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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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Złote Gody w Gminie Czerwińsk

Witam z grudniowym świątecznym wydaniem gazety
e-wyszogrod. pl.
Święta tuż, tuż a my jak
zwykle zabiegani. Prawdziwy świąteczny nastrój przyjdzie dopiero w ostatnim
przedświątecznym tygodniu, gdy będziemy ubierać
choinki i piec świąteczne
ciasta. Nadchodzące święta
i kończący się rok będą
skłaniały do podsumowań.
Każdy z nas ma za sobą te
dobre i gorsze chwile. Ważne aby skupić się na tych
pierwszych a o drugich zapomnieć.
Przemili czytelnicy, Życzę
Wam pogodnych rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia.
Abyście pamiętali, że Boże
Narodzenia to narodziny Jezusa Chrystusa. Zapomnijcie
w tych dniach o sprawach
mało istotnych i cieszcie się
obecnością Swoich bliskich.
No i oczywiście niech Nowy
Rok przyniesie Wam same
najlepsze chwile.
Wszystkiego Najlepszego
PAWEŁ KŁOBUKOWSKI
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Piękny jubileusz długoletniego Pożycia Małżeńskiego
obchodziły w piątek 01 grudnia 2017 r. pary małżeńskie z terenu Gminy Czerwińsk nad Wisłą. W Urzędzie
Gminy medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie zostały wręczone dwóm parom.
Głównymi bohaterami piątkowej uroczystości były pary małżeńskie:
Państwo Barbara i Stanisław Gmurczykowie
Państwo Aleksandra i Ryszard Kiełbasińscy
Ciekawostką jest fakt, że Jubilaci brali ślub tego samego dnia.
Dostojnych gości oraz ich rodziny przywitał Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie Krzysztof Bieńkowski, Wójt Gminy Marcin Gortat oraz
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Elżbieta Wojnarowska.
Wójt w imieniu Samorządu Gminy Czerwińsk nad Wisłą
złożył jubilatom najserdeczniejsze życzenia zdrowia szczęści
i dużo pomyślności na następne lata życia.
Po krótkich życzeniach nastąpiło wręczenie medali oraz
pamiątkowych dyplomów. Aktu dekoracji „Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznawanym przez Prezyden-

ta Polski dokonał Kierownik Delegatury wspólnie z Panią Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
Uroczystości „złotych godów” zakończył toast szampanem i słodki poczęstunek w gronie najbliższej rodziny.
Szanownym Jubilatom życzymy kolejnych lat w zdrowiu
i harmonii oraz radości i satysfakcji z tego, co zbudowali trwając przy sobie zgodnie z przyrzeczeniem: w zdrowiu i w chorobie, w smutku i w radości, w bogactwie i w biedzie.

CZWARTEK, 14 grudnia 2017

Poszukiwany
Emil Nowatkiewicz

Policjanci z Posterunku Policji
w Bodzanowie, wspólnie z policjantami z KMP w Płocku prowadzą
poszukiwania za zaginionym Emilem Nowatkiewiczem lat 27.
Zaginiony to: Emil Nowatkiewicz
lat 27 zam. Bodzanów pow. płocki
Rysopis: wzrost ok. 178cm, waga
ok. 90 kg, włosy krótkie siwe, oczy niebieskie, twarz owalna. W dniu zaginięcia
ubrany był w granatową kurtkę materiałową, dżinsowe spodnie koloru niebieskiego oraz sportowe buty koloru siwego.
Zaginiony w dniu 25 listopada wyszedł z domu i do chwili obecnej nie powrócił ani też nie nawiązał kontaktu
z rodziną. Zaginięcie mężczyzny zostało
zgłoszone w dniu 28 listopada.
Ktokolwiek widział zaginionego lub
zna miejsce jego pobytu proszony jest
o kontakt z Posterunkiem Policji w Bodzanowie tel. 24 266 14 42 do 44, lub z Komendą Miejską Policji w Płocku
tel.242661566,242661600,242661
6 01 i pod nr tel. alarmowych 997; 112
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Droga Krzyżowa w Bulkowie

Wizyta w miejscu drogi krzyżowej
pozostaje na długo w pamięci, gdyż będąc w tym klimatycznym miejscu wyczuwa się jego urok i podniosłość. Być
może podczas wizyty uda się spotkać pana Mieczysława Józwiaka pomysłodawcę i wykonawcę, który z pasją
opowie o wszystkich szczegółach. Pan

Niewiele osób wie, że w Bulkowie
za budynkiem kościoła Parafii
pod wezwaniem Trójcy Świętej znajduje się miejsce szczególne. W miejscu tym budowano od wieków kościoły jak również znajdował się przykościelny cmentarz.
Pierwszy kościół został zbudowany w 1385 roku przez kasztelana wyszogrodzkiego Sasina ze Smardzewa,
na polecenie biskupa płockiego Ścibora
z Radzymina herbu Ostoja. Drugi kościół wybudował dziedzic z Nakwasina
nazwiskiem Róg w 1453 roku. Natomiast w 1754 roku ksiądz Antoni
Miastkowski zbudował trzeci kościół.
Kościół ten podczas II Wojny Światowej
został rozebrany przez Niemców. Z jego
elementów powstała drewniana szubienica w Bodzanowie, na której Niemcy
powiesili trzynastu Polaków, członków
ruchu oporu.
reklama

Obecny kościół został zbudowany
bliżej drogi co sprawiło, że miejsce
w którym stały poprzednie kościoły zostało zapomniane na wiele lat. Na początku tego stulecia za sprawą pana Mieczysława Józwiaka miejsce to zaczęło
ponownie być przywracane społeczności. W 2006 roku powstała figura Chrystusa Frasobliwego, a następnie od roku 2008 rozpoczęła się budowa drogi
krzyżowej. Wspólnie z parafianami
udało się ukończyć drogę krzyżową
w 2012 roku, która została poświęcona
przez biskupa płockiego. W 2016 roku została wybudowana i poświęcona
Grota Maryjna. Na terenie drogi krzyżowej znajduje się także tablica upamiętniająca księdza Juliana Zalewskiego Proboszcza Parafii Bulkowa i Pilchowa, który został uwięziony i bestialsko zamordowany w niemieckim obozie koncentracyjnym Soldau KL w Działdowie.
Z terenu drogi krzyżowej rozpościera

się widok na miejsce nieodległego grodu
średniowiecznego, który powstał
na przełomie XIV i XV wieku. Stanowił
on istotny element obrony przed Litwinami, a później Krzyżakami. Pan Mieczysław Józwiak wykonał makietę grodu w celu przybliżenia prawdopodobnego jego wyglądu.
reklama

Mieczysław jako mieszkaniec Bulkowa,
miłośnik lokalnej historii postanowił
ocalić od zapomnienia miejsce kultu
wielu pokoleń tutejszych mieszkańców. Dlatego warto się wybrać do tego nieodkrytego przez mieszkańców
okolicznych gmin zakątka.
WOJCIECH BORATYŃSKI
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Powiat

XXIX Sesja Rady Powiatu w Płocku
Listopadowa XXIX Sesja Rady Powiatu w Płocku została zdominowana tematem obecnej sytuacji
w rolnictwie. Na posiedzenie zostali zaproszeni przedstawiciele wielu
instytucji i służb odpowiedzialnych
za monitorowanie i nadzór
nad różnymi sektorami związanymi z gospodarką rolną.
Obrady rozpoczęły się od wręczenia
Medali Okolicznościowych 45 – lecia
Stowarzyszenia „Dzieci Wojny”. Te wyjątkowe wyróżnienie wraz z podziękowaniami za pomoc i zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia otrzymali Starosta Płocki Mariusz Bieniek oraz Dyrektor
Wydziału Edukacji Kultury i Spraw Społecznych Małgorzata Struzik.
Następnie głos zabierali kolejno zaproszeni goście. Jednym z ekspertów był Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor
Szmulewicz, który gruntownie omówił sytuację w rolnictwie. Zaznaczył, że obecny
rok, choć obfitujący w deszcze i często
uciążliwy dla rolnictwa, uchronił tę branżę
gospodarki od katastrofy po poprzednich
latach suszy. Stwierdził także, że obecnie
mamy okres rozwoju w rolnictwie.
– Mamy rozwijający się rynek eksportu polskich artykułów rolno-spożywczych – mówił – coraz więcej produktów
wysyłamy do takich krajów, jak Chiny.
Ma to związek ze zwiększonym zapotrzebowaniem na pożywienie na świecie oraz
z okresem zwiększonego rozwoju przypadającego zawsze na okres po latach światowego kryzysu gospodarczego.
Przestrzegał także miejscowych
wójtów i burmistrzów przed nadmier-

nym odrolnianiem ziemi uprawnej. – Czy wiecie Państwo ile ziemi
w Polsce zostało w ostatnim czasie odrolnionej? – pytał retorycznie – otóż 2
mln hektarów! Obecnie mamy jedynie 16 mln hektarów ziemi rolnej,
a trzeba pamiętać, że rolnictwo to jedno
z najbardziej obiecujących światowych
branż – wyjaśniał – zapotrzebowanie
na żywność rośnie i będzie rosło. Im
więcej ludzi żyje na ziemi oraz im więcej ludzi osiąga wyższy status społeczny
tym więcej zużywa pożywienia.
Zwrócił ponadto uwagę na problem ubezpieczeń w rolnictwie.
– Musimy uwrażliwiać rolników
na kwestię ubezpieczeń. – sugerował – to
niezwykle ważne w obecnej sytuacji,
w której ciągle borykamy się z niekorzystnymi zjawiskami przyrody. Odszkodowania, które rolnicy uzyskują od państwa są
najczęściej niewystarczające, a i te najpewniej będą ograniczane. Konieczna byłaby
tu gruntowna reforma ubezpieczeń dla
tego sektora – podkreślił.

W temacie rolnictwa głos zabrali ponadto Franciszka Teresa Skóra Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Ochrony
Roślin i Nasiennictwa oraz Piotr Michalik z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Jacek Gruszczyński
Powiatowy Lekarz Weterynarii.
Jednym z punktów była informacja
dotycząca pracy Starostwa w okresie
międzysesyjnym, którą zrelacjonował
Starosta Płocki Mariusz Bieniek. Mówił
m. in. o spadku bezrobocia, niekorzystnej sytuacji związanej z kontraktami
z NFZ w regionie, o prawie wodnym,
wirusie ASF zbliżającym się do granicy
powiatu oraz o pierwszym w Polsce
Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
– Pragnę poinformować, że bezrobocie w powiecie płockim na koniec
października
wyniosło
zaledwie 12,7% – poinformował – jeszcze nigdy w historii powiatu nie mieliśmy tak
dobrych wskaźników. Jeszcze niedawno
bezrobocie wynosiło u nas ponad 21%.

Kolejnym tematem był problem wirusa ASF.
– W poniedziałek mieliśmy posiedzenie sztabów kryzysowych zorganizowanych wspólnie z miastem Płock. – wyjaśniał – powodem było pojawienie się
nowych ognisk wirusa ASF zlokalizowanych w pobliżu powiatu płockiego. Pojawienie się ogniska wirusa w danym miejscu skutkuje eliminacją inwentarza
w promieniu 3 km, różnymi utrudnieniami i ograniczeniami dla producentów.
Na stronie internetowej zamieściliśmy
film instruktarzowy dla mieszkańców.
Zwrócił ponadto uwagę na wejście
w życie od 1 stycznia 2018 roku ustawy
prawo wodne.
– Już za miesiąc w życie ma wejść
nowa ustawa prawo wodne. Do teraz
nie doczekaliśmy się żadnych rozporządzeń w tym zakresie. Co to znaczy?
Od 1 stycznia nikt nie wie, ani mieszkańcy, ani urzędnicy kto, na jakiej podstawie, w jakim zakresie, będzie mógł
udzielać zezwoleń oraz jak wdrażać

w życie zapisy nowej ustawy. – następnie podsumował – Obawiam się, że jeżeli odpowiednie rozporządzenia nie
ukażą się w najbliższych dwóch tygodniach, w całej Polsce będziemy mieli
paraliż decyzyjności w zakresie prawa
wodnego.
Ważnym punktem była informacja
na temat ograniczenia kontraktów
NFZ.
– Niedawno dowiedzieliśmy się,
że w NFZ obejmie kontraktami jedynie 2 placówki z terenu powiatu
płockiego, tj. placówki w Łącku i Gąbinie. W Płocku zakontraktowanych
zostanie 10 placówek. Moim zdaniem taka decyzja jest niesprawiedliwa i niezwykle uciążliwa dla mieszkańców powiatu. Będziemy apelować w tej sprawie do NFZ. – stwierdził Starosta
Podczas XXIX Sesji Rada przyjęła
szereg uchwał m. in. w zakresie organizacji szkolnictwa w placówkach edukacyjnych z terenu powiatu.

Wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
w Płocku i Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Płocku
W dniu 27 listopada 2017 r.,
o godz. 1000, w Starostwie Powiatowym w Płocku odbyło się wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego w Płocku i Miejskiego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego w Płocku. Posiedzenie zwołał Starosta Płocki, Mariusz Bieniek wspólnie
z Prezydentem Miasta Płocka Andrzejem Nowakowskim.

Tematem posiedzenia były sprawy związane
z realnym zagrożeniem wystąpienia na terenie powiatu płockiego i miasta Płocka ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz wysoce zjadliwej
grypy ptaków.
Powyższe zagadnienie zostało omówione
przez pana Jacka Gruszczyńskiego – Powiatowego
Lekarza Weterynarii w Płocku oraz pana Marka
Sankiewicza – Zastępcę Powiatowego Lekarza Weterynarii. Z przedstawionych materiałów wynika,
że obecnie największe zagrożenie niesie ze sobą

Afrykański Pomór Świń (ASF), którego nowe przypadki wystąpienia zostały stwierdzone na Mazowszu. Choroba ta nie jest szkodliwa dla człowieka,
jednak jest zabójcza dla trzody chlewnej oraz dzików. W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się
choroby najważniejsze jest stosowanie się do zasad

bioasekuracji przez hodowców trzody. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele powiatowych
służb, inspekcji i straży, przedstawiciele samorządów gminnych z terenu powiatu płockiego, nadleśnictw, zarządów dróg, kół łowieckich oraz Mazowieckiej Izby Rolniczej.
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Inwestycje drogowe na terenie Gminy i Miasta Wyszogród

Okres jesienny w Gminie i Mieście Wyszogród to czas zakończenia inwestycji dotyczących infrastruktury drogowej. W miesiącu październiku oddano
do użytku odcinek drogi gminnej o długości 840 mb na terenie sołectw Marcjanka i Starzyno. Wartość realizowanego zadania opiewała na kwotę 96 tysięcy złotych, 50 % środków Gmina pozyskała z dotacji uzyskanej w ramach
złożonego wniosku o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

reklama

Zakończone zadania w znaczący
sposób poprawi komfort poruszania się
drogami tych sołectw oraz zapewni dostęp do bitumicznej drogi gminnej oraz
drogi krajowej nr 62. W ten sposób skróci się dojazd do naszego miasteczka,
gdzie znajdują się wszystkie ważne instytucje.
Drugim bardzo ważnym wydarzeniem na terenie naszej gminy było uroczyste otwarcie ponad kilometrowego
odcinka przebudowanej drogi powiatowej- tzw. „Traktu Orszymowskiego”.
Przecięcie wstęgi dokonali: Starosta
Płocki Mariusz Bieniek, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marcin Błaszczyk, Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród Jan Boszko, Radna Powiatu Płockiego Elżbieta Jachimiak, Radny Powia-

tu Płockiego Apolinary Gruszczyński,
Radny Gminy Wyszogród Zbigniew
Madany, Wykonawca Ryszard Chłystek
reprezentujący firmę RYDMAR, ksiądz
dr Rafał Bednarczyk oraz Pan Grzegorz
Jachimiak dawny Burmistrz Gminy
i Miasta Wyszogród.
Przebudowa tej bardzo istotnej
z punktu widzenia komunikacyjnego
drogi rozpoczęła się w 2009r. W roku
bieżącym oddano do użytku ostatni odcinek tej drogi o długości 1,028 km.
Koszt inwestycji wyniósł 602 175,29 zł
a koszt całkowity zamknął się w kwocie 1694722,22 zł. Inwestycja została
dofinansowana ze środków związanych
z wyłączeniem z produkcji i gruntów
rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

CZWARTEK, 14 grudnia 2017
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BIBLIOTEKA DOBRA JEST
REMONT POMIESZCZEŃ
NA CHANDRĘ I STRES! ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BULKOWIE
tropii w Polsce oraz Fundacji „FLZP
Młodzi Razem”, został przeprowadzony remont ścian wewnątrz świetlicy.
Ponadto Gmina udzieliła wsparcia
w zakresie wymiany: instalacji elektrycznej oraz instalacji c. o.. Fachowość
i zaangażowanie jakie wnieśli pracownicy Gospodarki Komunalnej
przy Urzędzie Gminy Bulkowo stanowiła ogromny wkład i odpowiednią realizację celu głównego zadania.
Przy owocnej współpracy zostało zrealizowanych wiele działań dzięki, którym z Świetlicy Wiejskiej mogą korzystać wszyscy mieszkańcy naszej gminy
przez cały rok.

Pracownia Orange w Bulkowie już gotowa! Poza nowościami książkowymi, które są jak „miód na serce” w taką pogodę, będziecie mogli skorzystać z nowego wyposażenia: TV, PlayStation, 2 robotów Lofie, 3 laptopów
z drukarką, m. in. takie cudeńka czekają na Was w naszej „nowoczesnej”
bibliotece. Fajnie mamy w Bulko!
Od redakcji e-wyszogrod. pl:. Gratulujemy zapału i determinacji. W trakcie głosowania kibicowaliśmy i wspieraliśmy waszą
akcję. Teraz z przyjemnością gratulujemy.

INFORMACJA
Zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji
dla Gminy Bulkowo na lata 2017-2025
Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
Wójt Gminy Bulkowo informuje
o podjęciu przez Radę Gminy Bulkowo Uchwały
Nr 242/XXXI/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.
w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego
Programu Rewitalizacji dla Gminy Bulkowo
na lata 2017-2025.

W okresie jesiennym Klub
Sportowy Zjednoczeni Bulkowo
wspólnie z Urzędem Gminy
podjęli działania związane z remontem Świetlicy Wiejskiej
w Bulkowie, która pełni również funkcję siedziby Klubu.
Dzięki projektowi „Świetlica Wiejska w Bulkowie miejscem aktywnej integracji społeczności lokalnej”, w ramach którego Klub otrzymał dofinansowanie ze środków Powiatu Płockiego, Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności, Akademii Rozwoju Filan-

reklama
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Remont drogi powiatowej w m. Krubice zakończony!
Warunki pogodowe z ledwością
pozwoliły na zrealizowanie tego
zadania. Ale udało się! Świeżo
wyremontowany prawie 1200
metrowy odcinek drogi powiatowej w Krubicach (Gmina Bulkowo) został oddany do użytku.
Silny wiatr i nieustające opady deszczu to standardowa aura pogodowa, jaka towarzyszy nam od niemalże sierpnia i utrudnia realizację kolejnych inwestycji drogowych. W skutek tej niesprzyjającej aury droga w Krubicach jest jedną z nielicznych, którą udało się wykonać zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.
Wyremontowane zostało dokładnie 1167 metrów drogi asfaltowej, dotychczas będącej w fatalnym stanie
technicznym. Inwestycja obejmowała
m. in. położenie podbudowy oraz nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, wykonanie

poboczy żwirowych, wykonanie zjazdów do posesji oraz innych dróg, odtworzenie istniejących rowów przydrożnych oraz zamontowanie oznakowania drogowego.

Całość
inwestycji
wyniosła 644 005,49 zł, z czego Starostwo Powiatowe w Płocku przeznaczyło na ten
cel 494 005,49 zł, pozostałe środki w wysokości 150 000,00 zł pochodziły z budżetu Gminy Bulkowo. Inwestycja została sfinansowana dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego.
W środę 6 grudnia dokonano oficjalnego otwarcia, w którym uczestniczyli m. in. Starosta Płocki Mariusz Bieniek, Przewodniczący Rady Powiatu
w Płocku Lech Dąbrowski, radny Andrzej Kuliński oraz Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk.
reklama
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Mikołajkowo wigilijne spotkanie
mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród
W niedzielę 10 grudnia na Rynku w Wyszogrodzie odbyło się
Mikołajkowo-Wigilijne spotkanie dorosłych mieszkańców
oraz dzieci, zorganizowane
przez Stowarzyszenie „Pomóżmy Potrzebującym”, Centrum
Kultury „Wisła”, Vistula Bank
Spółdzielczy Oddział w Wyszogrodzie, Miejską i Gminną Bibliotekę w Wyszogrodzie oraz
Urząd Gminy i Miasta Wyszogród. Spotkanie było współfinansowane przez Urząd Marszałkowski w Warszawie w ramach dotacji oraz przez Gminę
i Miasto Wyszogród.
Na to przedświąteczne spotkanie przygotowaliśmy, pięknie oświetloną dużą choinkę, którą podarował nam i pomógł przetransportować na Rynek, pan Jacek Kłysiak.
Pod tą piękną choinką stanął świetlny renifer z saniami. Rynek został ozdobiony dekoracjami świątecznymi a każde dziecko mikołajkową czapeczką, które ufundował Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie.
Uroczystość rozpoczęliśmy o godz. 14.00
od powitania wszystkich zebranych na Rynku
mieszkańców, do których ciepłe słowa i piękne życzenia przekazał burmistrz Gminy
i Miasta Wyszogród Jan Boszko.
Następnie pod kierunkiem animatora – Mikołaja wszystkie dzieci wzięły udział
w zabawach i konkursach. Każde dziecko
otrzymało upominek i słodycze w zamian
za zaśpiewanie kolędy bądź odpowiedź
na zadane pytanie konkursowe. Okrzyki radości i uśmiechnięte buzie dzieciaków pokazały jak świetnie się bawią.
O godz. 16 nastąpił kluczowy moment
wydarzenia – uroczysty akt zapalenia choinki przez pana Burmistrza i dzieci. Wszyscy uczestnicy przy migoczących zimnych
ogniach zaśpiewali kolędę i złożyli sobie życzenia.
Mikołajkowym obchodom towarzyszyła degustacja wigilijnych potraw – bigosu, pierożków i ciasta. Można się było rozgrzać ciepłą herbatą oraz zakupić świąteczną ozdobę lub potrawę na zorganizowanym
kiermaszu. Swoje prace wystawiły:
– Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego
w Wyszogrodzie
– Koło Gospodyń Wiejskich z Rębowa
– Szkoła Podstawowa z Rębowa
Kameralny urok tej części miasta oraz
sprzyjająca aura sprawiły, że nasze spotkanie zintegrowało mieszkańców i sprawiło
im wiele radości.
Szczególne podziękowania za pomoc w realizacji naszego przedsięwzięcia kierujemy
do:
– Pana Adama Struzika Marszałka Województwa Marszałkowskiego
– Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
– Państwu Irenie i Jackowi Kłysiak
– Monice Macion
– Maciejowi Bielickiemu
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Historia Słubicka
Najpierw stała się rzecz straszna; w niedalekich Słubicach wybuchła butla z gazem. W wyniku
pożaru całkowicie spłonął par ter
budynku, niestety dotkliwie poparzone zostały dwie kobiety i malutkie ośmiomiesięczne dziecko.
Pomimo natychmiastowej akcji
ratunkowej, przewiezienia poszkodowanych do śląskiego szpitala specjalizującego się w oparzeniach, obie kobiety zmarły.
Pozostały przy życiu chłopczyk ma
bardzo rozległe poparzenia, trudno dzisiaj mówić o rokowaniach.
W tak trudnej sytuacji władze
Urzędu Gminy w Słubicach -wójt
Krzysztof Dylicki, proboszcz parafii Roman Batorski oraz pan Sławomir
Ambroziak powołali komitet organizacyjny koncertu charytatywnego.
W skład komitetu weszli: Włodzimierz
Olewnik – przedsiębiorca, pani Ewa
Smuk-Stratenwerth -wydawca gazety
Wieści znad Wisły, pani Wanda Świderska ambasadorka ziemi słubickiej, pan
Mariusz Bartos w-ce przewodniczący
rady sołeckiej, przedstawiciele Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej,
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej, Gmina Słubice.
1 grudnia o 19-tej, w kościele
pod wezwaniem św. Marcina, odbył się
skromny ale jakże wzruszający koncert.
Śpiewała mieszkanka Iłowa obdarowana głosem Anny German a towarzyszył
jej muzycznie pan Szymon Kowalczyk.
Na akordeonie zagrał pięknie uczeń tutejszej szkoły Mateusz Kobierecki. Grała
orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej ze
Słubic. Były modlitwy za tych co odeszli
i za małego chłopczyka walczącego
o swoje życie.

Ksiądz proboszcz zebrał do puszki
datki -ofiary dla poszkodowanych. Ale
nie to jest najważniejsze ile zebrano pieniędzy, ale jak solidarnie i ze zrozumieniem podeszli do tej tragedii mieszkańcy Słubic i okolicznych wiosek. Niedługo będą Święta Bożego Narodzenia. Po-

myślmy przez chwilę jak ważne jest to,
że w trudnych chwilach odkrywamy
dużo dobrych ludzi wokół siebie.
W czasach ogólnej zawieruchy,
niech ta historia Słubicka doda nam sił
i wiary, że nie jesteśmy sami.
WANDA ŚWIDERSKA ZE SŁUBIC
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„Gdyby ludzie zapomnieli... i historia zapomniała...
„Gdyby ludzie zapomnieli... i historia
zapomniała...„ z taką obietnicą Uczniowie, ich Rodzice, Nauczyciele Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie poprowadzili jesienną szarugą gości historycznej lekcji pt.:
Katyń i Polacy na Kresach – doświadczenia
z Rajdu Katyńskiego
Siła pieśni patriotycznych pozwoliła odetchnąć dumną piersią Polaka. Porwały za serce deklamowane wiersze oddające cześć czasom, gdy
niewola nie pozwalała być biernym. Piękna postać
radzikowianina podpułkownika Bolesława Jakubiaka, któremu już przed 7 laty postawiono naprzeciw szkolnych okien obelisk i posadzono ku jego pamięci i chwale bohatera, dąb katyński – znów
zagrzała do myśli o Niepodległej i jej Niezłomnych
Wyznawcach.
Tej zmierzchającej się niedzieli nie byliśmy sami. Symboliczne brzozowe krzyże niczym przeniesione z katyńskiej ziemi, przepasane barwami ojczyzny w świetle pyłgających pochodni i zniczy
przyciągnęły uwagę przybyłych. Zaśpiewano
hymn, a na warcie stanęli dwaj żołnierze – w tę rolę wcielili się nasi absolwenci – Przemysław Borzewski i Adam Buks, obok harcerze z drużyny
ZHP działającej przy Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą z drużynową – panią Moniką Pawlak oraz panowie – Maciej Skowron i Wojciech Skowron – członkowie
Motocyklowego Rajdu Katyńskiego sławiący polską ziemię i jej obrońców „od Chicago do Tobolska”. Hołd podpułkownikowi Bolesławowi Jakubiakowi złożyły poczty sztandarowe – Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Nowym Radzikowie i delegacja Ochotniczej
Straży Pożarnej w Radzikowie w składzie: Wojciech Wróblewski, Maciej Wróblewski i Arkadiusz
Błaszczak. Honor poległemu oddali: wójt gminy
Czerwińsk nad Wisłą pan Marcin Gortat, członkowie Towarzystwa Historycznego Ziemi Czerwińskiej: panowie Ryszard Gortat i Marcin Łątka, kustosz Muzeum Wojska Polskiego Oddział Muzeum Katyńskie pan dr Tomasz Szczepański, dyrektorzy okolicznych szkół: pani Renata Kozakiewicz z Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą, pan Janusz Majewski ze Szkoły
Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Goławinie, byli dyrektorzy tutejszej placówki – Pani Agata Szczepańska i Antoni Rączkowski,
Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Orszymowo
i Okolic – pan Rajmund Niemirowoski, ksiądz
reklama

proboszcz tutejszej parafii pod wezwaniem Jana
Chrzciciela Piotr Fabrykiewicz i wielu innych znamienitych gości, których nie sposób wymienić.
Kwiaty pod kamieniem złożył w imieniu szkoły – dyrektor Aleksander Olczyk przy akompaniamencie trąbki, na której zagrał pan Zbigniew Wojnarowski. W szkole tymczasem zapanowała święta
minuta ciszy.
Gdy już i milczenie przebrzmiało i trąbka „Śpij
kolego” wygrała, swój wieczór natchniony rozpoczęli
uczniowie w składzie: Natalia Wróblewska, Aleksandra Piechna (już absolwentki), Kaja Ślusarczyk, Martyna Boryś, Karolina Piechna, Martyna Atlińska, Tymoteusz Borzewski, Zuzanna Bartkowska, Jolanta
Buks, Patryk Kamiński, Bartosz Wiśniewski, Michał
Jakubiak, Przemysław Wiśniewski pod okiem pani
Małgorzaty Majewskiej. Trudno było wątpić, że
przed szanowną publicznością wystąpili rozumieją-

cy: „Katechizm polskiego dziecka”. „Ostatnim listem” Lecha Makowieckiego uczczono pamięć rodzimego bohatera, ponadczasową pieśnią Jana Pietrzaka
śpiewający poprowadzili nas przez dni chwały z zamierzchłych czasów i walki o niepodległość naszej ojczyzny. Piosenką Sławy Przybylskiej postawiono pytania niepotrzebujące odpowiedzi, aż „Rota” Marii
Konopnickiej przysięgła ustami już wszystkich zebranych, że owszem, dawnymi laty, Polska straciła
wielu chłopców – żołnierzy, dziewcząt – ich sanitariuszek, ale wciąż kwiaty na ich grobach nie znikają,
bo my jesteśmy żywymi dowodami tej pamięci – tych pięknych postaci, które sławi historia – ta
żywa – w naszym wspomnieniu.
Punktem kulminacyjnym był taniec flagi przygotowany przez pana Mateusza Pałkę. Pląsające
i wstrząsane biało – czerwone szarfy były alegorią
szczęśliwych i dramatycznych losów narodu pol-

„

skiego. Wykonawcy zebrali gromkie brawa.
Po słodkim poczęstunku wystąpili zaproszeni
goście, bogaci w wiedzę o katyńskiej zbrodni
i w doświadczenia Polaków na Kresach. Dr Tomasz
Szczepański – reprezentujący Muzeum Katyńskie
przybliżył zebranym historię jeńców wojennych
byłego ZSRR, pomordowanych w 1940 roku, których bezwzględny urzędniczy aparat państwa radzieckiego pozbawił wszelkich praw, których nie
ochroniły podpisane konwencje. Były to elity ówczesnego państwa polskiego – oficerowie, nauczyciele, funkcjonariusze policji, urzędnicy, naukowcy, lekarze... Dla nich zapomniano o człowieczeństwie, ich to uczczono szkolną uroczystością. Poźniej wystąpili bracia – Maciej i Wojciech Skowron – uczestnicy Motocyklowego Rajdu Katyńskiego, którzy opowiadali o trudach tegoż przedsięwzięcia. Panowie przyjechali na swych „rumakach”
w jesienną szarugę, obfitującą w deszcz i wiatr. Niczym to jednak dla nich, jak sami się z tego śmiali,
wobec tysięcy kilometrów, które pokonują w bardzo czasem niesprzyjających warunkach pogody
i bezdroży Litwy, Ukrainy, Białorusi i Rosji, by dotrzeć do Polaków na Kresach. Tych żywych, przyjmujących ich tradycyjnym chlebem i solą, bo gość
w dom, to Bóg w dom i tych, którzy oddali życie
na obcej dziś ziemi
za „wolność naszą i waszą”, by zapalić im znicz,
złożyć w hołdzie wieniec kwiatów w polskich kolorach. Motocykliści barwnie przedstawili wiele historii z naszych dawnych Kresów, krasząc je slajdami uradowanych polskich gospodarzy, złoconych
cerkwi, wzniesionych braci naszych rękoma kościołów, zadumanych pomników poległych żołnierzy,
tablic upamiętniających ofiary Ostaszkowa, Tweru, Charkowa, Katynia i innych cmentarzy wciąż
czekających bolesnego odkrycia.
Po pięknej, żywej, bo wciąż pamiętanej lekcji historii, wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani wojskową zupą gotowaną w polowej kuchni. Niestety...
podanej w szkole, bo i pogoda rozczuliła się
po szkolnej uroczystości... i tak zapłakana zapędziła
dziatwę i starszyznę do budynku szkoły. Czas był
nasz i słodkości wiele, więc jeszcze przy filiżance kawy i kubku gorącej herbaty goście i gospodarze wymieniali się spostrzeżeniami, gratulowali pomysłu,
wykonania i oprawy, dziękowali za bycie razem.
Dziś, chcąc utrwalić nieco tamte wrażenia, kierujemy na ręce Rodziców naszych uczniów, Absolwentów naszej szkoły biorących udział w uroczystości, Pani Bożeny Baniak, Uczniów, którzy włączyli
się w dzieło niedzieli 19 listopada 2017 roku, Pana
Bogdana Olczyka, który użyczył rekwizytów z tamtych lat oraz przybyłych Gości szczere słowa podziękowania za chęć uczestnictwa w naszym szkolnym
życiu. DZIĘKUJEMY.

Sukcesy uczniów SP Wyszogród
w konkursach ekologicznych
W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej
szkoły przystąpili
do dwóch konkursów ekologicznych. Zadaniem
pierwszego pt. „Eko – rower”, było zbudowanie modelu roweru z surowców
wtórnych, którego celem
było m. in. szerzenie wiedzy dotyczącej gospodarki
o obiegu zamkniętym.
Konkurs ten cieszył się dużym zainteresowaniem. Uczniowie pracowali
w grupach. Zbudowali łącznie 9 rowerów. Jeden z nich wykonany pod kierunkiem p. K Żochowskiej zajął I miejsce w kategorii wiekowej 7-9 lat.
Uczniowie, którzy go budowali to: Natalia Borkowska, Marcel Cichocki, Pola
Jasińska oraz Nikola Głowińska. Natomiast wyróżnienia otrzymali: Paulina
Wiechecka, Małgorzata Centkowska,
Laura Krzemińska, Maciej Siciński, Bartek Wiechecki, Jowita Janiszewska,
Adam Janiszewski, Jakub Górnicki.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło
się w Galerii Wisła w Płocku w dnia 18
listopada 2017 r.
Z kolei w innym konkursie zorganizowanym przez Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku uczeń kl. 6 B – Emil
Szkop – otrzymał wyróżnienie za przygotowanie pracy plastycznej pt.,, Co żyje w Wiśle?”.
Wszystkim nagrodzonym uczniom
gratulujemy!!!

Sukcesy uczniów SP Wyszogród w konkursie plastycznym
Konkurs plastyczny „Portret Marszałka”, zorganizowany przez Stowarzyszenie,, Wokół
Śniadeckiego” w Wyszogrodzie, skierowany
był do uczniów szkół podstawowych z terenu
Gminy i Miasta Wyszogród. Celem konkursu
było rozwijanie działań plastycznych, poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych, jak również popularyzowanie życia
i czynów Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Ze Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie (klasy IV-VII), wpłynęły 43 prace. Uczniowie,
pod opieką p. Joanny Boszko, na lekcjach plastyki w szkole,
malowali portret Naczelnika Państwa. Najciekawsze prace trafiły na konkurs do Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. Uczniowie okazali się bardzo utalentowani manualnie, o czym świadczą zajęte ex aequo I miejsca: Jowita Janiszewska – kl. VIa, Julia Klimczewska – kl. VIIb oraz Julia
Smółka – kl. VIIa
W kategorii klas I – III pierwsze miejsce zajęła Ania Janczak z klasy IIb, zaś miejsce III Pola Jasińska z klasy Ib.
Wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów przez
członków komisji konkursowej nastąpiło podczas wyszogrodzkich obchodów Dnia Niepodległości.
Wszystkim uczniom gratulujemy pięknych prac, pomysłowości i wytrwałości.

Zebranie Zarządu Oddziału
Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Wyszogrodzie
Dnia 24 listopada 2017 r. o godzinie 10: 00 w siedzibie Centrum Kultury Wisła w Wyszogrodzie odbyło się zebranie
członków Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wyszogrodzie.
Otwarcia zebrania dokonał Mariusz Bieniek- Starosta Płocki, V-ce Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego, który na początku przywitał gości: st. kpt. Macieja Szutowskiego- Zastępcę Naczelnika Wydziału Operacyjnego Komendy Miejskiej PSP
w Płocku, Jana Boszko- Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród, Annę KossakowskąSekretarz Gminy i Miasta Wyszogród i Józefa Zbigniewa Boszko- Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Wyszogród.
Pierwszym punktem Zebrania było przedstawienie przez st. kpt. Macieja Szutowskiego informacji od Komendanta Miejskiego PSP w Płocku odnośnie szkoleń,
udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz dofinansowań dla jednostek OSP.
Następnym etapem była informacja Komendanta Gminnego Krzysztofa Laskowskiego na temat bezpieczeństwa pożarowego Gminy i Miasta Wyszogród.
Na zebraniu uchwalono również harmonogram zebrań sprawozdawczych, które odbędą się na początku 2018 roku.
Następnie głos zabrał Burmistrz Jan Boszko, który poinformował o kosztach
utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie naszej Gminy oraz podziękował Jednostkom za udział w obchodach Święta Niepodległości.

CZWARTEK, 14 grudnia 2017

12

Z NASZYCH DZIEJÓW – NA KARTACH HISTORII
W pięknej scenerii kaplicy gotyckiej czerwińskiego klasztoru, będącej w okresie średniowiecza refektarzem klasztornym, odbyła
się dnia 5.12.17r. sesja naukowa „IV KONFERENCJA MEDIEWISTYCZNA” o tematyce „Zaplecze materialne działań zbrojnych zakonu krzyżackiego w I połowie XV wieku”. Mediewistyka to dział historii zajmujący się badaniem dziejów średniowiecza. Konferencja zorganizowana została przez: Instytut historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mazurskiego w Olsztynie, Instytut
Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Muzeum bitwy pod Grunwaldem w Stębarku i Salezjanów z Czerwińska nad Wisłą.
Ciekawe i interesujące referaty naukowe wygłosili: dr Szymon Drej – „Logistyka wielkiej wojny z zakonem krzyżackim”; dr hab. Jan Gancewski – „Ośrodek gospodarki krzyżackiej,
a konflikty krzyżaków w I połowie XV wieku”; mgr Maciej Badowicz – „Zaopatrzenie wojsk zakonu
krzyżackiego w wina na początku XV wieku”. Dwa ostatnie najciekawsze dla nas mieszkańców Ziemi Czerwińskiej wygłosili NASI HISTORYCY:
mgr TERESA PIETRZAK i mgr DARIUSZ UMIĘCK. Miło się słucha wystąpień osób, które z zamiłowaniem,
wręcz nawet pasją zgłębienia naszych lokalnych dziejów opowiadają nam
o chlubnej historii Czerwińska i jego roli w wojnach polsko – krzyżackich.
A rola to przecież niemała, bo to właśnie
pod Czerwińskiem aż trzykrotnie zbierały się wojska polskie, litewskie i ruskie
w wyprawach na krzyżaków w roku 1410; 1419 i 1422. Tu też pod Czerwińskiem „… powyżej klasztoru czerwińskiego…” jak pisał kronikarz Jan
Długosz budowano, aż trzykrotnie słynny most łyżwowy (na łodziach wówczas
zwanych łyżwami) najprawdopodobniej na istniejącym do dziś zwężeniu
Wisły we wsi Wychódźc.
Pani mgr Teresa Pietrzak zaprezentowała piękny referat naukowy pt. „Pamięć minionej chwały we współczesnej
historii Czerwińska nad Wisłą.” Pan
mgr Dariusz Umięcki wygłosił niezwykle interesujący referat pt. „Czerwińsk
nad Wisłą w wyprawach Króla Władysława Jagiełły przeciwko zakonowi krzyżackiemu.” Naszym rodzimym historykom składamy podziękowania, wyrazy
uznania i,…. WIELKIE BRAWA!!!
Dobrze, że tych pięknych wystąpień mogli też wysłuchać poza pasjonatami lokalnej historii, uczniowie
kl. II i III LO z Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi. Podniosły nastrój tej konferencji naukowej podnosił fakt…, że może w tej właśnie kaplicy wówczas refektarzu (klasztornej sali jadalnej) król
Władysław Jagiełło odbywał narady wojenne dotyczące logistyki marszu wojsk
na krzyżaków. Na pewno w tej sali
ksiądz kanonik Eugeniusz Gruberski
urządzał koncerty muzyczne i liczne
narady…. jak zdobyć finanse na pomnik
króla Jagiełły by uczcić 500-setną rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem.
Piękny jest ten NASZ CZERWIŃSK, tu
nawet w każdym miejscu jest tyle historii. Zachęcamy do obejrzenia naszej fotorelacji z tejże konferencji naukowej
z dziejami Czerwińska w tle.
TEKST: RYSZARD GORTAT
OPRACOWANIE: RYSZARD GORTAT,
PAWEŁ KURPIEWSKI, PATRYCJA WŁODARSKA,
AGATA ŚWIĘTOCHOWSKA
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PIĘKNIEJĄ NASZE ZABYTKI SAKRALNE:
TRWA REMONT DACHU ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA W GRODŹCU
Dzię ki sta ra niom Księ dza Pro bosz cza
Pa ra fii GRO DZIEC Pio tra Fa bry kiewi cza,
roz po czął się i obec nie trwa re mont da chu za byt kowe go ko ścio ła pw. św. Bar tło mie ja. To wiel ka sprawa, bo ten nasz
pięk ny za by tek drew nia ny ar chi tek tu ry
sa kral nej na ra żo ny był na nisz cze nie
spowo dowa ne nie zbyt już szczel nym da chem. Nic dziw ne go, bo od cza sów bu dowy te goż ko ścio ła mi nę ło już wie le, wie le lat, tak do kład nie aż 163 lat.
GRODZIEC to stara wieś rycerska wzmiankowana w dokumentach już w 1403 roku (tj. 614 lat
temu), a pierwszy kościół powstał w 1406 roku
(tj. 611 lat temu). Sama parafia powstała wcześniej,
być może nawet w XIII wieku. W XVI w. konsekrowano nowy drewniany kościół, który 30 lipca 1814
roku niestety spalił się wraz z pobliskimi zabudowaniami folwarku plebańskiego. Po pożarze świątyni
została postawiona tymczasowa kaplica i dopiero
po 40-tu latach w roku 1854 rozpoczęto budowę
nowego kościoła, który istnieje do dziś i jest jednym
z najpiękniejszych zabytków drewnianej architektury sakralnej naszego płońskiego powiatu. Budowa
świątyni trwała jeden rok i kościół pw. św. Bartłomieja konsekrowano w 1855 roku (162 lata temu).
Szczęśliwie przetrwała okres obu wojen światowych, a w 1964 roku została wyremontowana. Jej
uroczystego poświęcenia dokonał trzy lata późniejw 1967 roku biskup sufragan płocki Piotr Dudziec.
Przez ten okres świątynia służyła parafii i dzięki pracom remontowym dachu, służyć będzie nadal przez długie lata. Remont ten to skomplikowane i poważne przedsięwzięcie, którego odważnie
podjął się Ksiądz Proboszcz Piotr Fabrykiewicz.
Na uwagę zasługuje również fakt, że na dachu kościoła znajdują się dwie strzeliste wieżyczki, które
wymagają wymiany na nowe, gdyż elementy drewniane z których są zbudowane uległy zniszczeniu.
Mniejsza z nich, ozdobna, umieszczona pośrodku,
większa (wieża wschodnia), bliżej wejścia, równie
ozdobna, służyła do zawieszenia sygnaturki, małego dzwonu kościelnego, którego dźwięk informował wiernych o zbliżającym się nabożeństwie. Pamiętajmy bowiem o tym, że zegarki były w XIX w.
i nawet w początkach XX w. przedmiotem luksusu, na który to, nie wszyscy wówczas mogli sobie
pozwolić.

Sądzimy, iż będziemy wyrazicielami całej naszej gminnej i parafialnej wspólnoty w przekazaniu
WYRAZÓW GŁĘBOKIEGO UZNANIA I SERDECZNYCH PODZIĘKOWAŃ DLA WSZYSTKICH OSÓB, A W SZCZEGÓLNOŚCI KSIĘDZA PROBOSZCZA PIOTRA FABRYKIEWICZA, URZĘDÓW I INSTYTUCJI ZA WKŁAD
W RENOWACJĘ I REWITALIZACJĘ NASZEGO ZABYTKU JAKIM JEST NASZ KOŚCIÓŁ
PARAFIALNY W GRODŹCU. DZIĘKUJEMY
ZA WASZĄ PAMIĘĆ O PARAFII GRODZIEC I ZA WKŁAD W JEJ DZIEDZICTWO
KULTUROWE A TYM SAMYM GMINY CZERWIŃSK, MAZOWSZA I POLSKI.
TEKST: RYSZARD GORTAT PIOTR ZIEMKIEWICZ
FOT. ARCHIWUM PARAFII GRODZIEC

Litewskie wędliny w sklepie mięsnym Torex Czerwińsk ul. Wł. Jagiełły 12
Kindziuk – jest to grubo rozdrobniona, suszona, długo i mocno wędzona, twarda, robiona z siekanej
wieprzowiny wędlina. Litewska wędlina przeważnie robiona jest z polędwicy lub karkówki. Może być
z przeróżnymi dodatkami: pieprz,
jałowiec lub czosnek. Przeważnie
kindziuk ma kwaskowaty, ale pieprzny smak.
Wyprodukowanie takiej wędliny
wiąże się z tradycyjną produkcją na Litwie. Wędzi się ją w tradycyjnych wędzarniach opalanych drewnem. Każdy
kindziuk przygotowywany jest według
przepisów tradycyjnych przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Kindziuk wywodzi się z kuchni kresowej
i jest jednym z jej najbardziej charakterystycznych produktów kuchni litewskiej.
Ze względu na długi bo 4 tygodniowy okres wędzenia i wytwarzania, kin-

dziuk może być przechowywany przez
okres nawet pół roku. Suszony jest
w wysokich temperaturach i takie też
temperatury doskonale znosi. Nie zepsuje się przechowywany dłuższy okres
czasu w samochodzie, więc można go

bez problemu zabrać na dłuższą podróż, piknik czy urlop. Najczęściej podawany jest pokrojony w cienkie plastry.
Litewskie wędliny w sklepie mięsnym Torex Czerwińsk ul. Wł. Jagiełły 12
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Siatkarze Zjednoczeni Bulkowo coraz wyżej w tabeli ligowej!
Siatkarze Volley Team Zjednoczeni Bulkowo coraz lepiej sobie radzą w rozgrywkach PLAS
Ligi. Awans do fazy play-off już
mają zagwarantowany,
a do końca fazy grupowej jeszcze 2 mecze. Dzięki dobrej dyspozycji i formie siatkarze z Bulkowa mogą walczyć o miejsce
w górnej części tabeli, co jest
sukcesem jak na pierwszy rok
w rozgrywkach ligowych.

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 (dodać zdjęcie)
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

Treningi kadry „Skrzatów” Bulkowo
Ostatnie tygodnie trenerzy kadr juniorskich Zjednoczonych Bulkowo mają „ręce pełne roboty”, a to
dzięki ponad 100% wzrostem liczby najmłodszych zawodników. Jednakże taka praca daje niesamowitą radość!!!:) Serdecznie zapraszamy Rodziców, którzy chcą rozwijać umiejętności piłkarskie swoich dzieci w naszym Klubie Sportowym.

Praca w Niemczech! Poszukujemy:- magazynierów,- operatorów wózków widłowych, -innych, Oferujemy:- atrakcyjne
wynagrodzenia od 11 €/h + dieta,- zakwaterowanie, – niemiecka umowa
o pracę 509702016
Podejmij z nami pracę już dziś i weź
udział w Nowym projekcie rekutacyjnym!” – masz szansę dołączyć do grona

reklama

reklama

naszych pracowników! Nie zwlekaj – aplikuj. Dołącz do zespołu, który
codziennie dostarcza produkty najlepszej
jakości klientom na całym świecie. Dynamicznie rozwijająca się firma poszukuje:
pracowników produkcji Miejsce pracy:
Kożuszki-Parcel Oferujemy: • umowę
o pracę tymczasową – gwarantowane
wszystkie składki (emerytalne, rentowe,
chorobowe, zdrowotne), płatny urlop oraz
pozostałe świadczenia • atrakcyjne wynagrodzenie 15,53 zł brutto za godzinę
pracy • stabilne zatrudnienie na pełen
etat • bezpieczne i komfor towe warunki
pracy • zorganizowany transport z Wyszogrodu, Łowicza, Gąbina (możliwość
rozszerzenia trasy) • dofinansowanie
do posiłków • fitness i siłownia na terenie zakładu pracy • atrakcyjny pakiet
Randstad PLUS (opieka medyczna, kar ta
spor towa, zniżki do sklepów) Do Twoich
zadań należało będzie: • praca manualna przy produkcji wyrobów spożywczych
• pakowanie wyrobów gotowych do opakowań zbiorczych Oczekujemy od Ciebie:
• dużej motywacji do pracy • sprawności manualnej • dobrego wzroku • braku przeciwwskazań do pracy fizycznej NIE
CZEKAJ! ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZISIAJ. TA PRACA JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE. Wyślij
sms o treści „praca” pod numer 669522-122 ODDZWONIMY! Agencja zatrudnienia – nr wpisu 47
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Sport
JESIENNE BIEGI PRZEŁAJOWE
Z OKAZJI DNIA NIEPODLEGŁOŚCI – PODGÓRZE 2017

XXIII Jesienne Biegi Przełajowe
z okazji Dnia Niepodległości zorganizowane 9 listopada 2017r. przez
Szkołę Podstawową w Podgórzu
i UKS „Borowik” przeszły do historii.
Nadrzędnym celem przyświecającym organizatorom tej imprezy sportowej oprócz popularyzacji biegów przełajowych było radosne świętowanie tak
ważnej dla każdego Polaka rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
W uczczenie tego święta na sportowo włączyło się około 1050 zawodników z 52 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatów płockiego, gostynińskiego, sierpeckiego płońskiego i miasta Płock. Powyższe zawody sportowe zaliczane są
do współzawodnictwa sportowego szkół
w ziemskim powiecie płockim.
Świetniej zabawie towarzyszyła rywalizacja sportowa w duchu fair play,
a na najlepszych czekały nagrody: 6 zwycięskich zawodników w każdej z 14 kategorii otrzymało pamiątkowe koszulki
promujące podgórską imprezę i dyplomy, a miejsca na podium nagradzane były dodatkowo medalami. Najlepsze drużyny odjeżdżały z pucharami (miejsca I-III) i dyplomami (miejsca I-VI). Jak co
roku wszyscy uczestnicy mogli rozgrzać
się kubkiem gorącej herbaty i zregenerować siły posilając się słodką bułką. Zawody zostały sfinansowane z funduszy
Gminy Mała Wieś na realizację zadania
publicznego oraz z funduszy Starostwa
Powiatowego w Płocku.
Uroczystość swoją obecnością
uświetnili: Zygmunt Wojnarowski Wójt
Gminy Mała Wieś, Karolina Koper Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Płocku, Jadwiga Milewska i Elżbieta Anna Jachimiak Radne Powiatu Płockiego, Wanda Kwaśnik, Jerzy Ostrowski
i Stanisław Pielat – Radni Gminy Mała
Wieś.
Składamy podziękowania wszystkim za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu uroczystości: nauczycielom, pracownikom i rodzicom uczniów
Szkoły Podstawowe w Podgórzu, Wójtowi Gminy Mała Wieś, strażakom
z Ochotniczej Straży Pożarnej z Podgórza, Zakrzewa i Gałek, pielęgniarkom
z Ośrodka Zdrowia w Małej Wsi, pracownikom i uczestnikom Warsztatów
Terapii Zajęciowej przy DPS w Zakrzewie, sędziom oraz przyjaciołom szkoły.
Poniżej zamieszczamy klasyfikację
drużynową zawodów.
Do zobaczenia za rok.
IWONA SOBÓTKO
MAREK SZCZUROWSKI

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA XXIII JESIENNYCH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH – PODGÓRZE 2017
DZIEWCZĘTA ROCZNIK 2005 I MŁODSZE
SP nr 6 Płock
SP Słupno
SP Bulkowo

SP nr 2 Płońsk
SP Bielsk
SP Bodzanów
SP Stara Biała
SP Proboszczewice
SP Nowe Miszewo
SP Łąck
SP Świniary
SP Dzier żanowo
SP Święcieniec
SP Kobylniki
SP Podgórze
SP nr 3 Płock
SP Brudzeń Duży
SP Słubice
SP Mała Wieś
SP Radzanowo
SP Maszewo Duże
SP rębowo
SP Rogozino
SP Wyszogród
SP Sikórz
SP Wyszyna
SP Nowa Góra
CHŁOPCY ROCZNIK 2005 I MŁODSI
SP Łąck
SP Słupno
SP nr 2 Płońsk
SP nr 6 Płock
SP Nowy Duninów
SP Bielsk
SP nr 3 Płock
SP Brudzeń Duży
SP Stara Biała
SP Radzanowo
SP Proboszczewice
SP Mała Wieś
SP Słubice
SP Podgórze
SP Bodzanów
SP Rogozino
SP Wyszyna
SP Nowe Miszewo
SP Rębowo
SP Sikórz
SP Bulkowo
SP Wyszogród
SP Maszewo Duże
SP Dzier żanowo
SP Świniary
SP Święcieniec
SP Kobylniki
SP Nowa Góra
SP nr 2 Płock
SP Staroźreby
DZIEWCZĘTA ROCZNIK 2002 – 2004
SP Słupno
SP Proboszczewice
GIM Bielsk
GIM Radzanowo
GIM Bodzanów
GIM Mała Wieś
SP Nowa Góra
GIM Łąck
SP Brudzeń Duży
GIM Słubice
GIM Nowe Miszewo
SP Łąck
GIM Nowy Duninów
GIM Wyszogród
SP Nowe Krubice
SP Wyszogród
SP nr 6 Płock

GIM Brudzeń Duży
SP Bodzanów
SP Stara Biała
GIM Bulkowo
SP Maszewo Duże
SP Nowy Duninów
SP Wyszyna
SP Święcieniec
SP Bulkowo
GIM Staroźreby
SP nr 3 Płock
SP Dzier żanowo
SP Radzanowo
SP Świniary
SP Nowe Miszewo
GIM nr 5 Płock
GIM Maszewo Duże
SP Podgórze
SP Mała Wieś
CHŁOPCY ROCZNIK
2002 -2004
SP Słupno
GIM Bielsk
SP Proboszczewice
GIM Radzanowo
SP Bulkowo
SP Nowa Góra
GIM Wyszogród
GIM Brudzeń Duży
GIM Mała Wieś
GIM Staroźreby
GIM Bodzanów
GIM Łąck
SP Bodzanów
SP Radzanowo
reklama

SP Mała Wieś
GIM Słubice
SP Brudzeń Duży
SP Maszewo Duże
GIM Nowe Miszewo
SP Łąck
SP nr 6 Płock
SP Wyszogród
SP Wyszyna
GIM nr 5 Płock
SP Rogozino
SP Podgórze
SP Stara Biała
SP Świniary
GIM Rogozino
SP Dzier żanowo
SP nr 3 Płock
SP Staroźreby
SP Kobylniki
SP Rębowo
JUNIORKI
ZSCE Płock
ZS Wyszogród
ZS Gąbin
ZS im L. Bergerowej w Płocku
IV LO Płock
JUNIORZY
ZSCE Płock
ZS Wyszogród
ZS Gąbin
ZSZ im M. Skłodowskiej – Curie
w Płocku
ZS Radzanowo
ZS im L. Bergerowej w Płocku
GIM Mała Wieś

VII Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej
Pracowników Oświaty ZNP
Jak ważna jest aktywność fizyczna w życiu każdego człowieka nikomu nie trzeba tłumaczyć. Dlatego Powiat Płocki wiele uwagi poświęca rozwojowi
fizycznemu mieszkańców. Czyni to zarówno poprzez budowę odpowiedniej infrastruktury, jak
i wspieranie wszelkich inicjatyw zmierzających
do rozwoju tej dziedziny aktywności.
W minioną sobotę w Hali Sportowej w Słupnie odbyło
się jedno z takich wydarzeń – VII Powiatowy Turniej Piłki
Siatkowej Pracowników Oświaty ZNP Powiatu Płockiego
organizowanego przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZNP
w Płocku. Honorowy patronat nad imprezą sprawowali: Starosta Płocki Mariusz Bieniek, Wójt Gminy Słupno Marcin
Zawadka oraz Wójt Gminy Stara Biała Sławomir Wawrzyński. Wymienieni byli także fundatorami atrakcyjnych nagród dla uczestników.
Po zaciętej, profesjonalnej walce w duchu fair – play wyłoniono zwycięzców, którymi byli:
• I miejsce – drużyna nauczycieli z Miasta Płock
• II miejsce – drużyna nauczycieli z Miasta Gminy Wyszogród
• III miejsce – drużyna nauczycieli z Gminy Słupno
Tuż za podium znalazły się kolejno drużyny z: Drobina,
Bodzanowa, Proboszczewic oraz Maszewa. Nad prawidłowym
przebiegiem zawodów jako sędzia główny czuwał Waldemar
Kaczorowski – dyrektor Szkoły Podstawowej w Słupnie.
Podczas wydarzenia Powiat Płocki reprezentowali Wicestarosta Iwona Sierocka oraz radna Rady Powiatu w Płocku Ewa Kowalak
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