnych
w ramach projektu
„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy
w powiecie płockim (II)”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –
projekt realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014-2020,
Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy,
Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
przez PUP- projekty pozakonkursowe.
I. O zorganizowanie stażu mogą ubiegać się pracodawcy, rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkujące i prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście
i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym
obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013r. poz. 1403, 1623 i 1650).
Preferowane będą podmioty organizujące miejsca stażu w zawodach białej gospodarki i miejsca stażu w podmiotach zielonej gospodarki1.
Gospodarka biała – dotyczy zawodów związanych z opieką nad osobami w wieku starszym i z opieką nad osobami niepełnosprawnymi, a także z potrzebami tych osób.
Gospodarka zielona – dziedziny, które przyczyniają się do ochrony i rekonstrukcji środowiska przyrodniczego oraz sprzyjają zachowaniu dobrego zdrowia człowieka. Zakres dziedzin PKD zielonej gospodarki w załączniku do naboru.
II. Oferta naboru obejmuje zorganizowanie 36 miejsc odbywania stażu u Organizatorów na okres
do 6 miesięcy.
III. Starosta za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy może skierować do odbycia stażu u Orga-

sca swojego zamieszkania, ponieważ są
ośrodki wyspecjalizowane w tej dziedzinie i świadczące usługi na wysokim poziomie”.
Uchwałę tę przekazano do Dyrektora MOW NFZ, Wojewody Mazowieckiego, Prezesa NFZ i Rzecznika Praw Pacjenta.
Teraz przyszła dająca nadzieję odpowiedź od mazowieckiego oddziału
NFZ. Fundusz podkreśla, że wybór
oferentów odbył się zgodnie z kryteriami określonymi w prawie, natomiast – rzeczywiście – „analiza stanu
dostępności do świadczeń fizjoterapii
ambulatoryjnej (…) wykazała, że miejsca udzielania świadczeń podmiotów

wybranych do realizacji umów na obszarze kontraktowania nie w pełni zabezpieczają potrzeby mieszkańców
powiatu płockiego ziemskiego.”. Oddział postanowił więc ogłosić postępowanie konkursowe uzupełniające, co
nastąpiło 15 grudnia br.
„MOW NFZ wyraża nadzieję, że
rozstrzygnięcie konkursu uzupełniającego pozwoli na usunięcie aktualnie występujących barier w dostępie do świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej na obszarze powiatu płockiego ziemskiego
i wpłynie korzystnie na poprawę jakości
opieki zdrowotnej, w szczególności
na terenach oddalonych od Płocka” – podkreślają w Funduszu.

nizatora stażu bez nawiązywania stosunku pracy osoby w wieku 30 lat i powyżej, nie będące dotychczas
uczestnikami projektu, zarejestrowane w PUP w Płocku jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy), będące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, należące do co najmniej jednej z n/w grup defaworyzowanych – tj.:
• 32 osoby powyżej 50 roku życia – w tym 7 kobiet i 25 mężczyzn,
• 4 kobiety z niepełnosprawnościami.
IV. Warunkiem ubiegania się o zorganizowanie miejsca stażu jest złożenie przez Organizatora stażu:
– wniosku wraz z kompletem wymaganych załączników w siedzibie PUP w Płocku, ul. Kostrogaj 1,
pokój nr 21 (I piętro), sekretariat Urzędu pokój nr 26 (I piętro) oraz za pośrednictwem poczty, z wyłączeniem poczty elektronicznej.
V. Podstawowymi kryteriami doboru organizatorów miejsc odbywania stażu są warunki przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie
szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych /Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1160/
oraz:
• zapewnienie przez Organizatora stażu wysokiej jakości zatrudnienia bezpośrednio po zakończeniu stażu (najpóźniej do 4 tygodni od zakończenia stażu) w ramach umowy o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy:
– w przypadku zawarcia umowy o pracę – wymagane jest zatrudnienie na nieprzerwany okres
co najmniej 90 dni w wymiarze minimum 1/2 etatu,
Preferowane będą najkorzystniejsze warunki zatrudnienia z w/w.
• ocena dotychczasowej współpracy z tut. urzędem tj. wywiązywanie się
z warunków zawieranych umów,
• nie zaleganie z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku do urzędu skarbowego.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków naboru udzielane są
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku,
ul. Kostrogaj 1,
pokój nr 21, telefon: 24/267-46-73
DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU
PRACY W PŁOCKU
MGR MAŁGORZATA BOMBALICKA
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Choinka środowiskowa
w Szkole Podstawowej w Rębowie
W dniu 05.01.2018 r. Szkoła Podstawowa w Rębowie zorganizowała
uroczystą choinkę skierowaną
do społeczności szkolnej i lokalnej.
Uroczystość odbywała się przy udziale zaproszonych gości na czele z p.
Janem Boszko Burmistrzem Gminy
i Miasta Wyszogród, przedstawicieli
Rady Gminy i Miasta Wyszogród, ks.
Rafała Bednarczyka Proboszcza parafii Rębowo, osób zaproszonych ze
społeczności lokalnej, rodziców
i dziadków uczniów oraz mieszkańców, którzy zechcieli być z nami
w Domu Kultury.
Na początku p. Danuta Gwiazda
dyrektor szkoły miło i serdecznie
wszystkich powitał, przedstawiła program uroczystości, a następnie oddała
głos szkolnym artystom. Po zakończeniu występu były gromkie brawa dla
uczniów. Goście skierowali duże wyrazy uznania i podziękowania za zaproszenie. Następnie przybył długo oczekiwany gość obdarowując niecierpliwych
uczniów podarunkami.
Na zakończenie pani dyrektor podziękowała Radzie Pedagogicznej, Radzie
Rodziców i uczniom za wkład w przygotowanie imprezy, złożyła wszystkim życzenia noworoczne, życzenia z okazji
zbliżającego się święta Babci i Dziadka
oraz zaprosiła wszystkich na słodki poczęstunek i zabawę taneczną.

Gmina i Miasto Wyszogród Laureatem konkursu
dot. pozyskiwania środków unijnych
W dniu 20.12.2017r. w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie odbył się finał plebiscytu „Lider Zmian, Samorząd 2017” zorganizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz
Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Jest nam
niezmiernie miło pochwalić się, że Gmina i Miasto Wyszogród zajęła III miejsce w katagorii „Najskuteczniejsi” w subregionie Płockim. W tej kategorii wyróżniono samorządy, które pozyskały największą ilość środków w ramach RPO Województwa Mazowieckiego w przeliczeniu na jednego mieszkańca. To wielkie wyróżnienie
dla naszej gminy i miasta a zarazem potwierdzenie, że obrany
przez nas kierunek rozwoju jest prawidłowy.

Wyszogród- ANKIETA DOTYCZĄCA
SPOSOBU OGRZEWANIA BUDYNKU I ŹRÓDŁA CIEPŁA
Urząd Gminy i Miasta Wyszogród w związku z
przystąpieniem do Opracowania Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej Gminy i Miasta Wyszogród na lata
2018-2023 zwraca się z serdeczną prośbą
o wypełnienie poniższej ankiety.
Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa
strony, natomiast stanowi ważną informację dla nas o możliwościach dalszej
poprawy jakości powietrza w naszej Gminie, jak również daje możliwości dla
Państwa do ubiegania się o zwrot części poniesionych wydatków/kosztów w ramach
funduszy zewnętrznych.
Informacje dotyczące Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) wraz z wzorem
ankiety są udostępnione do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy i
Miasta Wyszogród: www.wyszogrod.pl oraz plik do pobrania poniżej.
Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo u Wykonawcy Planu działającego na
zlecenie Gminy i Miasta Wyszogród tel. kont. 508-559-088, a także w Urzędzie
Gminy i Miasta Wyszogród pod nr tel. (24)
Wypełnioną ankietę można wypełnić elektronicznie lub ręcznie, złożyć w
Urzędzie Gminy w pokoju nr 3 lub przesłać drogą elektroniczną na
adres: katarzyna.rogulska@wyszogrod.pl lub do Wykonawcy Planu pocztą
elektroniczną: ekogeoglob@gmail.com267 26 15 .
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Prawie 234 tys. zł na WOŚP w powiecie!

W której gminie najwięcej?
Pobrzękujące puszki, rewelacyjne występy, mnóstwo fantastycznych licytacji, morze czerwonych serduszek i wszechobecna radość. Właśnie
tak – mówiąc w skrócie – wyglądał 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w gminach Powiatu Płockiego.
Orkiestra w tym roku zagrała w niedzielę 14 stycznia. Celem 26. Finału było
pozyskanie środków „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”. Czy to właśnie ten cel, czy piękna, choć mroźna pogoda sprawiły, że mieszkańcy powiatu tak
chętnie otwierali swoje serca i portfele? Może i jedno, i drugie. Fakty są w każdym
razie takie, że gminy Powiatu Płockiego zebrały blisko 234 tys. zł i… jeszcze nie powiedziały ostatniego słowa! W kilku sztabach usłyszeliśmy, że coś jeszcze dojdzie,
coś jeszcze zostało do podliczenia.
– Bardzo dziękuję wszystkim wolontariuszom, mieszkańcom, ofiarodawcom
i w ogóle ludziom dobrej woli, którzy ponownie pokazali, że los innych nie jest im
obojętny – mówi gospodarz Ziemi Płockiej, Starosta Płocki Mariusz Bieniek.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała niemal we wszystkich gminach
Powiatu Płockiego. Sztaby były w gminnych ośrodkach i centrach kultury, szkołach,
urzędach. Wolontariusze chodzili z puszkami, było też mnóstwo licytacji. Wśród licytowanych przedmiotów były m. in. gadżety Powiatu Płockiego, dzień w fotelu Starosty Płockiego, rękodzieło wykonane przez mieszkańców powiatowych DPS-ów.
Jednym z najdroższych przedmiotów okazało się unikatowe wydanie Konstytucji
RP, z którym do Radzanowa przyjechał Poseł na Sejm RP Piotr Zgorzelski. Konstytucja, podpisana przez czołowych polskich polityków, „poszła” za 1200 zł.
Jednak to nie gmina Radzanowo, tylko gmina Bodzanów ponownie okazała się
liderem i absolutnym rekordzistą, jeśli chodzi o zebrane na rzecz WOŚP pieniądze.
Zebrano tu – uwaga! – ponad 43 tys. zł! Nieco ponad 11 tys. zł z tej kwoty pochodzi z akcji off roadowej zorganizowanej dla pasjonatów dużych aut przez Wojciecha
Janowskiego, znanego w środowisku jako Groszek Off Road.
– Dziękuję wszystkim moim przyjaciołom, którzy wzięli udział w Off Roadowym 26. Finale WOŚP, bo kwota 11 tys. 17 zł i 18 groszy, które udało mi się zebrać,
to zasługa ich wszystkich – podkreśla Wojciech „Groszek” Janowski.
ILE PIENIĘDZY ZEBRAŁY SZTABY W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH
(KOLEJNOŚĆ ALFABETYCZNA)?

• Gmina Bielsk – ok. 18 300 zł
• Gmina Bodzanów – ponad 43 tys. zł
• Gmina Bulkowo – 27 945,66 zł
• Miasto i Gmina Drobin – 19 670 zł (ale to nie koniec, kwota ta będzie jeszcze wyższa)
• Miasto i Gmina Gąbin:
-- sztab w gimnazjum w Dobrzykowie – prawie 3 650 zł
-- sztab w SP w Gąbinie – ok. 9 500 zł
• Gmina Mała Wieś – nieco ponad 24 500 zł
• Gmina Radzanowo – prawie 23 600 zł (plus jeszcze coś dojdzie)
• Gmina Słupno – prawie 32 tys. zł
• Gmina Stara Biała:
-- sztab w SP w Starych Proboszczewicach – prawie 11 tys. zł
• Gmina Staroźreby:
-- sztab w SP w Nowej Górze – 8 800 zł
• Miasto i Gmina Wyszogród – ok. 12 tys. zł
Gratulujemy i dziękujemy za ogromne zaangażowanie!
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26 WOŚP Wyszogród
14 stycznia 2018 r.
w Wyszogrodzie na Hali
Sportowej obył się XXVI
Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
Celem Finału było pozyskanie środków „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”
O godzinie 15: 00 rozbrzmiał
hymn WOŚP wykonany przez druhów
z orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rębowie, a następnie Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród- Jan
Boszko oraz Starosta Płocki- Mariusz
Bieniek przywitali przybyłych mieszkańców gminy i podziękowali za wsparcie tej szczególnej inicjatywy.
W tym roku udało nam się zebrać
łącznie 11.865,47 złotych.
Dużym zainteresowaniem cieszył
się pokaz sztuk walki zaprezentowany
przez klasę mundurową z Zespołu
Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie.
Widzowie również podziwiali wstępy dzieci z Przedszkola w Wyszogrodzie, Szkół Podstawowych w Kobylnikach, Rębowie i Wyszogrodzie, młodzieży z Gimnazjum w Wyszogrodzie
oraz Zespół Szkół w Wyszogrodzie.
Podczas imprezy nie zabrakło atrakcji dla dzieci tj. gier i zabaw z animatorami.
Tradycyjnie podczas finału WOŚP
posłano światełko do nieba, by ukazać
promień nadziei, tym razem najmłodszym pacjentom, na rzecz których zbierano w tym roku pieniądze.
Pragniemy podziękować wszystkim
darczyńcom i licytującym oraz wolontariuszom za tak wielkie wsparcie okazane w czasie organizacji XXVI Finału
WOŚP w naszej gminie.
reklama
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26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Podczas 26 Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Gminie Bulkowo
udało się zebrać dokładnie 27 945,66 zł.
Warto przypomnieć, że w roku 2015 zebraliśmy 15 898,97 zł.,
w 2016 – 16 953,37 zł,
a w 2017 – 22 007,03 zł. Biorąc
pod uwagę, że naszą gminę zamieszkuje 5 689 mieszkańców jest to wynik naprawdę imponujący. Średnia na jednego
mieszkańca wyniosła około 4,91 zł.

Finał WOŚP na terenie naszej gminy organizowany był już szesnaście razy. Z kolei
po raz szósty Gmina Bulkowa włączyła się
w jego organizację wraz z Gminnym Sztabem WOŚP, natomiast od dwóch lat gramy
jako samodzielny Sztab WOŚP przy Urzędzie Gminy Bulkowo. W tym roku zbieraliśmy pieniądze „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków.”
Do naszej wspólnej akcji przyłączyli się
również:
• Wójt Gminy Bulkowo wraz z pracownikami Urzędu Gminy oraz jednostek budżetowych GOPS oraz Gospodarki Komunalnej,
• Wolontariusze z terenu Gminy Bulkowo,
• Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie,
• Radni oraz Sołtysi z Gminy Bulkowo,
• Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość”,
• Sołectwo Rogowo,
• Szkoła Podstawowa w Bulkowie,
• Szkoła Podstawowa w Blichowie,
• Szkoła Podstawowa w Nowych Łubkach,
• Szkołą Podstawowa w Nowych Krubicach,
• Ochotnicze Straże Pożarne z terenu
Gminy Bulkowo,
• Przedsiębiorcy z terenu Gminy Bulkowo
i nie tylko,
• Mieszkańcy oraz zaproszeni Goście,
• Gazeta E – Wyszogród.
14 stycznia od wczesnych godzin porannych mogliśmy dostrzec na terenie naszej gminy, aż 40-tu wolontariuszy z charakterystycznymi puszkami z serduszkiem,
natomiast o godzinie 15: 00 oficjalnego
rozpoczęcia dokonali Dyrektor SP w Bulkowie Marta Szumska oraz Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk. Głos zabrał również
Radny Powiatu Płockiego Andrzej Kuliński. Nie sposób wymienić wszystkich atrakcji tego dnia. Przyciągnęły one ogromną
liczbę mieszkańców. Były to m. in. występy:
dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół naszej gminy, zespołu tanecznego z Bodzanowa, wokalne naszych lokalnych gwiazd, czy
pokaz fitness w wykonaniu grupy dorosłych „Orzeł team”. Wiele emocji przyniosły licytacje, podczas których pod młotek
poszły bardzo ciekawe i często wartościowe
gadżety. Na zakończenie wszystkich zgromadzonych do wspólnej zabawy porwał zespół „HELYOS”, a tuż po godzinie 20 byliśmy świadkami pięknego pokazu sztucznych ogni tzw. „Światełka do nieba”.
Chcielibyśmy serdecznie podziękować koordynatorom Gminnego Sztabu
WOŚP Mieczysławowi Józwiakowi, Beacie
Juraczko, Bogdanowi Żuchowskiemu,
Marzennie Orłowskiej, a także Radnym
i Sołtysom, a przede wszystkim darczyńcom i wolontariuszom bez których nie
udałby się 26 Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Oprawę medialną
zapewnili Piotr Banaś oraz Piotr Skorupski – pracownicy UG Bulkowo.
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26 WOŚP Mała Wieś

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ CZYTELNIKIEM ROKU
- KONKURS W BULKOWIE
Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie oraz Filia w Nowych Łubkach ogłosiły konkurs na „Czytelnika
Roku 2018”. Nad konkursem honorowy patronat objął Wójt Gminy Pan Gabriel Graczyk. Głównym
celem konkursu jest wzmocnienie kultury czytelniczej w Gminie. Komisja Konkursowa w
poszczególnych bibliotekach wyłoni Najlepszych Czytelników roku 2018 w pięciu kategoriach
wiekowych. Podstawą do wyłonienia laureatów, będzie największa liczba wypożyczonych książek. Czas
trwania konkursu w edycji wiosennej został przewidziany od 2 stycznia do 1 czerwca 2018 r. Oficjalne
ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas VIII Dni Gminy Bulkowo. Więcej szczegółów w
regulaminie dostępnym w bibliotekach lub na stronie internetowej pod adresem www.e-wyszogrod.pl
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Są w Naszej Małej Ojczyźnie miejsca niezwykłe! Rzeźbił je czas, woda, wiatr a na końcu człowiek, który urzeczony ich naturalnym pięknem i magią postanowił się w nich
osiedlić. Nadał im nowe znaczenia,
wyniósł do niezwykłych ról, uświęcił swoją wiarą. Z czasem, kiedy
zmieniły się starożytne szlaki komunikacyjne, kiedy pożogi wojenne zniszczyły dorobek pokoleń
a uprawne pola porosły lasem
i pamięć ludzka odeszła wraz z kolejnymi pokoleniami... zapomniano
o nich...
Pewnego październikowego popołudnia nasze Koło Historyczne z ZS im.
Królowej Jadwigi w składzie: Arkadiusz
Kuczera, Paweł Kurpiewski, Patrycja
Włodarska, Agata Świętochowska
pod opieką prof. Dariusza Umięckiego
wybrało się na poszukiwanie Wielkiej
Historii Małego Miączyna – Miączynka. Naszymi przewodnikami było rodzeństwo Patrycja i Krystian Włodarscy, mieszkańcy Miączynka, którzy bezbłędnie prowadzili nas przez labirynty
wąwozów i wzgórz wyrzeźbionych
przez stulecia, płynącą z wyżej położonych terenów wodą.
Schodząc do Plebanki (Parowy Plebańskiej) po drodze zwiedziliśmy tajemniczy Kopiec. Wyniesiony wysoko
ponad wschodni stok Plebanki i idealnie wyprofilowany w kształt koła o stromych zboczach w górnej jego części – sprawiał wrażenie miejsca obronnego – może gródka rodu Miączyńskich herbu Łabędź – panów tej ziemi
od XIV do XVIII wieku. Kopiec jest połączony wałem ziemnym, przypominającym rampę ze Wzgórzem Kościelnym – celem naszej wyprawy.
Następnie idąc w kierunku Wisły
zeszliśmy na dno Plebanki. Parowa
ta – własność proboszcza (plebana)
miączyńskiego – stąd nazwa – ciągnie
się na długości ponad 2 km od skrzyżowania dróg w Miączynie do Wisły. Głęboka na kilka do kilkudziesięciu metrów, porośnięta starymi dębami, urodą
dorównuje lessowym wąwozom Sandomierza i Kazimierza Dolnego. U ujścia
do Wisły rozszerza się na kilkaset metrów. Jeszcze 20-30 lat temu pasły się tu
stada krów. Teraz porosła drzewami
i krzewami, straciła swój dawny urok.
Jedynie wąska ścieżka pozwoliła nam
reklama

Z NASZYCH DZIEJÓW: NA TROPIE TAJEMNIC MIĄCZYNKA!

dojść do brzegu Wisły, by móc zobaczyć
urwiste zbocze wzgórza kościelnego.
Nie bez trudu wspieliśmy się na górę.
Tu dopiero mogliśmy odczuć genius loci (geniusz miejsca).
Płaskie jak stół wzgórze odcięte
od reszty świata, od zachodu, wschodu
i północy parowami oraz opadającym
od południa urwiskiem wiślanego brzegu. To z niego roztacza się przecudny
widok na Wisłę aż po Zakroczym
na wschodzie i Wychódźc na zachodzie.
Na południu nieprzebyte lasy Puszczy
Kampinoskiej. Nie wiemy czy zdjęcia są
w stanie oddać magię tego miejsca...
Najlepiej Drogi Czytelniku zobaczyć to na własne oczy... NIE POŻAŁUJESZ!!!
Zawieszeni między ziemią a niebem tym łatwiej przenieśliśmy się
w przeszłość wsłuchani w opowieść Naszego Nauczyciela.
Prawdopodobnie już w czasach prehistorycznych człowiek wybrał to miejsce na swoją osadę i miejsce kultu.
Sprzyjały temu: obronny charakter
wzgórza i magia tego miejsca. Nieodparcie narzuca się podobieństwo tej lokalizacji do podobnych ośrodków w: Płocku, Wyszogrodzie, Czerwińsku, Smoszewie, Zakroczymiu, Modlinie (nazwa
od miejsca modłów-kultu pogańskiego).

Chrześcijaństwo chętnie „zagospodarowywało” takie miejsca. Obalono
pogańskie totemy, stawiano kościoły,
przejmując miejsca mocy, do których ludzie byli przywiązani, dla nowej wiary.
Może takim totemem pogańskim jest
potężny głaz leżący w nurcie Wisły
na wprost lokalizacji tutejszego kościoła. Może przed wiekami wyznawcy
chrześcijaństwa zepchnęli go do Wisły…
a może było zupełnie inaczej...
Pierwsza pisana wzmianka o Miączynie pochodzi z 1254 r. z dokumentu
legata papieskiego Opiza, który potwierdza nadania książęce dla klasztoru
augustianów w Czerwińsku. Wśród
wielu innych wsi został wymieniony
również Miączyn, którego mieszkańcy
mieli oddawać klasztorowi dziesięcinę
snopową (co dziesiąty snop zboża).
Nie mamy przekazów źródłowych
kiedy Miączyn przeszedł w ręce rycerzy
z rodu Łabędziów (Duninów) posiadających swoje dobra na Kujawach (Koneck) i w ziemi radomskiej (Skrzynno – obecnie Skrzyńsko). Może stało się
to pod koniec XIII wieku, a może na początku XIV wieku.
Na czas tego nadania przypada
prawdopodobnie fundacja kościoła
pod wezwaniem Świętych Piotra i Pawła. Wezwanie to należy do grona najstarszych w historii polskiego kościoła. Kościół stał się ośrodkiem parafii do, której
należały wsie będące własnością Miączyńskich: Miączyn, Straszyn, Kawęczyn (obydwie uległy zagładzie podczas
potopu szwedzkiego), Wychódźc, Chociszewo, Roguszyn, Goworowo, część
Przybojewa („do strugi”„), Goławin,
Wólka o (trzech kolejnych nazwach: Borzywójowa, Miączyńska, Przybojewska)
być może też Smoszewo (odrębna parafia w tej miejscowości powstała „dopiero” w 1386r.). Do Miączyńskich należały też Karnkowo i Łbowo znajdujące się
w parafii kamienickiej.
Przez następne 500 lat miączyńska
świątynia była ośrodkiem życia religijnego. Na przykościelnym cmentarzu
wieczny spoczynek znajdowały pokolenia naszych odległych przodków. Jeszcze dziś wiele dróg i dróżek prowadzi
do kościelnego wzgórza w Miączynku.
W 1448r. marszałek księcia mazowieckiego Bolesława IV, Wincenty z Giżyc
kupił Wychódźc, Chociszewo i młyn
w Goławinie. Dzięki wsparciu swego

brata Pawła – biskupa płockiego, powołał do życia jednowioskową parafię
w Chociszewie w 1451r. Miączyńscy
byli temu przeciwni, co znalazło swój
wyraz w procesach sądowych między
nimi, a kolejnymi właścicielami Chociszewa i Wychódźca: Giżyckimi, Kryskimi, Lasockimi, Miszewskimi o należne
kościołowi miączyńskiemu uposażenie
z tych wsi.
Nie jesteśmy dziś w stanie określić
ile kolejno drewnianych świątyń stanęło
przez 500 lat na miączyńskim wzgórzu.
Być może kolejną świątynię zbudował
w XVI w. Łazarz Miączyński – proboszcz w Miączynie, fundator głównego ołtarza, pochowany w miączyńskiej
kościele. Prawdopodobnie ta świątynia
uległa zagładzie podczas potopu
szwedzkiego. Wtedy to wielki dzwon
ufundowany przez Miączyńskich
do swego kościoła został wypożyczony
do kościoła smoszewskiego przez Wojciecha Dunin Miączyńskiego. O jego
zwrot przez właścicieli Smoszewa Lasockich, Miączyńscy nadaremnie dobijali się aż do połowy XVIII wieku.
W 1723 r. Kazimierz Dunin Miączyński wzniósł nowy kościół pod wezwaniem św. Marii Magdaleny. 11 lat
później pożar, wywołany uderzeniem
pioruna zniszczył częściowo dach
i część kopuły kościoła. Coraz trudniejsze z braku funduszy, a jeszcze bardziej
dobrej woli nowych właścicieli Miączyna – Starczewskich, było utrzymanie
i odnowienie świątyni.
W 1757 r. ostatnia z rodu Miączyńskich Justyna córka Adama i Teodory
wzięła ślub w kościele miączyńskim
z Antonim Starczewskim. Ich syn Wojciech ur. w 1761r. „obojętny dla spraw
religijnych” nie łożył na utrzymanie kościoła. Kolejno przywłaszczał należne
kościołowi grunty, a nawet drewno bukowe potrzebne na remont kościoła
przeznaczył na budowę swojego browaru (który niedługo potem spłonął). Podburzał też pańszczyźnianych chłopów
przeciwko proboszczowi miączyńskiemu, aby nie płacili należnej kościołowi
pańszczyzny.
Na efekty takiej „opieki” dziedzica
Miączyna nie trzeba było długo czekać… 7 października 1778r. decyzją
Konsystorza Pułtuskiego zniesiono parafię w Miączynie przyłączając należące
do niej wsie do parafii w Chociszewie.

Odtąd kościół miączyński stał się kościołem filialnym Chociszewa.
W 1804r. Kościół uległ całkowitej
zagładzie po pożarze od uderzenia pioruna… Plotka stugębna mówiła jednak,
że to Wojciech Starczewski podpalił kościół zagrabiwszy wcześniej jego drogocenne wyposażenie ze złota i srebra, które jeszcze w 1817r. – jak głosi zapis z wizytacji biskupiej – pozostaje w dworze
miączyńskim.
Starczewscy przywłaszczyli sobie
też ziemię kościelną, o której zwrot daremnie dobijali się kolejni proboszczowie Chociszewscy. W 1860r. władze
kościelne zirytowane ciągłymi wykrętami Starczewskich oddały sprawę do,,
władzy gubernialnej”. Być może to dopiero poskutkowało... W 1861r. Józef
Starczewski zapisał 1200 złotych polskich od, których procent przeznaczony ma być na,, odprawianie 4 mszy
świętych śpiewanych żałobnych w roku i przypominki roczne za dusze familii Starczewskich i Duninów”. Z czasem rozebrano kamienny mur okalający przykościelny cmentarz a poświęconą ziemię zamieniono w uprawne pole. O kościele miała przypominać jedynie ceglana figurka wystawiona prawdopodobnie na początku XIX wieku.
Mocno zrujnowana przetrwała aż
do początku XXI wieku. Szczęśliwie
jej wizerunek ocalił dla nas na fotografiach ks. Waldemar Nowak – Niezwykły Proboszcz parafii smoszewskiej.
Jak wyglądał kościół miączyński w czasie ostatniej wizytacji biskupiej
w 1775r., o innych magicznych miejscach tej miejscowości opowiemy już
za tydzień.
Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Miączynka i wszystkich, którzy
już odkryli jego magię albo dopiero zamierzają to zrobić... NAPRAWDĘ
WARTO!!!
PS. Dziękujemy pani Edycie Włodarskiej za pyszne ciasto i herbatę, które
postawiły nas na nogi po prawie górskiej
wyprawie wzgórzami i dolinami Miączynka. Dziękujemy również naszemu
starszemu koledze Rafałowi Horo
za cenne wskazówki przy pisaniu artykułu.
TEKST I ZDJĘCIE: AGATA ŚWIĘTOCHOWSKA,
PATRYCJA WŁODARSKA, KRYSTIAN WŁODARSKI,
PAWEŁ KURPIEWSKI, ARKADIUSZ KUCZERA,
POD KIERUNKIEM PROF. DARIUSZA UMIĘCKIEGO.
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NA TROPACH TAJEMNIC MIĄCZYNKA – CZĘŚĆ II
Zgodnie z daną obietnicą, chcemy
Państwu przybliżyć wygląd kościoła miączyńskiego w 1775r. Serdecznie dziękujemy za żywe zainteresowanie poprzednim artykułem – jest to dla nas nagrodą i jednocześnie zachętą do dalszego odkrywania historii naszych Małych
Ojczyzn. Szczególnie dziękujemy
Państwu: Ewie Świętochowskiej,
Tomaszowi Gmurczykowi, Elżbiecie
i Tomaszowi Chrobocińskim
za cenne uwagi i uzupełnienie naszego artykułu.
KOŚCIÓŁ MIĄCZYŃSKI – MATKA PARAFII SMOSZEWSKIEJ I CHOCISZEWSKIEJ

8 lutego 1775r. wizytujący parafię
miączyńską Fabian Zawisza Daniłowski, dziekan zakroczymski, zostawił następujący opis świątyni miączyńskiej:
„Kościół parafialny w Miączynku,
gdzie wsi żadnej nie masz, ale sam tylko
stoi na górze, nad samą Wisłą, z drzewa
budowany, formy w proste ściany węgielne. Za wielkim ołtarzem ściana w łamany węgieł [prezbiterium zamknięte
jest trójbocznie]. Kościół z drzewa budowany, stary, ściany dobre, bez tablatury [nieotynkowany od środka]. Ściany
podwalin potrzebują. Podłoga z balów
od byka [statku wiślanego]. Dach gontami pobity, lecz cały dach poprawy potrzebuje. Wieżyczka na kościele zła, reperacji potrzebuje, na której jest sygnarek [maleńki dzwonek – sygnaturka].
Drzwi u tego kościoła jest 3, jedne u zakrystii, na zamek i kłódkę zamykane,
kłódki nie ma: drugie z boku, do kościoła wchodząc, na zamek i kłódy zawieszane, kłódki nie ma; trzecie, w szczycie,
pod chórem, wielkie, drągiem zasuwane, bez zamknięcia innego. W zakrystii
ściany złe, pogniłe. W kościele okna
z jednej strony trzy, z drugiej jedno, lecz
jedna cała kwatera wybita, nad chórem
dwa, ale tylko deskami zabite.
W zakrystii małe jedno, lecz wybite, bo o to nietrudno, w lesie często złodzieje i flisy [flisacy] zaglądają i próbują.

Ołtarz wielki, stary, snycerską i stolarską robotą, w nim obraz Najświętszej
Maryi Panny, Pana Jezusa trzymającej
na lewej ręce, dobrym malowaniem,
mensa [stół ołtarzowy] nienaruszona, ołtarz i mensa trzema obrusami nakryte.
Na boku ołtarz mały, stolarskiej roboty,
w nim obraz Najświętszej Maryi Panny,
drugi ołtarz, na boku, stolarskiej roboty,
w nim obraz świętej Marii Magdaleny.
Na drugiej stronie ołtarzyk stolarskiej roboty, w nim obraz świętego Antoniego.
Obraz do noszenia jeden [obraz
procesyjny]. Obrazów na ścianach różnych jedenaście. Cmentarz kamieniami
obłożony, lecz dla bydła zewsząd wejście
snadne, które przez księdza teraźniejszego, na wiosnę, inne ogrodzenia czyniąc, będzie zagrodzone.
Do komunii wielkanocnej osób
trzysta siedemnaście, które zadość czynią prawu kościelnemu, wyjąwszy jedną
osobę, zostającą we dworze miączyńskim, która ani się nie spowiadała, ani
komunikowała. Reszta żyjących jest tylko samych Żydów, dwadzieścia siedem
osób. Parafia miączyńska, od kościoła
szerokości i długości pół mili [około
czterech kilometrów]. Kościół pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny.
Główni kolatorowie [fundatorzy] tego
kościoła są dziedzicami Miączyna.”
Akta wizytacji zawierają nie mniej
ciekawy opis włości kościelnych:
„Ten kościół ma nadane trzy włóki
chełmińskie roli [jedna włóka = 16 ha].
Także ma trzy półwłóczki na Miączynku, przy sobie leżąc, przy samej granicy
wsi Wólki, nadane od pana Franciszka
Miączyńskiego, lecz te wszystkie grunty
i role, przez dawne grunta i role, przez
dawne niezażywanie borem i chrustami
zarosły. A co było dobrego drzewa,
do budowni zdatnego, Jejmość Pan
Starczewski, dożywotni kolator, wyniszczyć i wyciąć kazał, jako do budowy
swojego dworu, dworu nowego, młyna,
browaru, jako też sprzedał. Te włóki
wszystkie wzdłuż zaczynają się od granicy goławińskiej, a ciągną z górami, parowami, do pół Wisły, ponieważ gdzie
teraz do Miączynka Wisła płynie, były
za pamięci ludzi pobliskich chrusty i pastwiska, a za czym tędy sama Wisła, jako
przedtem nie płynęła, teraz płynąca należy do kościoła miączyńskiego. Także
do tego kościoła należy się rola za parową kościelną, zaczynająca się wszerz
od między, wzdłuż od góry znad Wisły
zaczyna się, a ciągnie dwiema stajami

do ścieżki prowadzącej od Chociszewa
do kościoła miączyńskiego. Ta rola nazywa się ogrody. Ten kościół ma też plac,
bo całą górę, na której kościół i budynki
stoją. Ta góra zaczyna się wszerz od rowu kościelnego, to jest od góry z tamtej
strony, od Miączyna, bo i sam rów, należy do kościoła, a ciągnie się do drogi
znad Wisły, prowadzącej do Wólki.
Łąki przy Miączynku żadnej nie
masz. Jest łąka na Wychódźcu nadana,
jakim sposobem i jakim prawem – nie
wiadomo.”
Jest też krótka informacja o ówczesnym proboszczu:
„Przy tym kościele z woli i łaski księdza biskupa, jest kapłanem franciszkanin
imieniem Piotr Minetti, lat mający sześćdziesiąt, urodzony w ziemi chełmińskiej.
Rezyduje przy miączyńskim kościele, bo
chociszewska plebania bez drzwi, okien
i pieca dobrego. On staranie o dusze sam
trzyma pilnie, że nikt bez sakramentów
świętych nie umarł. Przy tym kościele zostaje półtora roku, kazanie w święta,
w niedzielę katechizmy miewa z księdza
Wujkowskiego. Mszę za parafian miewa
co niedziela, nabożeństwo bywa także
o godzinie ósmej. Różaniec się zaczyna
od dziewiątej, nauka lub kazanie po nauce, śpiewają litanię, po litanii i modlitwach msza się zaczyna.”
Drogi Czytelniku, na podstawie
tych opisów, może zobaczysz oczyma
wyobraźni dawną miączyńską świątynię. Może usłyszysz niosący się daleko
po Wiśle dźwięk jej dzwonów, wzywająreklama

cych wiernych na modlitwę… A może
o wszystkim opowie Ci, płynąca dołem,
wieczna Wisła – niemy świadek dawnej
świetności tego miejsca. My chcieliśmy
zwrócić Ci uwagę na nieprzypadkową,
naszym zdaniem, ciągłość w wystroju
i wyposażeniu kościoła chociszewskiego, który stał się następcą i beneficjentem świątyni miączyńskiej.
W ołtarzu chociszewskim obecne
są rzeźby świętych Piotra i Pawła, którzy
byli patronami pierwszej świątyni miączyńskiej. Podobnie jak w zniszczonym
kościele miączyńskim, w bocznych ołtarzach znajdują się wizerunki świętego
Antoniego i świętej Marii Magdaleny
(drugie wezwanie kościoła miączyńskiego). Czy to tylko przypadek, czy zamierzona kontynuacja misji matki naszych
kościołów?
Można przypuszczać, że w związku
z częściowym tylko pożarem (spalił się
dach) kościoła miączyńskiego, jego wyposażenie zostało przeniesione do Chociszewa i Smoszewa.
Dzieje Miączynka i jego mieszkańców oraz magiczne miejsca tej miejscowości przedstawimy Państwu w trzeciej
odsłonie wielkiej historii Małego Miączyna.

Kontynuacja tej opowieści będzie
opublikowana w pierwszym tygodniu
stycznia 2018r.
Życzymy wszystkim naszym Czytelnikom staropolskiego:
DO SIEGO ROKU!
TEKST I ZDJĘCIA: AGATA ŚWIĘTOCHOWSKA,
PATRYCJA WŁODARSKA, KRYSTIAN WŁODARSKI,
PAWEŁ KURPIEWSKI, ARKADIUSZ KUCZERA,
DOMINIKA UMIĘCKA,
POD KIERUNKIEM PROF. DARIUSZA UMIĘCKIEGO.

CZWARTEK, 18 stycznia 2018
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Orszaku Trzech Króli w Czerwińsku
W sobotę 06 stycznia 2018 r.
w święto Objawienia Pańskiego,
już po raz drugi mieszkańcy Gminy
Czerwińsk uczestniczyli w Orszaku
Trzech Króli. Wymarzona pogoda
przyciągnęła bardzo wielu uczestników tego pięknego wydarzenia,
którzy wspólnie z trzema Mędrcami z Dalekiego Wschodu wyruszali
w poszukiwaniu Stajenki i Dzieciątka Jezus.
Do wspólnego świętowania zaprosiła wszystkich Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Czerwińsku
nad Wisłą. W gronie partnerów znalazły się również czerwińskie szkoły (Podstawowa oraz Liceum), Gmina Czerwińsk nad Wisłą oraz Ochotnicze Straże
Pożarne z Czerwińska i Raszewa.
W zaszczytną rolę Trzech Króli
wcielili się rolnicy z czerwińskiej parafii.
Wzorem ubiegłego roku, Mędrcy ze
Wschodu zamienili rumaki na konie
mechaniczne. Król Azji Melchior (Przemysław Kaniewski z Garwolewa) prowadził orszak zielony, król Afryki Baltazar (Janusz Zawadzki z Komsina) dowodził orszakiem niebieskim a za królem Europy Kacprem (Dariusz Januszewski z Janikowa) podążał orszak
czerwony.

Scenariusz uroczystości został oparty na pięciu stacjach. Na rozstawionych
scenach na terenie czerwińska uczniowie Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły oraz Zespołu Szkół im Królowej Jadwigi przebrani za postacie z jasełek, przypomnieli uczestnikom o znaczeniu i symbolice święta Objawienia
Pańskiego.
Po złożeniu hołdu przez Trzech
Króli Świętej Rodzinie (w tej roli Państwo Ewa i Tomasz Jakóbiak) odbyła się

uroczysta Msza Święta celebrowana
przez księdza proboszcza Łukasza Mastalerza.
Po Mszy Św. na uczestników uroczystości czekał ciepły posiłek, gorące
napoje oraz słodki poczęstunek przygotowany przez pracowników Urzędu
Gminy.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
uczestnikom Orszaku Trzech Króli
za tak liczne przybycie! Do zobaczenia
w przyszłym roku!

reklama
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„CZERWIŃSK – NIEGDYŚ MIASTO, DZIŚ WIEŚ …
A W PRZYSZŁOŚCI …? WIEŚ … CZY MIASTO …?”
Nadanie praw miejskich pobliskim
Sannikom (woj. Mazowieckie, pow.
Gostyniński) oraz mniejszej
od Czerwińska nad Wisłą – Wiślicy
(woj. Świętokrzyskie, pow. Buski)
wywarło wśród naszej czerwińskiej
społeczności ożywioną dyskusję.
Czy Czerwińsk nad Wisłą powinien pozostać wsią, czy też powinien
poczynić starania o odzyskanie praw
miejskich, zabranych przez carskich zaborców? Pytanie zasadne w kontekście
Wiślicy (503 mieszkańców) a obecnie
już miasta, które ma swoją chlubną historię w dziejach Polski, bardzo podobną do chlubnej i dumnej historii Czerwińska nad Wisłą. Czyżby zatem nasz
Czerwińsk nad Wisłą miał być gorszy…?
Pamiętajmy o tym, że CZERWIŃSK
NAD WISŁĄ BYŁ MIASTEM PRZEZ
PRAWIE PIĘĆ WIEKÓW! Prawa miejskie otrzymał w 1373 roku, tj. 645 LAT
TEMU. To niegdyś piękne, dumne i dynamicznie rozwijające się miasto gościło
i podejmowało wielu książąt i królów
Polski. Bywali tu m. in. królowie: Kazimierz III Wielki, Władysław Jagiełło
(czterokrotnie), Zygmunt III Waza,
Władysław IV, Jan Kazimierz (trzykrotnie). Czerwińsk nad Wisłą był miastem
związanym z wiekopomnymi wydarzeniami w dziejach Naszej Ojczyzny. Były
to m. in. koncentracje wojsk sprzymierzonych w wojnach polsko – krzyżackich i osławiona w ówczesnej Europie
przeprawa przez Wisłę, po tak zwanym
moście łyżwowym w czasie marszu
na państwo Zakonu Krzyżackiego.
Czerwińsk bywał też miejscem obrad
wielu sejmików mazowieckich i sejmu
ówczesnej Polski. Do historii Polski
przeszły obrady sejmu z 1422 r., na których to uchwalono „przywilej czerwiński”. Czerwińsk zasłynął tez w dziejach
Polski jako „… łaskami osławione SANKTUARIUM MARYJNE”. Czerwiński
obraz Matki Bożej pędzla Łukasza z Łowicza umieszczony na ołtarzu bazyliki

czerwińskiej w 1612 r. już po 35 latach
zostaje ogłoszony przez biskupa płockiego Karola Ferdynanda jako „CUDOWNY” … wysławiony licznymi cudami i łaskami bożymi”. Od tej daty tj. 1648 r.
Czerwińsk staje się „…SANKTUARIUM I OŁTARZEM OJCZYZNY”.
To właśnie tu przed obrazem Matki Bożej Czerwińskiej król Jan Kazimierz
składa „… narodowe wota dziękczynne”.
Są to chorągwie kozackie i buńczuki tatarskie zdobyte po wspaniałym zwycięstwie nad rebelią kozacką pod BERESTECZKIEM. Wtedy to właśnie, gdy
Czerwińsk rozpoczynał swój okres największego rozwoju gospodarczego nastąpił największy dramat w dziejach naszego miasta. Najazd Szwedów tzw. „potop szwedzki” i wojny ze Szwedami
w latach 1655 – 1660 spowodowały
nieomal doszczętne zniszczenie i spustoszenie miasta, które nigdy już nie
zdołało podnieść się ze zgliszcz, zniszczeń i upadku. Nie zdołało już nigdy
wrócić do swej dawnej świetności, choć
nadal jeszcze zachowało swój status
miasta. Dopełnieniem tych wszystkich
nieszczęść była utrata praw miejskich.
W 1869 r. Czerwińskowi zabrano prawa miejskie, a miejscowość przyłączono
do Gminy Sielec. Był to także odwet
władz Rosji carskiej za patriotyzm
mieszkańców i ich aktywny udział
w powstaniu styczniowym w 1863 roku. Spróbujmy więc w 100 – tną rocznice odzyskania niepodległości odzy-

skać to co zabrał nam rosyjski zaborca – prawa miejskie dla Czerwińska
nad Wisłą. PRZECIEŻ CZERWIŃSK
BYŁ MIASTEM AŻ PRZEZ 496 LAT,
PRAWIE PRZEZ PIĘĆ STULECI!
Tymczasem pozostaje tylko wsią zdegradowaną i upokorzoną przez zaborców rosyjskich, która nie była już wówczas nawet siedzibą gminy!
Czyż nie czas naprawić te krzywdy…? Mieszkańcy Czerwińska pozostają
bowiem aż 149 lat w strukturze administracyjnej narzuconej nam przez zaborcę
carskiego ukazem (dekretem) o likwidacji praw miejskich. Zastanówmy się zatem nad tym … czy lepiej być wsią z woli
carskiego zaborcy, czy miastem, któremu prawa miejskie nadano w okresie
największego rozwoju gospodarczego
ówczesnej Polski, w 1373 r. tj. 3 lata
po śmierci Kazimierza III Wielkiego.
Wyjaśnijmy też i wyprostujmy wiele nieprawdziwych faktów i fałszywych opinii
na temat rzekomo negatywnych skutków zmiany statusu wsi na status miast.
Nieprawdą jest bowiem, że nadanie
praw miejskich negatywnie wpłynie na:
• POZYSKIWANIE FUNDUSZY
POMOCOWYCH UNIJNYCH I KRAJOWYCH – gminy miejsko – wiejskie
z miastami do 5 tys. mieszkańców mają
takie same prawa ich pozyskiwania jak
gminy wiejskie.
• WYSOKOŚĆ LOKALNYCH
PODATKÓW – takich jak podatek rolny, od nieruchomości, opłaty za wodę
i ścieki oraz inne NIE WZRASTAJĄ są
ustalane przez Radę Gminy niezależnie
od tego czy jest się miastem czy wsią.
• DOPŁATY BEZPOŚREDNIE
DO GRUNTÓW ROLNYCH – należą
się osobą posiadającym grunty rolne,
niezależnie od ich położenia w mieście
czy wsi.
• DODATEK WIEJSKI DLA NAUCZYCIELI – pozostaje bez zmian
gdyż dotyczy także nauczycieli zamieszkałych w miastach do 5 tys. mieszkańców.

GREKOKATOLICY i Jordan
3 grudnia 2017 roku po raz pierwszy duszpasterze grekokatoliccy
sprawowali liturgię w obrządku
wschodnim w Czerwińsku n. Wisłą.
U księży salezjanów: w płockiej Stanisławówce i w bazylice czerwińskiej,
po raz pierwszy sprawowano Liturgię
św. Jana Chryzostoma dla wiernych Kościoła grekokatolickiego, którzy przebywają na terenie naszej diecezji, zwłaszcza z Ukrainy. – Taka jest potrzeba
duszpasterska, aby towarzyszyć naszym
wiernym, którzy przyjeżdżają za pracą
do Polski. Za zgodą bp Piotra Libery
i z polecenia naszego abp. Eugeniusza
Popowicza rozpoczynamy tę posługę
także na terenie diecezji płockiej – mówi ks. protojerej Bogdan Kruba z greckokatolickiej parafii pw. bł. Mikołaja Czarneckiego w Warszawie. Wraz z nim
do Płocka i Czerwińska przyjechał ks.
Dymitr i s. Magdalena ze zgromadzenia
sióstr bazylianek.

Według jego informacji, w Płocku,
Czerwińsku i okolicach może być nawet
kilkanaście tysięcy imigrantów z Ukrainy, wśród nich wielu grekokatolików. – Chcemy im pomóc, aby w nowej
rzeczywistości się nie zagubili, aby mieli
duchowe oparcie i mogli się modlić
w swoim języku i liturgii, aby nie zarzucili wiary szukając poprawy warunków
materialnych. Ktoś mi nawet powiedział, że gdy wraca z cerkwi do domu,
a później do pracy, to lepiej mu się pra-

• LICZBA RADNYCH – także pozostaje bez zmian – 15 radnych.
• SUBWENCJE OŚWIATOWE I INNE – również bez zmian.
• POZYSKIWANIE FUNDUSZY
Z PROW (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) – także bez zmian, gdyż
liczba mieszkańców Czerwińska
nad Wisłą nie będzie przekraczała 5 tys.
mieszkańców.
• PROGRAMY STYPENDIALNE
DLA UCZNIÓW – również bez
zmian, gdyż są one podejmowane przez
Radę Gminy.
• SPRAWY INNE – również bez
zmian, bo w przypadku gminy z miastem
nie przekraczającym 5 tys. mieszkańców
nie traci się żadnych przywilejów jakie dotychczas należały się gminie wiejskiej.
Tyle pokrótce, w odpowiedzi na pytanie: Co Nasza Gmina mogłaby stracić
gdyby Czerwińsk nad Wisłą odzyskał
zabrane przez zaborcę prawa miejskie?
Odpowiedź brzmi jasno: NIC NIE
STRACI!
Zatem co mogłaby zyskać ….? To już
jest temat do oddzielnej, WSPÓLNEJ
DYSKUSJI, w której to mogą się wypowiedzieć mieszkańcy Czerwińska
nad Wisłą oraz Gminy. Czy będą zainte-

resowani tym tematem ….? Czy wykażą
aktywność i zaangażowanie w ewentualnych „KONSULTACJACH określających kto za, kto przeciw i kto wstrzymuje się od głosu”
Podsumujmy:
• Czerwińsk nad Wisłą został miastem 645 lat temu.
• Czerwińsk był miastem
przez 496 lat.
• Czerwińsk mocą carskiego ukazu
(dekretu) pozostaje nadal tylko wsią,
już przez 149 lat.
Czy nie warto pomyśleć … by w 150
rocznicę utraty praw miejskich jednocześnie je odzyskać…? Co Państwo o tym
sądzą….? Co jest ważniejsze …. Wola Naszych Rodaków… czy też zaborców?
ZAPRASZAMY DO DYSKUSJI!
(w komentarzach na portalu www.e-wyszogrod.pl)
TEKST: ZESPÓŁ REDAKCYJNY FACEBOOK
„ZIEMIA CZERWIŃSKA” W SKŁADZIE:
RYSZARD GORTAT, DARIUSZ UMIĘCKI,
MATEUSZ ODOLIŃSKI, MARCIN ŁĄTKA,
MARCIN KAMIŃSKI, MARCIN CIEĆWIERZ

III Diecezjalny Festiwal Kolęd i Pastorałek
dla Chórów Parafialnych- Czerwińsk nad Wisłą
III Diecezjalny Festiwal Kolęd i Pastorałek dla Chórów Parafialnych „…Hej kolęda, kolęda…” Czerwińsk nad Wisłą 27 stycznia 2018 roku.
Festiwal przeznaczony jest wyłącznie dla amatorskich chórów działających
przy parafiach.
Festiwal odbędzie się 27 stycznia 2018 roku w Bazylice Zwiastowania NMP
w Czerwińsku nad Wisłą o godz. 10.00.
Program Festiwalu:

9.00 – 9.40 Rejestracja uczestników, możliwość rozśpiewania i próby
9.45 – 9.55 Otwarcie Festiwalu, przywitanie gości i uczestników
10.00 – 11.30 Przesłuchania zgłoszonych chórów
11.30 – 12.00 Przerwa, obrady Jury i poczęstunek dla uczestników
12.10 – 12.40 Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród laureatom i dyplomów
uczestnictwa pozostałym chórom,
Serdecznie zapraszamy!
Koordynator Festiwalu – Przemysław Ziółkowski – organista Bazyliki Czerwińskiej tel. kontaktowy: 692 794 536
Dla chórów zainteresowanych w uczestnictwie w Festiwalu informujemy iż karty zgłoszenia należy przesłać do dnia 24 stycznia 2018r. na adres e-mail: czerwinsk@salezjanie.pl z dopiskiem „III Diecezjalny Festiwal Kolęd i Pastorałek dla
Chórów Parafialnych”. Regulamin Festiwalu dostępny jest na stronie www.czerwinsj.salezjanie.pl oraz na www.e-wyszogrod.pl

cuje i bardziej się przykłada do swych
obowiązków – dodaje ks. protojerej
Kruba.
Od kwietnia 2018 roku nabożeństwa będą się odbywały regularnie.
18 stycznia o godz 19: 00 zapraszamy do Bazyliki Czerwińskiej – Objawienie Pańskie (Jordan) Liturgia, a zaraz
po Liturgii poświęcenie wody. Liturgia
odbywa się w języku ukraińskim.
Kontakt do kapłana odpowiedzialnego za duszpasterstwo w Czerwińsku
nad Wisłą. Dymytro Orsulyak
tel 574565710 mail dmytro.orshulyak@gmail.com
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Choinka w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Nowym Radzikowie
Nowy rok to czas zabaw. Uczniowie NSP w Nowym
Radzikowie okres karnawałowy oraz początek ferii
zimowych rozpoczęli choinką szkolną. 13 stycznia
2018 r. w Niepublicznej Szkole Podstawowej im
Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie, odbyła
się uroczystość choinkowa pełna wspaniałych
atrakcji takich jak występy artystyczne uczniów
szkoły oraz wizyta Mikołaja

reklama

Lekcja w Muzeum narodowym – SP Goławin
4 stycznia 2018 r. grupa 50 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Goławinie wzięła udział w wyjeździe do Warszawy w ramach projektu „Z Fundacją PZU z kulturą” – „Odkrywanie kultury”. Uczestnicy kolejnego już wyjazdu byli
na koncercie edukacyjnym „Cudowne musicale – Od West Endu aż po Broadway”. Młodzi artyści
wystąpili w ciekawych interpretacjach słynnych
utworów musicalowych jak „Metro”, „Phantom of
the Opera”, „Notre Dame de Paris”. W trakcie koncertu widzowie w edukacyjnej zabawie scena –widownia dowiedzieli się czym jest musical, poznali
różne rodzaje tańca i obejrzeli efektowne dekoracje
z użyciem technik multimedialnych.
Następnym punktem wyjazdu była lekcja w Muzeum narodowym. Grupa młodsza (klasy III – IV) uczestniczyła w lekcji „Co mówią obrazy”, a grupa starsza (klasy V – VII) w lekcji
„Muzealne przeboje”. Obydwie grupy zwiedzały wystawy obrazów z przewodnikami i pod ich kierunkiem uzupełniały
karty pracy.
Po lekcji w Muzeum narodowym uczniowie udali się
do Centrum Nauki Kopernik. Tam przy interaktywnych eksponatach wykonywali eksperymenty. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa czasowa „Powietrze – więcej niż
nic” i „Teatr wysokich napięć”. Po ponad dwu godzinach nauki przez doświadczenie wszyscy udali się do Planetarium
na seans „Halo, Ziemia”, który poprzedził wykład i pokaz
„Nieba Kopernika”.
W drodze powrotnej uczniowie podziwiali z okien autokaru świąteczne iluminacje Warszawy.

Opiekunami wyjazdu były: p. Hanna Majewska, p. Jolanta Pisarska, p. Monika Krajewska, p. Olga Wiórkiewicz-Rosiak, p. Anna Żach.
HANNA MAJEWSKA

Sport
ogłoszenia

Uroczyste wręczenie medali
„Za długoletnie pożycie małżeńskie”

Rocznica 50-lecia pożycia małżeńskiego to doniosła chwila,
która budzi wzruszenie, uznanie i szacunek nie tylko najbliższej rodziny, ale także nas wszystkich.
W dniu 13 stycznia 2018 roku w Małej Wsi odbyła się uroczystość wręczenia
przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Odznaczenie z rąk Wójta Gminy – Zygmunta Wojnarowskiego
otrzymali:
• Jadwiga i Janusz Zaręba
• Henryka i Zdzisław Kowalscy
• Maria i Adam Sobczak
• Bożenna i Roman Grzelak
O oprawę artystyczną zadbali harcerze z 64 Artystycznej Drużyny Harcerskiej
im. Zośki i Alka, zuchy z 46 Gromady Zuchowej „Jędrusie” oraz Przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Małej Wsi.
Szanownym jubilatom życzymy kolejnych, wspaniałych jubileuszy – w zdrowiu, wzajemnej miłości i szacunku.
Pary, które przeżyły w związku małżeńskim co najmniej 50 lat, a nie zostały
jeszcze uhonorowane medalem za długoletnie pożycie małżeńskie, prosimy o zgłoszenie się do Urzędu Stanu Cywilnego w Małej Wsi (pokój Nr 4, tel. 24 269 79 68).

Ogłoszenia
Toyota Yaris 1,4 Diesel bardzo
małe zużycie paliwa 4,5 -5,5
l/100km, samochód bardzo
zadbany , klimatyzacja.
elektryczne szyby, radio CD cena
8900 zł kontakt Boruta Motors
Wyszogród tel 242311006

Firma Boruta Motors
w Wyszogrodzie szuka
pracownika na stanowisku
mechanika w pełnym wymiarze
godzin.
Zapewniamy: stabilna prace w
wymiarze godzin 8-17/5 dni w
tygodniu, miłą atmosferę pracy
możliwość szkoleń. kontakt tel
242311006
reklama
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