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Witam z majowym
wydaniem gazety
e-wyszogrod.
Maj to miesiąc matur
i maturzystów. Ten rok
obfitował w dużą ilość
emocji wokół szkół
i strajków. Życzę maturzystom wytrwałości
i spokoju w trakcie
egzaminów.
26 maja mamy bardzo
miły dzień, Dzień Matki.
W tym dniu pragnę złożyć gorące życzenia swojej mamie i w waszym
imieniu wszystkim mamom. Pamiętajmy o odwiedzinach, uśmiechach
i kwiatach. Pokażcie,
że to ważne osoby
w waszym życiu.
Paweł Kłobukowski
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18 maja nasze Muzeum będzie otwarte od godziny 10: 00 do 22: 00.
proponujemy zwiedzanie starego Wyszogrodu z uczniami i nauczycielem
historii miejscowego Gimnazjum. Trasa zwiedzania będzie prowadziła
po miejscach związanych z kulturą żydowską. Uczniowie Szkoły Podstawowej natomiast oprowadzą gości po ekspozycjach muzealnych. Andrzej
Stański znany flisak, znawca drewnianej żeglugi na Wiśle i Maria Dryhub,
huculska góralka z Ukrainy, autorzy bajek związanych z życiem dawnych
flisaków pt. „Szaman z rzeki” będą prezentowali swoje utwory wśród nich
najnowszy II tom opowieści wiślanych w którym występują: kasztelan wyszogrodzki Zdzisław i dzielny flisak Wojciech z Czerwińska. Oficjalna promocja tego tomiku odbędzie się 1 czerwca na bulwarach warszawskich.
Dzieci otrzymają kolorowanki i będą planowały wspólny flis szkutą „Królową Jadwigą” do Gdańska. Na terenie Muzeum wyszogrodzkiego „pochodzący” z Mandżurii Dżurdżeni rozbiją swoją jurtę i będą prezentowali
tradycje ludu ze Wschodu oraz narzędzia walki z okresu dynastii Jin.
Na koniec grupa muzyków z Warszawy zagra muzykę żydowską i cygańską. Prze cały czas będzie czynny serwis kawowy dla osób odwiedzających nasze Muzeum
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Sportowy Dzień Dziecka 1-2 czerwca
Ogólnopolski Turniej Piłkarski
Chłopców U-11 o Puchar Starosty
Płockiego –Sportowy Dzień Dziecka to wydarzenie, które już za kilka dni stanie się faktem.
1 i 2 czerwca na nowo powstałym
boisku piłkarskim ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół im. Jana
Śniadeckiego w Wyszogrodzie zagrają
ze sobą zespoły z Wisły Płock, Widzewa
Łódź, Świtu Nowego Dworu Maz., Królewskich Płock, Escoli Varsovia i SMS-u Wyszogród. Będzie to prawdziwy
chrzest nowego boiska piłkarskiego
i sprawdzian postępów umiejętności piłkarskich młodocianych zawodników ze
szkółki „Młodego Piłkarza”, która działa
od 2 lat w strukturach Stowarzyszenia
„Mecenasów” Sportu Wyszogród.
Wydarzenie sportowe połączone
będzie z piknikiem rodzinnym. Organizator zadbał o dobre nastroje kibiców
tych dorosłych i młodocianych. Oprócz
kibicowania naszym, będzie można
zjeść grillowane potrawy, będzie wata
cukrowa i gofry. Najmłodsi za symboliczną opłatę będą mogli wyszaleć się

na dużych dmuchanych zjeżdżalniach.
Turniej potrwa dwa dni, gdzie zostanie łącznie rozegranych 15 meczy
w systemie każdy z każdym.
Dla zawodników oprócz medali
i pucharów czekają nagrody niespodzianki. W przerwach między meczami
będą losowane nagrody rzeczowe spośród wszystkich zgłoszonych zawodników. Organizator zdradził, że jedną
z nagród będzie rower crossowy ufundowany przez jednego
z Wyszogrodzian, którego syn gra
w klubie drużyny przyjezdnej.
Dla wszystkich drużyn czekają puchary, które zostały ufundowane przez:

Starostę Powiatu Płockiego, Burmistrz
Gminy i Miasta Wyszogród, Prezes Vistula Banku Spółdzielczego w Wyszogrodzie, Dyrektor Zespołu Szkół im. J.
Śniadeckiego w Wyszogrodzie, Dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie, Zarząd
SMS Wyszogród.
W dużym skrócie o tym, co się wydarzy sportowego w pierwszy weekend
czerwcowy 2019r rozmawiał ze mną
koordynator zawodów, kierownik hali
sportowej w Wyszogrodzie Jakub Sidor.
PAWEŁ KŁOBUKOWSKI ROZMAWIAŁ
Z JAKUBEM SIDOREM

Zofia Zielińska – NIEZWYKŁY UCZEŃ z Wyszogrodu
Dnia 10 maja 2019 r. w Centrum
Kultury i Sztuki w Sierpcu odbyła
się Uroczysta Gala nadania tytułu
„NIEZWYKŁY UCZEŃ”. Z wielką
przyjemnością i satysfakcją informujemy, że statuetkę oraz tytuł,,
NIEZWYKŁY UCZEŃ” otrzymała
uczennica Szkoły Podstawowej im.
K. K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie – Zofia Zielińska z klasy VIII a.
Tytuły „Niezwykłego ucznia” przyznano osobom nieprzeciętnym, rozwijającym swoje pasje, zaangażowanym
w życie lokalnych społeczności, realizującym własne marzenia, odważnym
i chcącym zmieniać świat wokół siebie.
Organizatorem konkursu była Fundacja Edu – Inicjatywa, współorganizatorem starosta Powiatu Sierpeckiego.
Patronami natomiast Starości Powiatów: Płońskiego, Sierpeckiego, Płockiego oraz Burmistrz Miasta Sierpca, Prezydent Miasta Płocka oraz Mazowiecki
Kurator Oświaty.
Spośród 80 wniosków przyznano 19
statuetek dla uczniów z terenu płockiego, sierpeckiego, ciechanowskiego, płońskiego. Jesteśmy dumni, że wśród grona
nagrodzonych znalazła się nasza uczennica, bo jest to szczególne wyróżnienie.
W tym niezwykłym dniu towarzyszyły
Zosi p. Bogumiła Jasińska – Dyrektor
Szkoły Podstawowej im K. K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie oraz p. Karolina Kiedrowska – wychowawca.
Zosia to nastolatka pełna pasji, empatii, zaangażowania, wzór do naśladowania
dla rówieśników. Uczennica, którą swoją

postawą, zachowaniem, podejściem
do życia, wrażliwością, kreatywnością
i aktywnością pokazuje, że chcieć to móc.
Zosia jest niezwykłym człowiekiem, to osoba, która pokazuje, że nie
ma rzeczy niemożliwych i w życiu można połączyć wszystko: naukę, pasję, pomoc innym, pracę na rzecz wolontariatu oraz realizować się w tym co się lubi,
między innymi śpiew czy pisarstwo.
Jesteśmy niezwykle dumni z uczennicy, cieszymy się, że jako nauczyciele
i wychowawcy możemy Zosię wspierać
w jej pomysłach, twórczości i możemy
obserwować jak na naszych oczach rozwija swoje talenty. Życzymy Zofii jak
najwięcej sukcesów i mamy nadzieję, że
ta nagroda doda jej pewności siebie
i umocni z w przeświadczeniu, że to, co
robi, ma sens.

W Wielki Czwartek 16 księży diecezji płockiej zostało odznaczonych godnościami kanoników i prałatów.
Ks. Biskup odznaczył tytułem kanonika naszego Proboszcza parafii pw. Świętej
Trójcy w Wyszogrodzie – Ks. Grzegorza Sławomira Przybyłka.
Reklama
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228. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Uroczystości związane z obchodami 228. rocznicy uchwalenia pierwszej
w Europie konstytucji rozpoczęły się 3
maja w płockiej Bazylice Katedralnej
mszą świętą pod przewodnictwem Biskupa Pomocniczego Mirosława Milewskiego.

Po wspólnej modlitwie poczty sztandarowe, kombatanci, młodzież płockich
szkół, zaproszeni goście oraz licznie
przybyli płocczanie udali się przed płytę
grobu nieznanego żołnierza gdzie oficjalne delegacje złożyły kwiaty.
W imieniu Powiatu Płockiego, hołd po-

ległym bohaterom oddali: Starosta Płocki Mariusz Bieniek, Wicestarosta Iwona
Sierocka, Przewodniczący Rady Powiatu
w Płocku Lech Dąbrowski oraz Sekretarz Powiatu Michał Twardy. Uroczystościom towarzyszył poczet sztandarowy
Powiatu Płockiego.

Ogłoszenie wyników konkursu grantowego „Działaj Lokalnie”
W tym roku o przyznanie dofinansowania
walczyło aż 59 fantastycznych projektów.
Komisja konkursowa wybrała ostatecznie 46 z nich, którym – w sumie – przyznano 123 tys. zł!
Lokalny konkurs grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności, realizowany jest przez Fundację „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi
Razem” we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Płocku oraz Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.
14 maja w Starostwie Powiatowym w Płocku
odbyło się podpisanie umów z pomysłodawcami
działań, które w tym roku mają integrować lokalne społeczności.

Swoje inicjatywy mogły zgłaszać organizacje,
instytucje, grupy nieformalne, które mają siedzibę
na terenie Powiatu Płockiego. Działania musiały
być zaplanowane na minimum 3 miesiące, maksymalnie do 6 miesięcy. Termin składania wniosków mijał 22 kwietnia 2019 r.
W spotkaniu wzięli udział przede wszystkim
grantobiorcy, czyli ludzie, którzy – dzięki zaangażowaniu, pomysłowości i chęciom – rozwijają i integrują swoje „małe ojczyzny”. Obecni byli także: Iwona
Marczak – Prezes Fundacji „Fundusz Lokalny Ziemi
Płockiej Młodzi Razem”, Starosta Płocki Mariusz Bieniek, Wicestarosta Iwona Sierocka, Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji w Starostwie
Powiatowym w Płocku Karolina Koper, a także Dyrektor płockiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego Tomasz Kominek.

Prezes Iwona Marczak przypomniała, że
wspierane były te projekty, które będą inicjować
współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które będą służyły pobudzaniu aspiracji
rozwojowych i poprawie jakości życia. Podziękowała też wszystkim wnioskodawcom za świetne
pomysły.
Starosta Mariusz Bieniek zwrócił uwagę, że
każdego roku wzrasta kwota dofinansowania projektów. – Coraz więcej organizacji bierze udział
w tym konkursie i coraz więcej jest ciekawych pomysłów. Dlatego nie wyobrażam sobie, że moglibyśmy żałować pieniędzy na znakomite inicjatywy,
które przyczyniają się do promocji naszych „małych ojczyzn” – mówił Starosta. I kontynuował: – Myśl globalnie, działaj lokalnie. Państwo
doskonale wdrażacie tę myśl w życie, co bardzo nas

cieszy. Jesteśmy otwarci, by wspierać dobre inicjatywy, zawsze macie w nas przyjaciół.
Dyrektor Tomasz Kominek chwalił natomiast,
że chyba w żadnym innym powiecie w całym naszym regionie nie ma ludzi bardziej zaangażowanych w rozwój swoich gmin, miejscowości, sołectw.
Zachęcał też do regularnego zaglądania na stronę www.mazovia.pl, gdzie na bieżąco są zamieszczane informacje o programach Samorządu Województwa Mazowieckiego, w ramach których również można się ubiegać o dofinansowanie ciekawych przedsięwzięć.
Każdy z wnioskodawców, który otrzymał pieniądze w ramach tegorocznej edycji konkursu
„Działaj lokalnie”, miał szansę krótko przedstawić
swój projekt. Następnie nastąpiło podpisanie
umów.
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Dzień Ziemi w SP Wyszogród
Dnia 26 kwietnia 2019r. Samorząd Uczniowski klas I – III Szkoły
Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego obchodził Światowy Dzień Ziemi.

plomy. Pani Dyrektor Bogumiła Jasińska przyznała specjalne wyróżnienie dla
uczennicy kl. II b – Amelii Kobus oraz
dla ucznia klasy II a – Oliwiera Kawec-

kiego. Humory wszystkim dopisywały,
więc z chęcią dzieci nauczyły się śpiewać nowej piosenki pt: „Ziemia wyspa
zielona”. Będziemy zawsze pamiętać jej
słowa, że „… Ziemia to dom dla ludzi
i zwierząt, więc musi być bardzo zadbany…”. Podczas naszego spotkania odbyło

się również uroczyste ŚLUBOWANIE
PRZYJACIELA PRZYRODY, które złożyli wszyscy uczestnicy. Ostatnim
punktem programu był spacer ulicami
miasta, w trakcie którego uczniowie
rozdawali baloniki z ekologicznymi hasłami mieszkańcom Wyszogrodu.

Uczniowie udali się też do Urzędu
Gminy i Miasta Wyszogród, gdzie spotkali się z Panią Burmistrz Iwoną Gortat
i pracownikami urzędu i opowiedzieli
o akcji. Młodzież usłyszała słowa uznania, co sprawiło im wiele radości. Dumni i szczęśliwi wrócili do szkoły.

Uczniowie ubrani w zielono-błękitne stroje przynieśli na spotkanie balony
z hasłami ekologicznymi, które zaprezentowali swoim kolegom i koleżankom. Wszyscy razem obejrzeli film edukacyjny o ekologii pt: „W kontakcie z naturą”. Przypomniał on, co możemy zrobić, aby oszczędzać na co dzień wodę
i energię oraz jak dbać o środowisko.
Główną atrakcją spotkania był POKAZ
MODY EKOLOGICZNEJ, do którego
zgłosiła się duża grupa dzieci.
Przy dźwiękach energetycznej muzyki
uczniowie zaprezentowali „na wybiegu”
bardzo pomysłowe stroje z materiałów
ekologicznych oraz takich, które możemy ponownie wykorzystać. Wszyscy
uczniowie otrzymali pamiątkowe dy-

III edycja Mistrza Pięknego Czytania w Rębowie
W ramach Tygodnia Bibliotek, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Rębowie w dniu 9 maja
2019 roku zorganizowała dla uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Rębowie III edycję konkursu „Mistrz
Pięknego Czytania”. Został on objęty honorowym
patronatem Starosty Płockiego Mariusza Bieńka,
od strony medialnej wsparty przez e-Wyszogrod. pl.
Celem konkursu było: kształcenie umiejętności pięknego
czytania, wzbudzenie zainteresowania książką, stwarzanie
uczniom możliwości prezentowania własnych umiejętności
oraz wyrabianie nawyku czytania, jako formy spędzania wolnego czasu. Dzieci i młodzież startowały w dwóch grupach wiekowych. Pierwszą stanowili uczniowie z klas I – IV, drugą
z klas V – VIII. Uczestnicy mieli za zadanie zaprezentować teksty wcześniej przez siebie wybrane i przygotowane, w taki sposób by oczarować pięknym czytaniem Jury konkursu oraz społeczność szkolną. Komisja Konkursowa w składzie: Małgorzata
Majewska Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wyszogrodzie oraz Panie Katarzyna Górecka i Marzena Pręgowska nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Rębowie, oceniała: płynność czytania, interpretację, dykcję oraz właściwy dobór
tekstu. Po obradach Jury przyznało następujące nagrody:
W grupie Lektorów Młodszych pierwsze miejsce zajęła Julia Piątkowska, drugie Dawid Każmirowski, trzecie Damian
Iwański. Wśród Lektorów Starszych zwyciężyła Kinga Szymerska, drugi był Konrad Caban, na trzeciej pozycji uplasowała się
reklama

Ewelina Cichocka. Wszyscy laureaci konkursu otrzymali wspaniałe nagrody, a pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia, które
ufundował Starostwo Powiatowe w Płocku oraz pamiątkowe
dyplomy.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy wielu miłych chwil spędzonych z ciekawą książką.
MAŁGORZATA MADANY
FILIA W RĘBOWIE
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VI Nadwiślańskie Dyktando
W dniu 25 kwietnia już po raz szósty odbyło nasze wyszogrodzkie
dyktando, które jak zawsze poprowadził prof. Jerzy Bralczyk wraz
z doc. Grażyną Majkowską.
Z tekstu dyktanda mogliśmy dowiedzieć się, że nasze nadwiślańskie
zmagania z ortografią i interpunkcją dotarły już do ptasiego świata.
„Smukła pustułka, szaropłowa piegża i zszarzała od zgryzoty gżegżółka
na cotygodniowym, wpółotwartym zebraniu (z niewyjaśnionych powodów
nie zaproszono ptaków na ch i h, więcby
próżno tu szukać płochacza halnego,
uhli czy hełmiatki) wystosowały arcyważny apel do Rady Języka Polskiego.
„…Prosimy o nieużywanie naszych
nazw w dyktandach. Jesteśmy sfrustrowane, bo mało znane, nieoglądane, a jedynie zapisywane.”

To tylko fragment tegorocznego
tekstu, który pomimo ptasiego apelu zawierał nazwy wielu ortograficznie egzotycznych okazów, których pisownia niejednego zachęciłaby do zastanawiania
się.
W tym roku w Dyktandzie wzięło
udział ponad stu uczestników, którzy
podjęli zmagania w trzech kategoriach:
uczniowie VII i VIII klas szkoły podstawowej i klas III szkół gimnazjalnych,
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
i zaproszeni goście, czyli grupa VIP.
W najmłodszej kategorii wiekowej
gościliśmy uczniów ze szkół podstawowych w: Chociszewie, Czerwińsku, Małej Wsi, Rębowie i Wyszogrodzie oraz
szkół gimnazjalnych z: Małej Wsi, Bulkowa, Wyszogrodu.
Uczestnicy szkół średnich przybyli
z: Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, Zespołu Szkół im. Królo-

wej Jadwigi w Czerwińsku oraz uczniowie naszej szkoły.
W kategorii VIP, miło mam było gościć, między innymi słuchaczy Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Małej Wsi i Wyszogrodu.
Pani Dyrektor powitała naszych zacnych gości, uczestników oraz współorganizatora i jednocześnie sponsora nagród, VI Nadwiślańskiego Dyktanda – Starostwo Powiatowe w Płocku, które reprezentowała Pani Karolina Koper – Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji oraz panią Elżbietę Jachimiak – Radną Powiatu Płockiego. Zaszczyciła nas swoją obecnością
Pani Barbara Dominikiewicz Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Wyszogród
oraz Pani Bogumiła Jasińska Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Wyszogrodzie.
Dziękujemy Pani Jolancie Łukasiak-Malickiej – Prezes Zarządu Vistula

Banku Spółdzielczego za sfinansowanie
pamiątkowych statuetek dla zwycięzców.
Nagrodą dla wszystkich zgromadzonych był niewątpliwie udział w dyskusji z udziałem prof. Bralczyka i doc.
Majkowskiej, gdzie każdy mógł słuchać
rozmowy o słowach ładnych i brzydkich.
Tegorocznymi laureatami dyktanda zostali:
Szkoły podstawowe i gimnazjalne:
I miejsce – Oliwia Wieczorek – Szkoła Podstawowa im. W. Jagiełły w Czerwińsku
II miejsce – Alicja Kowalska – Szkoła Podstawowa im. W. H. Gawareckiego
w Małej Wsi

III miejsce – Patrycja Nowak – Szkoła Podstawowa im. W. H.
Gawareckiego w Małej Wsi
Szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce – Marcin Marzec – Zespół
Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku
II miejsce – Emilia Bombalicka – Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku
III miejsce – Gabriela Prusaczyk Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego
w Wyszogrodzie
Kategoria VIP
I miejsce – Wiesław Żmuda
II miejsce – Mariola Chodubska
III miejsce –Hanna Sidor
Serdecznie gratulujemy!!!
AD
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Pożegnanie absolwentów ZS Wyszogród
Za nami bardzo ważny moment. 29
kwietnia br. uroczyście pożegnaliśmy
nasze koleżanki i kolegów z klas maturalnych. Uczniowie klasy III liceum
i IV technikum spędzili ostatnie chwile
w szkolnych ławkach. Naszych absolwentów pożegnała Pani dyrektor Joanna Misiakowska wraz z przewodniczącą Rady Rodziców Panią Elżbietą Pydyniak. Młodzież natomiast wręczyła
kwiaty na ręce pani dyrektor, składając tym samym najszczersze podziękowania całemu gronu pedagogicznemu,
za trud włożony w nauczanie, za okazaną wyrozumiałość oraz wsparcie.

Były wzruszające przemówienia, życzenia i wspomnienia, zarówno młodzieży jak też nauczycieli i rodziców. Wśród
reklama

gości dzisiejszej uroczystości był również
pan podinsp. Robert Koper Naczelnik
Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej
Policji w Płocku, który w podziękowaniu
za współsprawcę z Policją, wręczył certyfikaty uczniom klas mundurowych.
Po przemówieniach nadszedł czas
na odebranie świadectw przez maturzystów. Nie mogło zabraknąć licznych nagród za osiągnięcia oraz za zasługi dla
szkoły. Z okazji ukończenia szkoły wyróżnionych zostało wielu uczniów, m. in.
za osiągniecia naukowe, artystyczne
i sportowe. Najlepsze wyniki osiągnęli:
Natalia Kunikowska, Wiktoria Bielecka,
Patryk Sobczyński, Mateusz Pietrzak
i Wiktoria Głowacka. Zdecydowanie
na miano najlepszego ucznia klas kończących zasłużył Kamil Tatarka, który przez

cały okres nauki w szkole wyróżniał się
nie tylko wzorową postawą uczniowską,
ale również koleżeńską. Z kolei Wiktoria
Kopka i Karol Pisarski, znakomici młodzi
artyści, w uznaniu swoich zasług dla promocji szkoły zostali wyróżnieni pamiątkowymi statuetkami. Tak zakończyła się
część oficjalna, po której młodsi uczniowie pożegnali swoich kolegów i koleżanki, przedstawiając program artystyczny
i wręczając pamiątkowe upominki. Dzisiaj mogliśmy wspominać lata, które tegoroczni absolwenci spędzili na zdobywaniu wiedzy, podnoszeniu kwalifikacji
i rozwijaniu talentów. Były to lata wytężonej praca, której towarzyszyły chwile
radości z sukcesów, a czasem tez pewnie
smutku z małych niepowodzeń. Trzeba
jednak pamiętać, że te wszystkie do-

świadczenia kształtują was i przygotowują do dorosłego życia. Drodzy Absolwenci, zapamiętajcie te emocje, pielęgnujcie w sobie wspomnienia czasów szkolnych, rozmów
z nauczycielami i budowania relacji z rówieśnikami. Kończycie jeden rozdział życia, ale
otwieracie nowy. Za tych, którzy podjęli decyzje o kontynuacji nauki, trzymamy kciuki, by dostali się na wymarzone studia. Tym zaś, którzy za chwile rozpoczną życie zawodowe, życzymy powodzenia i błyskotliwej kariery. Idźcie przez życie z odwaga
i energia , a świat niech stoi przed Wami otworem! Mamy nadzieję, że zawsze będziecie miło wspominać czas spędzony w naszej społeczności.
TEKST I FOTO: ZS IM. JANA ŚNIADECKIEGO W WYSZOGRODZIE

reklama
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OSP Radzikowo – jubileusz 95-lecie POWSTAJE NOWO KOŁO
nadania pocztu sztandarowego GOSPODYŃ WIEJSKICH
W Radzikowie i Nieborzynie
(gm. Czerwińsk nad Wisłą) zrodziła się
inicjatywa założenia Koła Gospodyń
Wiejskich. Grupa kilkudziesięciu kobiet
postanowiła utworzyć i zarejestrować takie
koło. Posiadają już profil na facebooku,
na którym to ostatnio pojawił się konkurs
na nazwę oraz blog
na portalu e-wyszogrod.pl.
„Serdecznie zapraszamy do udziału
w naszym konkursie.
Czekamy na kreatywne pomysły
na nazwę naszego Koła do 26 maja.
Następnie wybierzemy
zwycięską propozycję
i nagrodzimy autora BARDZO
atrakcyjną nagrodą.
Gwarantujemy,
że naprawdę warto wziąć udział ;-)”
4 maja swoje święto obchodzili Strażacy, w przypadku
OSP Radzikowo był to również piękny jubileusz 95-lecie nadania pocztu sztandarowego.
W tym roku Nasi wspaniali strażacy z Radzikowa zorganizowali uroczyste obchody tego Święta, na które zaproszone były
wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Radzikowie, której przewodniczył ks. Piotr Fabrykiewicz.
Mszę Świętą uświetniła Orkiestra strażacka z Chociszewa.
Następnie odbyło się spotkanie w remizie strażackiej
w Radzikowie.

Na obchodach obecni byli druhowie:

OSP Radzikowo,
OSP Czerwińsk nad Wisłą,
OSP Chociszewo.
oraz przedstawiciele samorządu gminnego:
Wójt Marcin Gortat
oraz Radni Emilia Ambroziak i Mariusz Ciećwierz.
Panowie dziękujemy Wam za Waszą służbę. Zdajemy sobie sprawę, że narażając własne życie, ratujecie Nas i Nasz dobytek.
OSP RADZIKOWO życzymy kolejnych 95 lat istnienia
i Bożej opieki podczas każdej akcji, którą będziecie wykonywać.
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Święcenie Pól Radzikowo

Tradycja święcenia pól jest Nam znana
od dawna jednak w ostatnich latach stopniowo zanikała, znaleźli się ludzie, którzy na nowo zaczęli pielęgnować tę piękną tradycję. Coraz więcej wsi, nawet w naszej okolicy włącza
się w odchodzenie tej uroczystości.
3 maja 2019 roku odbyło się uroczyste święcenie pól w Parafii Świętego Jana Chrzciciela w Radzikowie. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Radzikowie
o godzinie 12.00, Następnie wszyscy udali się na objazd pól i ich
poświęcenie. Po części oficjalnej można było odpocząć w miłej
atmosferze przy grill, kosztując słodkich przysmaków i regionalnych przekąsek. Poczęstunek odbył się na terenie Szkoły Podstawowej w Radzikowie, a jego organizacją zajęły się w tym roku
wspólnie: Nowopowstające Koło Gospodyń Wiejskich o roboczej nazwie Radzikowo i Nieborzyn oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Radzikowo Nowe i Okolic.
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#jestnaswiecej w Bulkowie
Hejt, czyli obrażanie innych, jest wyraźnie widoczny w sieci,
ponieważ niewiele osób na niego reaguje.
Gminna Biblioteka Publiczna i Pracownia Orange w Bulkowie dołączyły do kampanii społecznej prowadzonej przez Fundację Orange #jestenaswiecej. W ramach akcji zostały zorganizowane zajęcia z udziałem młodzieży z klas III Gimnazjum w Bulkowie, podczas których na podstawie kart dixit została wypracowana
definicja hejtu, omówione zostały wskazówki radzenia sobie z nim oraz wypracowane zasady konstruktywnej krytyki. Poprzez założenie symbolu akcji, którą jest
pomarańczowa sznurówka- młodzież z Bulkowa wyraziła swój sprzeciw wobec
hejtu i dołączyła do dobrej drużyny internetu, dzięki temu jest nas więcej.
Kolejne spotkanie #jestnaswiecej odbędzie się 23 maja 2019 r.
podczas Digital Youth Forum w Filii Bibliotecznej w Nowych Łubkach.

Gang Słodziaków w Bulkowie
Czytanie książek to świetna zabawa, pobudza wyobraźnię, zainteresowanie otaczającym nas światem wśród dzieci i kształtuje nawyk korzystania z biblioteki. Próbując realizować te cele Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie od marca 2019 r.
organizuje dla dzieci nowy cykl spotkań czytelniczych pt. „Gang Słodziaków w Bulkowie”, który odbywa się na podstawie książki Renaty Piątkowskiej pt. „Co się stanie
na leśnej polanie, czyli wesołe przygody Gangu Słodziaków”. Do tej pory zostało zorganizowanych 11 spotkań, w których udział wzięło 144 przedszkolaków z Bulkowa
i z Worowic, a także uczniowie z kl. I ze Szkoły Podstawowej w Bulkowie.
W każdym miesiącu odbywają się zajęcia z nowymi bohaterami bajki. W marcu był to „Jeż Jerzyk”, który opowiadał dzieciom o ekologii, w kwietniu „Zajęczyca Zuzia” zapraszała najmłodszych na świąteczne spotkania i akcję
pt. „Gonimy zajączka”. W maju „Sowa Zosia” świętowała razem z dziećmi Ogólnopolski Tydzień Bibliotek #biblioteka. Podczas spotkań dzieci nie tylko słuchają zabawnych historii bohaterów książki, ponadto biorą udział w różnych formach zabawy, odgadują zagadki i rebusy przyrodnicze. Uczestniczą także w zajęciach plastycznych, podczas których wykonują m. in. z materiałów recyklingowych np. „jeża z harmonijki”, „zajączki” w postaci zakładki
do książek lub sowy, następnie wykonane prace z wielką radością zabierają ze sobą do domu. Zapraszamy do udziału w kolejnych przygodach Gangu Słodziaków w Bulkowie.
reklama
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DZIAŁAMY LOKALNIE W NOWYCH ŁUBKACH
– PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowych Łubkach podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Zielone piłkochwyty – odnowa boiska sportowego w Nowych Łubkach” w ramach Programu Działaj Lokalnie. Projekt otrzymał dofinansowanie o wartości 2 500 zł
oraz będzie realizowany przez grupę nieformalną Uczniowski Klub Sportowy „BYSTRZAK” Nowe Łubki.
W ramach projektu zostanie stworzone nowe miejsce rekreacji przy Szkole
Podstawowej i przy remizie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Łubkach.
Obiekt będą tworzyć dwa
boiska do piłki nożnej, zostanie obrysowana bieżnia
o długości 200 m, tor
do skoku w dal oraz boisko do piłki siatkowej. Ponadto obiekt będą zdobić
piękne tuje. Koordynatorem projektu jest p.
Krzysztof Jakubiak. Pragniemy złożyć serdeczne
podziękowania naszym
wspaniałym Strażakom
Ochotnikom z Nowych Łubek za okazałą pomoc.
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PROGRAMU
„DZIAŁAJ LOKALNIE”
POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI
REALIZOWANEGO PRZEZ AKADEMIĘ ROZWOJU
I FILANTROPII W POLSCE ORAZ OŚRODKA
DL FUNDACJI „FLZP – MŁODZI RAZEM”
I POWIATU PŁOCKIEGO
PŁOCK, 14.05.2019 R.
reklama

ŚWIĘTO FLAGI –
Szkoła Podstawowa w Nowych Łubkach

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego oraz na prośbę osób zajmujących się
pamięcią lokalnej historii, uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowych Łubkach wybrali się w dniu Święta Flagi – 2 maja w przepiękne miejsce pamięci lokalnych Bohaterów Gminy Staroźreby i Gminy Bulkowo (w tym mieszkańców Łubek) w celu
wiosennych porządków. To niezwykłe miejsce znajduje się nieopodal szkoły w Nowych Łubkach w miejscowości Szulbory. Tym drobnym gestem uczniowie chcieli
uhonorować pamięć osób, które walczyły o wolność naszej ojczyzny
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ogłoszenia

Rajd rowerowy w ramach projektu „Wsi spokojna- wsi wesoła”
W niedzielę 5 maja Stowarzyszenie
Razem dla wsi działające
przy Szkole Podstawowej w Goławinie, zaprosiło okolicznych mieszkańców na rajd rowerowy. Został
on zorganizowany w ramach realizowanego projektu „Wsi spokojnawsi wesoła”. Trasa rajdu prowadziła
oznaczoną Drogą świętego Jakuba
na odcinku z Czerwińska nad Wisłą
do Wólki Przybójewskiej.
Autobus szkolny przewiózł uczestników rajdu z parkingu Szkoły w Goławinie do Czerwińska. Rowery zostały
przetransportowane busami Wszyscy
uczestnicy rajdu weszli na wspólną modlitwę do Bazyliki Zwiastowania NMP
w Czerwińsku. Tam ksiądz przewodnik
przypomniał wszystkim historię kościoła i cudownego obrazu Matki Bożej. Następnie, po zapoznaniu się z regulaminem rajdu wszyscy wyruszyli na trasę.
Prowadzącym był Wójt Gminy Czerwińsk p. Marcin Gortat wraz z nauczy-

cielem p. Maciejem Ślaskim. Kolumna
rowerzystów przejechała przez czerwiński rynek, a następnie tuż przy Wiśle
kierowała się w stronę Pragi. Zgodnie
z oznaczeniami projektowymi wykona-

ogłoszenia
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Z at r ud ni m y m ec han i ka
Serwis Samochodów i motocykli
Główny cel to serwisowanie małych
pojazdów. Skutery motocykle ATV.
Możliwość przyuczenia.
Zdobycia wiedzy
w wymaganym zakresie.
Zatrudnimy osobę
na stanowisku głównego
mechanika:
serwisowanie i zarządzanie
całością serwisu.
Wymagane doświadczenie
w poracy w serwisie. Umiejętność
organizacji pracy serwisu.
Miejsce pracy Boruta Motors
Wyszogród ul.Rębowska 66
Zapraszamy do kontaktu
Wyszogród tel 242311006
mail boruta@boruta.biz

Zatrudnimy handlowca
Zapraszamy do kontaktu
Wyszogród tel 242311006
mail boruta@boruta.biz
Sklep motoryzacyjny,
piły, skutery - Boruta Motors

nymi przez firmę Art-BRO, uczestnicy
rajdu przejeżdżali przez malownicze
nadwiślańskie wsie Wilkówiec, Wychódźc, Miączyn, Miączynek, Wólkę
Przybójewską. Po drodze były organizo-

wane postoje na krótki odpoczynek.
Na jednym z nich dołączył do rajdowiczów nasz radny p. Jacek Fotek.
Miejscem docelowym rajdu był grób
nieznanego żołnierza w Wólce Przybójewskiej nad Wisłą na posesji Państwa Katarzyny i Mariusza Nowickich. Gospodyni miejsca zapoznała wszystkich z historią grobu i znajdującej się tam figurki
Matki Bożej. Proboszcz parafii Smoszewo ks. Artur Bombiński odmówił krótką
modlitwę, a członkowie Stowarzyszenia
umieścili tablicę z oznaczeniem grobu.
Następnie wszyscy udali się na poczęstunek. Dzięki środkom finansowym uzyskanym z projektu zostały zakupione słodycze, napoje dla uczestników rajdu. Państwo Nowiccy umożliwili pieczenie kiełbasek przy ognisku. Zapewnili też kulinarne rarytasy takie jak
smalec z ogórkiem i domowe ciasto. Zabawy dzieci, wspólne rozmowy członków Stowarzyszenia, nauczycieli, księdza, p. Wójta radnego, gospodarzy
wpłynęły na wspaniałą atmosferę i postanowienie kolejnych przedsięwzięć.
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ZAWODY REJONOWE PIŁKI NOŻNEJ W WYSZOGRODZIE – awans SP Nowe Łubki
Drugie miejsce i awans do zawodów powiatowych wywalczyli
reprezentanci Szkoły Podstawowej w Nowych Łubkach. Po zwycięstwie z SP Mała Wieś wynikiem 7: 2, w meczu o pierwsze
miejsce SP Nowe Łubki uległy 4: 3 po bardzo zaciętej i wyrównanej „walce” z gospodarzem SP Wyszogród, tracąc
bramkę dosłownie w ostatniej
sekundzie meczu. Zajmując
drugie miejsce Szkoła Podstawowa w Nowych Łubkach
awansowała do zawodów powiatowych w ramach Igrzysk
Dzieci, które odbędą się na boisku Orlik w Drobinie.
Wyniki:

SP Nowe Łubki – SP Mała Wieś 7: 2
Bramki: Adam Cytacki x 3, Daniel
Bauman x 3, Eryk Cytacki.
SP Wyszogród – SP Nowe Łubki 4: 3
Bramki: Adam Cytacki x 3
reklama

ODNAWIAMY BOISKO
W NOWYCH ŁUBKACH – ETAP 1
Ostatnie dni były bardzo pracowite na boisku przy Szkole
Podstawowej w Nowych Łubkach. Podjęto decyzję o całkowitym odnowieniu boiska i stworzeniu nowego obiektu sportowego. Wykonano najcięższe prace ziemne w postaci kompleksowej uprawy terenu (talerzowanie, bronowanie, kultywacja, agregatowanie, siew trawy i wałowanie). Ponadto, ziemia została wzmocniona wapnem i polifoską. Z tego miejsca
pragniemy skierować ogromne podziękowania do lokalnych
Rolników, Rodziców i ludzi dobrej woli za pomoc w tych najtrudniejszych pracach. Podziękowanie kierujemy do p. Janusza Bigos, p. Andrzeja Krokowskiego, p. Pawła Ogieniewskiego, p. Jakuba Markiewicza, p. Grzegorza Bigos, p. Tomasza
Bigos, p. Andrzeja Przyńskiego, strażaków OSP Nowe Łubki
oraz nauczyciela wychowania fizycznego naszej szkoły p.
Krzysztofa Jakubiaka, który koordynował całością prac.
Ponadto, dziękujemy wszystkim miejscowym dzieciom i młodzieży, która
w wolne dni od nauki przychodzili pomagać w różnych działaniach. Należy zwrócić
uwagę na fakt, iż w tych ostatnich dniach ciężkiej pracy na rzecz powstania miejsca
rekreacji, społeczność z Nowych Łubek świetnie się solidaryzowała, uzupełniała
i wspólnie wykonała kawał dobrej roboty.
Podziękowania za wsparcie przy aktualnych pracach kierujemy do Wójta Gminy Bulkowo p. Gabriela Graczyka i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Łubkach p. Marleny Matusiak oraz liczymy na wsparcie przy kolejnych niezbędnych
działaniach.
Dotychczas wykonane prace były niezbędne do przyszłych działań, które zostaną wykonane w najbliższych tygodniach. Na kolejny etap prac został złożony
wniosek o dofinansowanie w naborze grantowym ogłoszonym przez Fundację
„Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”, którego autorem jest p.
Krzysztof Jakubiak. Po ewentualnym pozytywnym rozpatrzeniu wniosku będziemy dalej informować jakie niezbędne działania będą dalej wykonywane w ramach realizacji projektu jako całość. Trzymajcie kciuki, bo to dopiero początek
i wiele pracy jeszcze przed nami.
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