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Msza Św. upamiętniająca
99 rocznicę odzyskania
niepodległości przez Polskę

WYSZOGRODZKIE „VII Gminne Obchody
OBCHODY
Narodowego Święta
ŚWIĘTA
Niepodległości”
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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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Uniwersytet Trzeciego Wieku
Rekrutacja do 20 listopada!
Witam z Listopadowym Niepodległościowym wydaniem
gazety e-wyszogrod. pl
Z wydaniem gazety zwlekaliśmy specjalnie po 11 listopada
aby móc opublikować i przekazać informację jak ciekawie
obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości.
Przypomnijmy, że po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość. 11 listopada
jest uznawany za ten przełomowy moment. Jest to data
zawarcia rozejmu i zakończenia I wojny światowej oraz przybycia Józefa Piłsudskiego
do Warszawy.
W tym roku była to 99 rocznica. W przyszłym roku będzie
okrągła 100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Już dziś większość organizatorów zapowiada huczne
uroczystości.
Wychodzimy z okresu jednych
świąt i nieuchronnie zbliżamy
się do Świąt Bożego narodzenia. My przygotowujemy się
do kolejnego świątecznego wydania gazety.
Kolejny numer już Świąteczny
ukaże się 14 grudnia 2017
PAWEŁ KŁOBUKOWSKI
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Jest nam niezmiernie
miło poinformować, że
już wkrótce na terenie
Państwa Gminy, w wyniku decyzji podjętej przez
członków SKT STO 168
w Małej Wsi, rozpocznie
działalność Płocki Powiatowy Uniwersytet
Trzeciego Wieku.
Celem powołania UTW jest
umożliwienie zdobywania, poszerzania wiedzy i umiejętności osobom powyżej 50- tego roku życia a także zaspokojenie Państwa potrzeb w zakresie samokształcenia i zagospodarowania wolnego czasu.
UTW to również doskonała okazja
do środowiskowej i międzypokoleniowej integracji.
Chcielibyśmy to osiągnąć poprzez
prowadzenie różnorodnych zajęć m.
in. z zakresu informatyki, języka angielskiego, zajęć taneczno-ruchowych,
zajęć z zakresu historii regionalnej,

a także oświaty prozdrowotnej, czy też
szeroko rozumianej kultury oraz innych dziedzin zgodnie z zainteresowaniami słuchaczy.
Patronat naukowy sprawować będzie Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku a Patronat Honoro-

wy nad przedsięwzięciem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik, Prezes Krajowej Rady
Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz
i Starosta Płocki Mariusz Bieniek.
Wszystkich chętnych doudziału wzajęciach bardzo serdecznie zapraszamy.

Prosimy wszystkich zainteresowanych o zapisy w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyszogrodzie.

Informacje pod numerem
(24) 23 11 027
ZARZĄD SKT STO W MAŁEJ WSI

Hala Widowiskowo Sportowa w Wyszogrodzie zaprasza na
turniej tenisa stołowego dzieci i juniorów
w ramach rozgrywek MOZTS, który odbędzie się w dniach
18 -19 listopada 2017r w godz 9: 00-15: 00.
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„Celinka” Żołnierz Wyklęty ze Starych Gałek

Pani Janina Pietrek z domu Samoraj, pseudonim „Celinka” to Żołnierz Wyklęty z oddziału Wiktora
Stryjewskiego. Pojmana w lutym 1949 roku, w obławie w miejscowości Stare Gałki, przez dziesięciolecia zmuszana do ukrywania prawdy o swojej patriotycznej
przeszłości. Za sprawą pana Marcelego Szkopka powraca do naszej
świadomości a pamięć o Jej czynach staje się częścią historii Żołnierzy Niezłomnych.
W lutym 2016 roku pan Marceli
Szkopek w ramach organizacji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Starych Gałkach wystosował wniosek do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
w sprawie uhonorowania pani Janiny.
W marcu 2017 roku postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej został przyznany „Celince” Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Pierwsza informacja o odznaczeniu została przekazana pani Janinie podczas wyjazdu zorganizowanego przez
pana Marcelego Szkopka w czerwcu br.
Wręczenie odznaczenia wymagało jedreklama

nak stosownej oprawy. Na początku listopada w uroczyście przystrojonej sali
Domu Opieki Społecznej w Zabrzu
pan Minister Jan Józef Kasprzyk Szef
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych wręczył order pani
Janinie. W uroczystości uczestniczyli
również przedstawiciele Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Śląsk Cieszyński wraz z pocztem
sztandarowym oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Historycznego imienia 11 Grupy Operacyjnej Narodowych

Sił Zbrojnych z Płocka. Uczestniczący
w uroczystości Zastępca Prezydenta
Miasta Zabrza Jan Pawluch odczytał list
gratulacyjny, a Przewodniczący Rady
Miasta Zabrza oraz Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej pogratulowali pani Janinie odznaczenia i złożyli na jej ręce kwiaty. W uroczystości uczestniczyli również pan
Marceli Szkopek z małżonką oraz oraz
pan Andrzej Stryjewski syn Wiktora
Stryjewskiego dowódcy oddziału w którym walczyła pani Janina. Podczas spo-

tkania pan Andrzej Stryjewski rozmawiał z panią Janiną o swoim Tacie, którego praktycznie nie znał. Miał kilka lat
gdy jego Tata poszedł walczyć z komunistami. Później już go nigdy nie zobaczył.
Uroczystość była również okazją
do bezpośredniej rozmowy pana Marcelego Szkopka z panem Ministrem Janem Józefem Kasprzykiem, podczas
której omówiono dotychczasowe uroczystości w ramach Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Starych Gałkach oraz wstępny plan obchodów w 2018 roku. Należy przypomnieć, że Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych był

współorganizatorem marcowych uroczystości w Małej Wsi – Starych Gałkach w 2017 roku.
Zgodnie z zapowiedzią pana Marcelego Szkopka wkrótce na tablicy informacyjnej przy obelisku poświęconym
Żołnierzom Wyklętym w Starych Gałkach, pojawi się fotorelacja z wręczenia
odznaczenia pani Janinie. Obecnie na profilu pana Marcelego Szkopka
na jednym z portali społecznościowych można zapoznać się z informacjami związanymi z wręczeniem odznaczenia „Celince”.
WOJCIECH BORATYŃSKI
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Powiat
V Konferencja Partnerstwa Lokalnego powiatu płockiego
na rzecz ożywienia społeczno – gospodarczego
powiatu i aktywizacji rynku pracy

6 listopada 2017 roku, Hotel TiM w Cekanowie już po raz piąty gościł przedstawicieli samorządu lokalnego, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, aktywnych mieszkańców
powiatu płockiego oraz uczniów szkół
na Konferencji Partnerstwa Lokalnego powiatu płockiego na rzecz ożywienia społeczno – gospodarczego i aktywizacji rynku pracy.
W kolejnej z cyklu sześciu konferencji uczestniczyli m. in.: Starosta Płocki Mariusz Bieniek, Wicestarosta Iwona Sierocka, Wicedyrektor ds.
Usług Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Warszawie Aleksander Kornatowski, Kierownik Wydziału Regionalnej Polityki Rynku Pracy
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Jolanta Wanielista, Radni Powiatu Płockiego, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Małgorzata Bombalicka, przedsiębiorcy, przedstawiciele
samorządów gmin oraz młodzież. Spotkanie prowadziła tradycyjnie koordynator spotkania Jadwiga Olszowska – Urban.
Celem Lokalnego Ożywienia Gospodarczego
jest stworzenie i zastosowanie strategii systematycznego wzrostu gospodarczego w lokalnych społecznościach, a w konsekwencji powstawania nowych miejsc pracy i przeciwdziałania bezrobociu
w lokalnych społecznościach dotkniętych skutkami restrukturyzacji przemysłu.

I Mazowieckie Forum Energii Odnawialnych

27 października Szkoła Wyższa im. Pawła
Włodkowica w Płocku wspólnie z S4E S.A.
i Mazowiecką Agencją Energetyczną zorganizowała konferencję pod hasłem „Zarządzanie
efektywnością energetyczną kluczem
do oszczędności” w ramach pierwszego Mazowieckiego Forum Energii Odnawialnych.
Partnerzy przedsięwzięcia współpracują w ramach Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii, sama zaś
konferencja objęta została Honorowym Patronatem
Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama
Struzika.
Podczas piątkowego spotkania przedstawiciele

Dzień Chleba 2017
W Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego
w Wyszogrodzie już po raz czwarty odbyły
się obchody Dnia Chleba. W atmosferę
uroczystości wprowadziła zaproszonych
gości młodzież Zespołu Szkół śpiewając
piosenkę pt.”Czerwone korale”.
Mieliśmy zaszczyt gościć Mariusza Bieńka Starostę Powiatu Płockiego, sponsora nagród konkursowych, Radnych Powiatu Jadwigę Milewską oraz
Apolinarego Gruszczyńskiego. Byli wśród nas również: Jan Boszko Burmistrz GiM Wyszogród
oraz Anna Kossakowska Sekretarz, Józef Zbigniew Boszko przewodniczący Rady Gminy i Miasta wraz z radnymi, Jolanta Łukasiak – Malicka Prezes Zarządu Vistula Bank Spółdzielczy, Dariusz Boszko zastępca dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół,
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów z Małej
Wsi, Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
z Wyszogrodu, Stowarzyszenie Wzajemnej Współpracy Lasocin.

W czasie uroczystości podkreślano właściwości zdrowotne chleba wypiekanego tradycyjnymi
metodami na zakwasie. Uroczystość uświetnił występ zespołu muzycznego ze Słupna „18 lat plus
VAT”. Można było również skosztować różnych gatunków pieczywa oraz wyrobów regionalnych, które przygotowane zostały przez: Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Malwa”, Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Stokrotki”, Niepubliczną Szkołę
Podstawową im. Marszałka Piłsudskiego w Orszymowie oraz Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego
w Wyszogrodzie w Wyszogrodzie.
Głównym punktem uroczystości były dwa
konkursy: „Najsmaczniejszy chleb wypiekany
na zakwasie”, oraz konkurs pt. „Wiersz o chlebie”.
W konkursie na „Najsmaczniejszy chleb wypiekany na zakwasie” w kategorii instytucje I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina
w Kobylnikach, II miejsce wywalczyło Stowarzyszenie „Wokół Śniadeckiego” laureatem III nagrody zostało Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orszymo-

wo i Okolic. W kategorii osoby indywidualne I miejsce zajęła pani Magdalena Tatarka, II oraz III miejsce wywalczyły uczennice Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie:
Martyna Kurowska oraz Marta Juzwiak. W konkursie pt. „Wiersz o chlebie” w kategorii młodzież
i dzieci I miejsce zajęła Zuzanna Boruta uczennica
Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły
w Czerwińsku, II miejsce wywalczyła Anna Mateuszuk uczennica Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie, laureatem trzeciej nagrody
został Kuba Skopczyński uczeń Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Kobylnikach. W kategorii dorośli przyznano trzy pierwsze miejsca.
Otrzymały je następujące osoby: pani Halina Nowacka, pan Waldemar Rypiński, pan Maciej Jarosław Dąbrowa.
Jesteśmy zadowoleni z tego, że w czasie tego
jednego dnia – „Dnia Chleba” udało nam się połączyć pokolenia i ocalić od zapomnienia cudowną
tradycję wypieku chleba na zakwasie

samorządów mogli spotkać się z praktykami z obszaru efektywności energetycznej oraz przedstawicielami firm specjalizujących się w optymalizacji energetycznej, energii odnawialnej, a także finansowo-prawnych aspektach problemów energetycznych. Prezentowane zagadnienia dotyczyły możliwości pozyskania dofinansowania dla OZE w latach 2017-2018,
produktów klastrowych dla samorządów, zasad pozyskiwania finansowania oraz zasad efektywnego jego
wykorzystania, w tym modele formalno-prawnych
realizacji projektów energetycznych w samorządach,
a także zarządzania efektywnością energetyczną.
W konferencji uczestniczył Starosta Płocki Mariusz Bieniek i Wicestarosta Iwona Sierocka oraz przedstawiciele samorządów gminnych powiatu płockiego.
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„VII Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości”
10 Listopada 2017r w 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości na terenie Parafii
Świętej Anny w Blichowie odbyły
się VII Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości.
Uroczystość zgodnie z tradycją rozpoczęła się od Mszy Świętej celebrowanej przez Proboszcza Parafii Świętej Anny w Blichowie ks. Włodzimierza
Dzieńkowskiego, który skierował
do wszystkich uczestników kazanie
o głębokich treściach religijnych i patriotycznych. Następnie mieszkańców
Gminy Bulkowo oraz zaproszonych gości przywitał Gospodarz Gminy Bulkowo – Wójt Gabriel Graczyk oraz wygłosił przemówienie, w którym przybliżył
ogromną rangę Narodowego Święta
Niepodległości, to 11 listopada 1918r
Polska odzyskała długo wyczekiwaną
„WOLNOŚĆ”, od tego pamiętnego
dnia po 123 latach niewoli Polska stała
się samodzielnym państwem oraz nasz
kraj znów pojawił się na mapie Europy.
Kolejno głos zabrali w Imieniu Europosła Zbigniewa Kuźmiuka – Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Ewa Szymańska oraz w imieniu Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów Macieja Małeckiego – Dyrektor Biura Posła Macieja Małeckiego
Łukasz Gołębiowski. Dziękujemy bardzo za obecność podczas uroczystości,
również Staroście Płockiemu Mariuszowi Bieńkowi oraz Asystentce regionalnej Julii Pitery Posła do Parlamentu Europejskiego Milenie Figórskiej.
Następnym etapem uroczystości
był program patriotyczno-artystyczny
pn. „Droga do Wolności” w wykonaniu
uczniów SP w Nowych Łubkach przygotowany pod opieką Pani Matusiak
Marleny, Pani Justyny Wargockiej, Pani
Krystyny Zielonki oraz Pana Dyrektora
Ryszarda Dobrowolskiego. Akademia
z okazji Święta Niepodległości była dla
wszystkich uczestników uroczystości
wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu.
Po występie Wójt Gminy Bulkowo wręczył rodzinom zmarłych kombatantów
z terenu Gminy Bulkowo tabliczki z napisem „Weteran Wojny 1939 – 1945”.
Po oficjalnych uroczystościach chętne delegacje przy asyście uczniów ze SP
w Nowych Łubkach złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod tablicą upamiętniająreklama

cą 95. rocznicę odzyskania niepodległości oraz pod pomnikiem poległych
w wojnie bolszewickiej w 1920 roku
w miejscowości Nowe Łubki, po czym
wszyscy uczestnicy uroczystości spotkali się przy remizie OSP w Blichowie
na pysznej tradycyjnej grochówce.
Szczególne podziękowania za pomoc oraz obecność podczas uroczysto-

ści kierujemy do Przewodniczącego Rady Gminy Bulkowo Andrzeja Krokowskiego wraz z Radnymi i Sołtysami,
obecnych Strażaków z OSP, Dyrekcji
i Nauczycieli Szkół z terenu Gminy Bulkowo wraz z uczniami, harcerzy, pracowników urzędu oraz jednostek budżetowych z terenu Gminy Bulkowo,
a także mieszkańców.
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WYSZOGRODZKIE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
Równo 99 lat temu Rzeczpospolita
Polska wróciła na mapy świata. 11
listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała władzę Józefowi
Piłsudskiemu. Kilka godzin po tym
wydarzeniu polscy żołnierze rozbroili niemiecki garnizon stacjonujący
w Warszawie, a następnego dnia
Józef Piłsudski został Naczelnym
Wodzem polskiej armii. Dzień Niepodległości zajmuje szczególne
miejsce w sercach Polaków, dlatego też chcieliśmy go przeżyć w wyjątkowy sposób.
Stowarzyszenie „Wokół Śniadeckiego” oraz Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie, dzięki środkom
Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród
oraz Starostwa Powiatowego w Płocku
i Vistula BS w Wyszogrodzie, zorganizowało niezwykłą lekcję historii dla mieszkańców Wyszogrodu.
W uroczystościach, które zgromadziły duże rzesze mieszkańców, udział wzięli Mariusz Bieniek Starosta Płocki, Karolina Koper – Dyrektor Wydziału Rozwoju
Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Płocku, Elżbieta Anna Jachimiak – Radna Powiatu Płockiego, Jan
Boszko – Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, Anna Kossakowska – Sekretarz
Gminy i Miasta Wyszogród, Radni i Sołtysi oraz dyrektorzy jednostek kulturalnych, oświatowych i społecznych z terenu
gminy i miasta Wyszogród.
Obchody Święta Niepodległości
rozpoczęły się Mszą Św. w Kościele Parafialnym p. w. Św. Trójcy. Po modlitwie
za ojczyznę i poległych w jej obronie
przyszedł czas na powitanie symboliczne najważniejszego gościa – samego
„Marszałka Józefa Piłsudskiego”, który
wraz z adiutantem i ułanami czekał już
na przejazd po ulicach Wyszogrodu.
Marszałka wiózł zabytkowym powozem z 1885r p. Grzegorz Jachimiak
z córką Katarzyną, jego ułani natomiast
jechali konno. Tak znamienitych gości
mogliśmy przyjąć dzięki uprzejmości IV Pułku Strzelców Konnych Ziemi
Łęczyckiej oraz Stowarzyszeniu Patria
Polonia. W rolę Marszałka Piłsudskiego
wcielił się p. Dariusz Włodarczyk, a jego
adiutanta Bolesława Wieniawę – Długoszewskiego wyśmienicie grał ppłk.
Sławomir Jodełka. Komendantem placu natomiast był p. Piotr Wodtka.
Po powitaniach przez władze powiatu i gminy oraz oddaniu honorów
Marszałek przemówił do mieszkańców,
a następnie w asyście pocztów sztandarowych, Orkiestry Dętej OSP Rębowo,
Harcerzy, Druhów Strażaków z terenu
gminy Wyszogród, młodzieży klas
mundurowych Zespołu Szkół im. Jana
Śniadeckiego, przedstawicieli różnych
środowisk niosących wielką flagę Polski
oraz wszystkich zgromadzonych mieszkańców, przejechał na Cmentarz Parafialny, na którym stanęliśmy w dzień
Narodowego Święta Niepodległości
do uroczystego Apelu, aby oddać hołd
wszystkim Polakom i żołnierzom walczącym o wolną i suwerenną Rzecząpospolitą. Apel poległych poprowadził
ppłk. Sławomir Jodełka, a modlitwę
za poległych Proboszcz Parafii p. w. Św.
Trójcy ks. Grzegorz Przybyłek. Kwiaty

na grobie naszych bohaterskich obrońców ojczyzny złożyli:
– W imieniu władz Gminy i Miasta
Wyszogród – Burmistrz Jan Boszko
w asyście Józefa Zbigniewa Boszko Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta
Wyszogród oraz Barbary Dominikiewicz wiceprzewodniczącej.

– W imieniu władz Powiatu Płockiego – Mariusz Bieniek Starosta Płocki
w asyście Elżbiety Anny Jachimiak Radnej Powiatowej.
– W imieniu mieszkańców Gminy
i Miasta Wyszogród kwiaty złożyli harcerze.

Dokończenie na str. 7
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Dokończenie ze str. 6
– W imieniu Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu Gminy i miasta Wyszogród kwiaty złożyli druh Krzysztof
Laskowski – Komendant Miejsko – Gminnego Związku OSP w Wyszogrodzie, druh Piotr Głowacki – naczelnik OSP w Wyszogrodzie oraz druh
Jan Miszczuk – zastępca naczelnika
OSP w Wyszogrodzie.
– W imieniu zarządu Vistula Banku Spółdzielczego w Wyszogrodzie – Joanna Stelmach Dyrektor Oddziału w Wyszogrodzie.
– W imieniu Stowarzyszenia „Wokół Śniadeckiego” oraz Zespołu Szkół
im. Jana Śniadeckiego kwiaty złożyły
Dyrektor Joanna Misiakowska oraz Anna Dąbrowska.
– W imieniu Stowarzyszenia „Patria
Polonia” – Dariusz Włodarczyk, w asyście Piotra Wodtke i Sławomira Jodełki.
Chylimy sztandary i oddajemy
cześć Tym, dzięki którym w 1918 roku,
po 123 latach zaborów odrodziła się niepodległa Polska, a także wszystkim, którzy bronili odzyskanej niepodległości
płacąc za to krwią i życiem. Ostatnim
punktem naszego świętowania była biesiada patriotyczna, która rozpoczęła się
staropolskim Polonezem odtańczonym
przez uczniów Zespołu Szkół. Zebrani
z biesiadowali i śpiewali wspólnie pieśni
patriotyczne. Został też rozstrzygnięty
konkurs plastyczny „Portret Marszałka”.
Biesiadę prowadził Hubert Więckowski
Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wyszogrodzie.
Serdecznie dziękujemy za tak liczny
udział wobchodach Rocznicy Odzyskania
Niepodległości. Mamy nadzieję, że kolejna 100 rocznica obchodzona będzie jeszcze w bardziej podniosłym charakterze.
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Narodowe Święto Niepodległości w Rębowie

W dniu 12.11.2017 r. w Rębowskim Domu Kultury odbyła się uroczystość z okazji Narodowego
Święta Niepodległości przypadającego 11 listopada.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście na czele z p. Janem Boszko – Burmistrzem Gminy i Miasta Wyszogród, p. Barbarą Dominikiewicz zastępcą Przewodniczącego Gminy i Miasta Wyszogród, przedstawiciele Rady
Gminy i Miasta p. Wiesława Lesińska, p.
Zbigniew Madany, p. Mariusz Caban,
Ks. Rafał Bednarczyk – proboszcz Parafii Rębowo, p. Elżbieta Popiołek – emerytowany pracownik Muzeum Mazowieckiego w Płocku, orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej oraz licznie przybyli mieszkańcy.
Uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej w Rębowie zaprezentowali okazjonalny program artystyczny, następnie p. Elżbieta Popiołek przybliżyła,
przypomniała zebranym historię Rębowa, akcentując miejscowy Plac Wolności z mieszczącym się na nim pomnikiem. Przekazane w sposób bardzo interesujący wiadomości były przyjęte bardzo entuzjastycznie. Całość uświetniła
orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej
w Rębowie wspaniałym koncertem pieśni patriotycznych, który został uhonorowany gromkimi brawami. Zebrani
z zainteresowaniem obejrzeli wystawę
przygotowaną przez Filię Biblioteczną
w Rębowie poświęconą historii Pomnika Wolności. Zaproszeni goście wyrazili
ciepłe słowa podziękowań i życzeń dla

organizatorów, którymi byli: Szkoła
Podstawowa, Filia Biblioteki Publicznej,
Rębowskim Dom Kultury oraz Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich
w Rębowie.

Święto Niepodległości w Starych Gałkach

Każdy może obchodzić Narodowe
Święto Niepodległości na swój
sposób. Należy jednak pamiętać,
że najważniejsza w tym dniu jest
pamięć o naszych przodkach, którzy oddali swoje życie za to aby
Polska wróciła na mapy świata.
Celebrujmy nasze święto z szacunkiem do przodów, w gronie osób, którym bliski jest los naszej Ojczyzny. Cieszmy się z wywalczonej wolności. Mówmy
o przeszłości ale i o przyszłości, kształtujmy patriotyczne postawy. Pamiętajmy
jednak aby patriotyzm był prawdziwy
i stawiany zawsze na pierwszym planie.
Szczególnie w tym dniu patriotyzm nie
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może być tłem dla innych imprez, nie
może być pretekstem do realizacji innych celów. Narodowe Święto Niepodległości to szacunek i duma a dobre samopoczucie pojawi się po spełnieniu obowiązku każdego prawdziwego Polaka.
11 listopada razem z przyjaciółmi
oddaliśmy hołd Żołnierzom Wyklętym z oddziału Wiktora Stryjewskiego.
Żołnierze Wyklęci podobnie jak legioniści walczyli o powrót Polski, tej prawdziwej z dwudziestolecia międzywojennego. Odrzucali zabór dokonywany
przez sowietów i ich komunistycznych
popleczników. Pamiętajmy o Niezłomnych gdyż im również zawdzięczamy
Wolną Polskę.
MARCELI SZKOPEK

CZWARTEK, 16 listopada 2017
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Czerwińsk

XX Biesiada Pieśni Patriotycznej
w Węgrzynowie
W imieniu własnym, Wójta Gminy Mała Wieś oraz sołectwa Węgrzynowo serdecznie wszystkim dziękujemy
za udział w XX Biesiadzie Pieśni Patriotycznej w Węgrzynowie. Jest nam niezmiernie miło, że zechcieli
Państwo razem z nami uczcić 99 rocznicę odzyskania
niepodległości przez Polskę.
Narodowe Święto Niepodległości jest najważniejszym
polskim świętem narodowym. 11 listopada 1918 roku
po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość.
Program artystyczny podczas piątkowego spotkania zaprezentowali: Przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola
w Małej Wsi, Gimnazjaliści z Małej Wsi, Zuchy z Gromady

13 listopad 2017 w Bazylice ZNMP
odbyła się uroczysta Msza Św. Celebrowana przez księdza proboszcza
Łukasza Mastalerza, upamiętniająca 99 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.
W Mszy Św. Uczestniczyli dzieci
i młodzież ze Szkoły Podstawowej im.
Władysława Jagiełły oraz Zespołu Szkół
im. Królowej Jadwigi, harcerze, którzy
pełnili wartę honorową przy fladze państwowej, dyrektorzy czerwińskich
szkół. Obecni byli również Wójt Gminy
Marcin Gortat, oraz przedstawiciele Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą
w składzie: Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Szurmak oraz radni Hieronim Zaczek i Jan Szymański.
Podczas Mszy Świętej odbyła się
okolicznościowa akademia przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej w reżyserii Teresy Pietrzak. Oprawę artystyczną zapewnił Chór Szkolny pod dyrekcją Przemysława Ziółkowskiego.
Po uroczystej Mszy delegacja władz
samorządowych złożyła kwiaty
na cmentarzu przy Grobie Nieznanego
Żołnierza, przy mogile ofiar hitleryzmu
oraz przy pomniku upamiętniającym
ofiary II Wojny Światowej znajdującym
się w Gminnym Zespole Szkół w Czerwińsku nad Wisłą.
W imieniu Samorządu Gminy
Czerwińsk nad Wisłą składamy serdecznie podziękowania za organizację uroczystości: Radnej Powiatu Płońskiego
Teresie Pietrzak, ks. Proboszczowi Łureklama

kaszowi Mastalerzowi oraz księżom Salezjanom, dyrektor Szkoły Podstawowej
Annie Zwierzchowskiej, dyrektor Zespołu Szkół Renacie Kozakiewicz, Drużynie Starszoharcerskiej „Nadwiślańskie Sokoły”, Drużynie Harcerskiej „Białe Wilki”, Przemysławowi Ziółkowskiego, dzieciom i młodzieży biorącym
udział w uroczystej Mszy

Zuchowej „Jędrusie” i Harcerze z 64 Artystycznej Drużyny
Harcerskiej,, Zośka i Alek” Hufca ZHP „Mazowsze” z Małej
Wsi oraz po raz pierwszy Chór ze Szkoły Podstawowej w Małej Wsi oraz Zespół wokalno-muzyczny PROMYK z Wyszogrodu. Prelekcję Historyczną pn. „Marszałek Stulecia” przedstawiły Panie z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie. Nie zabrakło również tego dnia wspólnego śpiewania
polskich pieśni patriotycznych, które przygotowała dla nas Pani Anna Sadkowska.
Z całego serca wszystkim dziękujemy!!!
Mamy nadzieję, że piątkowe spotkanie było dla wszystkich obecnych czasem osobistej refleksji i zadumy!!!
GCK MULTIOSADA
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99 rocznica Odzyskania Niepodległości w Iłowie
10 listopada 2017 roku, w przeddzień 99 rocznica Odzyskania Niepodległości, w Iłowie tradycyjnie odbyło się spotkanie by upamiętnić wydarzenia z 1918 roku. Organizatorami tej patriotycznej uroczystości była
Mazowiecka Wspólnota Samorządowa oraz Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Ziemi Iłowskiej.
Uroczystości rozpoczęły sie o godzinie 18.00
przy obelisku Marszałka Józefa Piłsudskiego. Byli
tam m. in.: Rektor Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosław Dąbrowski w Warszawie, pułkownik Tadeusz Szczurek, minister Gabriel Janowski,
Proboszcz parafii w Iłowie Krzysztof Borocki, Dyrektor Generalny Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego Gniewomir Rokosz-Kuczyński. Podniosłość uroczystości oraz należyty szacunek zapewniła asysta honorowa żołnierzy z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz harcerze.
Po uroczystościach przy obelisku Marszałka
uczestnicy uroczystości udali się do auli iłowskiego
gimnazjum gdzie odbył się patriotyczny koncert.
Dla zgromadzony patriotyczne utwory zagrali: zespół BOMBLE, Grupa Lokalna OKEJ, Zespół Teraz MY i Zespół Śpiewaczy Iłowiacy. Gwiazdą wieczoru była Pani Monika Węgiel, która zaprezentowała widowni swój recital.

reklama
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Wyjątkowe święto – Dzień Seniora w Gminie Bulkowo
W czwartek 26 października 2017 r. w Remizie OSP w Pilichówku odbyło się wyjątkowe
święto – Dzień Seniora w tym
roku współorganizowane
z Urzędem Gminy Bulkowo.
Okolicznościowe spotkanie dla Seniorów należących do Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
który z powodzeniem od kilku lat działa na terenie naszej gminy. Jest to wspaniała okazja, aby spotkać się w gronie
osób, które wiele przeżyły i mają niezmiennie nadal wiele do przekazania
kolejnym pokoleniom oraz podziękować im za to.
Spotkanie było również zakończeniem projektu „Bądź aktywny – Szkoła
Seniora” współfinansowanego w ramach
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ze środków Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej realizowanego
przez Spółdzielnię Socjalną Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych”
przy współpracy z Gminą Bulkowo.
Przy tej okazji dziękujemy pani Katarzynie Sobieckiej oraz pani Natalii Maćkiewicz, które przyczyniły się do uatrakcyjnienia wspólnej zabawy i stworzyły niezapomniany klimat.
Jak na prawdziwe święto przystało,
oprócz wzajemnych życzeń, listu gratulacyjnego nie mogło zabraknąć okolicznościowego tortu. O oprawę muzyczną
i wspaniałą atmosferę zadbał
Dj Przemas, który szczególnie
uprzyjemniał ten wieczór, zapraszając
do wspólnych śpiewów i zabaw.
Łącząc wyrazy szacunku życzymy
Wam Drodzy Seniorzy, abyście pełni
zdrowia i sił realizowali pasje oraz zamierzenia zmieniając otaczający świat
na lepsze. Niech każdy dzień niesie Państwu radość i zadowolenie, a najbliżsi
zawsze dają poczucie bezpieczeństwa,
troski oraz uznania za Wasze pełne cennych doświadczeń życie. Bądźcie z nami, jesteście dla nas wyjątkowo ważni
i bardzo potrzebni!!!

Najbliższe wydanie 14 XII 2017

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU
OD PRZEDSZKOLA DO RESTAURATORA

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Orszymowo i Okolic
przystąpiło do warsztatów
kulinarnych w ramach projektu OD PRZEDSZKOLA DO
RESTAURATORA finansowanego z programu „Działaj
Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Fundację
Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” we
współpracy ze Starostwem
Powiatowym w Płocku, Akademią Rozwoju Filantropii
w Polsce.
Pomysł zorganizowania warsztatów
kulinarnych powstał z inicjatywy p. Natalii Lipińskiej- nauczyciela NSP w Orszymowie. Projekt skierowany był zarówno do dzieci od 3 do 8 lat oraz rodziców, dziadków i lokalnej społeczności.
Została nawiązana współpraca z restauracją „Gościniec Legenda” w Wyszogrodzie, Zespołem Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie oraz młynem
w Wilkanowie.
Głównymi założeniami projektu
było promowanie zdrowego odżywiania
i kształtowanie odpowiednich nawyków żywieniowych. Uzmysłowienie
dzieciom korzyści płynących z racjonalnego żywienia, skomponowanie jadłospisu zgodnie z zasadami piramidy żywieniowej dla dzieci i młodzieży. Poznanie zasad savoir-vivru i zastosowanie ich
w praktyce.
Projekt polegał na zorganizowaniu zajęć kulinarnych oraz wyjazdów
edukacyjnych. Uczestnicy przygotowywali smakołyki owocowo-warzyw-

ne (koktajle, sałatki, soki), piekli ciasta (marchewkowe, muffinki). Wzięli
udział w spotkaniu z dietetykiem panią Anną Dąbrowską, która zapoznała
ich z zasadami właściwego odżywiania się oraz przygotowali wspólnie
pierogi w profesjonalnej pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół im. J.
Śniadeckiego w Wyszogrodzie.
Pod okiem profesjonalnego kucharza
w restauracji „Gościniec Legenda”
mali kucharze własnoręcznie upiekli
pizzę. Dzięki uprzejmości właściciela
młyna w Wilkanowie p. Wiesława
i Krzysztofa Gruszczyńskich, uczestnicy projektu mieli możliwość poznania procesu powstania mąki, z której
wypiekli chleb.
W Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
został zorganizowany „Dzień Ziemniaka”, podczas którego p. Halina Nowacka
odczytała dzieciom legendy związane
z ziemniakami. Każdy mógł skosztować
różnorodnych dań z ziemniaków przygotowanych przez rodziców oraz lokalną społeczność. Zajęcia były promowane podczas Dni Gminy Mała Wieś,
na których wytwory pracy dzieci i ich
rodziców zostały zaprezentowane
na jednym ze stoisk. Udział w projekcie
wzbogacił wiedzę zarówno dzieci jak
i ich rodziców na temat zdrowego żywienia.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
za szczerą i bezinteresowną pomoc w realizacji projektu.
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REMONT WIEŻY PÓŁNOCNEJ BAZYLIKI CZERWIŃSKIEJ
Wśród równin Mazowsza płockiego, na wysokim prawym brzegu Wisły leży malowniczo
położony Czerwińsk nad Wisłą. Już z daleka
widać jego wizytówkę – dwie smukłe granitowe wieże bazyliki czerwińskiej wznoszące się
ponad gałęzie rozłożystych lip i kasztanów.
Wieże mają pięć kondygnacji, które w swych
trzech wyższych mają piękne romańskie biforia z kolumienkami w środku.
Obecnie pozostały już tylko dwie kolumienki
z piaskowca o głowicach młotowych. Na początku XIX wieku po kasacie opactwa kanoników regularnych w Czerwińsku (18.04.1819 r.) kościół
i klasztor ulega niszczeniu i dewastacji. Zawala się
dach wieży północnej, która miała być remontowana gdyż przygotowany był już nawet materiał
budowlany. Po kasacie zakonu, który przez prawie 600 lat opiekował się opactwem, wieża północna przez wiele lat narażona była na niszczycielskie działanie czynników atmosferycznych.
Deszcze i zamarzanie nasiąkniętych wodą kamieni i spoin wapiennych uszkodziły konstrukcję
wieży północnej. Naprawy dokonał dopiero około
połowy XIX wieku ostatni kanonik regularny
w Czerwińsku, Idzi Godlewski (1833 – 1855).

Ten remont wystarczył na długie lata, jednak stan
techniczny wieży ciągle się pogarszał. Obecnie
trwa remont wieży północnej z zastosowaniem
najnowszych, specjalistycznych technologii konserwacji zabytków. To wyjątkowo żmudna, precyzyjna i specjalistyczna praca remontowa.
Koszt tej pięknej inicjatywy bez mediów
to 542.000 zł z czego 450.000 zł to środki pochodzące z dofinansowania MKiDN, 92.000 zł
to wkład leżący po stronie parafii. Do spłaty pozostało około 50.000 zł.
Sądzimy, iż będziemy wyrazicielami całej naszej gminnej i parafialnej wspólnoty w przekazaniu
WYRAZÓW GŁĘBOKIEGO UZNANIA I SERDECZNYCH PODZIĘKOWAŃ DLA WSZYSTKICH OSÓB, URZĘDÓW I INSTYTUCJI ZA
WKŁAD W RENOWACJĘ I REWITALIZACJĘ
NASZEGO NAJWIĘKSZEGO ZABYTKU JAKIM JEST BAZYLIKA CZERWIŃSKA. DZIĘKUJEMY ZA WASZĄ PAMIĘĆ O CZERWIŃSKU I WKŁAD W DZIEDZICTWO KULTUROWE CZERWIŃSKA A TYM SAMYM MAZOWSZA I POLSKI.
TEKST: RYSZARD GORTAT, MARCIN ŁĄTKA

Festiwal Ziemniaka w Szkole w Radzikowie Nowym
20 października w cudowne słoneczne popołudnie wszyscy byliśmy
świadkami pierwszego w historii
szkoły Festiwalu Ziemniaka.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Rodziców,
Nauczycieli oraz Dzieci z naszej placówki mogliśmy przez parę godzin poczuć czym jest prawdziwe świętowanie, z mnóstwem przepysznych potraw. Nie zabrakło oczywiście fenomenalnej
wprost dawki pozytywnej energii, humoru i wzajemnego wsparcia.
Po raz kolejny okazało się, że możemy na siebie
liczyć, gdyż Ci Państwo którzy postanowili uczcić
dzień w naszej szkole poświęcili własny czas,
zwłaszcza w tak napiętym okresie prac polowych,
za co z całego serca dziękujemy. To czysta przyjemność współpracować z taką zaradną, pomocną
i bardzo żywą grupą Rodziców.
Festiwal nie mógłby się odbyć bez obecności
zaproszonych gości, którzy mimo napiętego grafiku znaleźli dla nas czas. Czujemy sie zaszczyceni.
W tym przepysznym święcie honory jury pełnili:
Pani Jolanta Łukasiak-Malicka – prezes Zarządu Vistula Bank Spółdzielczy
Pani Ewa Staniszewska – dyrektor Vistula
Bank Spółdzielczy oddział w Czerwińsku nad Wisłą
Pan Marcin Gortat – wójt Gminy Czerwińsk
nad Wisłą
Pan Piotr Ziemkiewicz – pracownik Urzędu
Gminy
ks. Piotr Fabrykiewicz – proboszcz parafii pw.
Św. Bartłomieja w Grodźcu
Pan Paweł Kłobukowski – redaktor e-Wyszogród, prezes Boruta Motors
Z góry przepraszamy, że w galerii nie są dostępne zdjęcia wszystkich potraw, ale szybkości rozchodzenia się np. kartoflaka z boczkiem była tak fenomenalna, że nie byliśmy w stanie tego uwiecznić.
W kolejnych dniach udostępniliśmy na stronach wiersze o ziemniakach, które z wielką radością przygotowały grupy biorące udział w festiwalu
Jeszcze raz dziękujemy i mamy nadzieję, że
nikt nie wyszedł ze szkoły głodny
P. s. Kto nie był, niech żałuje Takiej zabawy,
w tak cudownym gronie jeszcze u nas nie było Oby
tak dalej.
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Złote i Diamentowe Gody w Wyszogrodzie
Jest to wyjątkowe święto, które obchodzi się po 50-ciu i 60-ciu latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Tak wiele lat razem to
symbol wierności i miłości, to dowód wzajemnego zrozumienia i piękny przykład dla młodych pokoleń. Za trud pracy i wyrzeczeń,
za wychowanie dzieci, za radości i smutki życia codziennego Dostojni Jubilaci zostali wyróżnieni odznaczeniami przez Prezydenta
RP Andrzeja Dudę. Aktu dekoracji dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród Jan Boszko.
Nasi Dostojni Jubilaci to:

• Stanisław i Helena Zmysłowscy
• Józef i Zofia Dobosz
• Zygmunt i Teresa Jeznach
• Edmund i Teresa Krysiak
• Czesław i Maria Kowalewscy
• Edmund i Jadwiga Piątkowscy
• Mieczysław i Krystyna Ambroziak
• Jan i Krystyna Skopczyńscy
• Jan i Pelagia Biegaj
• Józef i Aulalia Szafaryn

• Stanisław i Teresa Dąbrowscy
• Ludwik i Danuta Skarzyńscy
• Jerzy i Janina Górniccy
• Stanisław i Aniela Kłobukowscy
• Szczepan i Irena Biernat
• Tadeusz i Henryka Skotak
• Wojciech i Danuta Kobla
• Jan i Henryka Lewandowscy
• Adolf i Barbara Maliccy
• Stanisław i Janina Drzazgowscy
• Zygmunt i Izabela Panek
• Bogdan i Regina Trzeciak

• Stanisław i Barbara Smardzewscy
• Tadeusz i Jadwiga Padzik
• Ryszard i Danuta Kozera
• Teofil i Bogumiła Boszko
• Adam i Bogumiła Gawlik
• Stanisław i Henryka Gmurczyk
• Kazimierz i Marianna Bartołowicz
• Lech i Maria Kaflińscy
• Henryk i Danuta Szajewscy
• Eugeniusz i Teresa Błaszczyk
• Stanisław i Stanisława Bogdan
• Stanisław i Zofia Zielińscy

• Stanisław i Rozalia Górniccy
• Andrzej i Stanisława Dolny
• Kazimierz i Hanna Gutowscy
• Hubert i Alicja Krzemińscy
• Józef i Maria Zaworscy
• Józef i Bogumiła Tomczak
• Henryk i Krystyna Klus
• Edward i Stanisława Szkop
• Leopold i Barbara Cichoccy
• Józef i Józefa Koper
• Stanisław i Maria Górniccy
• Janusz i Stanisława Tuszyńscy
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„Diamentowe
i Złote Gody”
„Diamentowe i Złote Gody” to wyjątkowe wydarzenie,
które jest symbolem wzajemnej wierności i miłości
rodzinnej, dowodem wzajemnego zrozumienia istoty
związku małżeńskiego. Każdy Jubileusz jest okazją
do świętowania, ale na szczególną uwagę zasługują
tak wspaniałe rocznice jak 60-cio, czy 50-cio lecie pożycia małżeńskiego. Właśnie taka piękna uroczystość
miała miejsce 17 października 2017 roku w Gminie
Bulkowo, gdzie swoje święto obchodziło 13 par:
Diamentowe Gody obchodzili Państwo:

1. Daniela i Zygmunt Szparadowscy
2. Barbara i Antoni Zimoscy
Złote Gody obchodzili Państwo:

• Józefa i Wacław Pietrzak
• Sabina i Janusz Ziębińscy
• Danuta i Kazimierz Marcinkowscy
• Zofia i Eugeniusz Damaziak
• Alina i Zygmunt Stasiak
• Elżbieta i Mieczysław Bandych
• Zofia i Janusz Ciarka
• Zofia i Stanisław Wierzchowscy
• Barbara i Józef Kruk
• Elżbieta i Stanisław Kozak
• Krystyna i Ludwik Grabarczyk
Nieobecni byli natomiast Maria i Jan Woźniak

W tej wyjątkowej uroczystości uczestniczyli, również Kierownik Delegatury wPłocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie Marlena Mazurska, Wójt Gminy Bulkowo Gabriel
Graczyk oraz Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo Andrzej
Krokowski, którzy skierowali pod adresem Jubilatów serdeczne
gratulacje oraz słowa uznania i podziękowania za długie pożycie
małżeńskie, będące pięknym przykładem dla młodych pokoleń.
Dostojnym Jubilatom gratulacje oraz podziękowania w imieniu
własnym oraz Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery, złożyła Kierownik Delegatury w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Marlena Mazurska, życząc kolejnych
pięknych wspólnych lat w zdrowiu i otoczeniu najbliższych.
Po okolicznościowym wystąpieniu Kierownika USC Roberta Wiśniewskiego Jubilaci złożyli tradycyjne ślubowanie.
W dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny Wójt Gminy Bulkowo udekorował pary obchodzące Złoty Jubileusz medalami przyznanymi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę za długoletnie pożycie małżeńskie. Wszystkie pary otrzymały listy gratulacyjne, pamiątkowe księgi oraz kwiaty.
Diamentowym i Złotym Jubilatom życzymy dalszych
szczęśliwych lat spędzonych w zdrowiu i spokoju.
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Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego
Najlepsze wyniki w powiecie płockim

Październik, był dla nas bardzo dobrym miesiącem, ponieważ nasza szkoła
została doceniona przez Powiat Płocki. 25
października podczas Sesji, Pani Dyrektor
Joanna Misiakowska odebrała zrąk przedstawicieli Zarządu Powiatu Płockiego prezent- projektor multimedialny, który był
nagrodą za osiągniecie najlepszych wyni-

ków z egzaminu maturalnego i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych
w Powiecie Płockim. Był to dla nas ogromny zaszczyt. Jesteśmy dumni z naszych
uczniów i mamy nadzieję, że podczas kolejnego podsumowania będzie okazja, aby
o nas wspomnieć.

Ogłoszenia

mości Obsługi komputera, gotowości do podjęcia pracy w systemie II zmianowym. TEL. 780-069700, 507-444-910

Zatrudnię kierowcę z kat. B
do rozwozu gazu w butlach 11 kg
po okolicach Wyszogrodu i nie tylko, zarejestrowanie i wynagrodzeToyota Yaris 1,4 Diesel bardzo ma- nie to podstawa i od sprzedaży bułe zużycie paliwa 4,5 -5,5 tli 11 kg, i za otwarcie punktu, zal/100km, samochód bardzo za- interesowanych zapraszam do tedbany, klimatyzacja. elektryczne lefonów 600-237-175
szyby, radio CD cena 8900 zł kontakt Boruta Motors Wyszogród Firma Boruta Motors w Wyszogrotel 242311006
dzie szuka pracownika na stanowisku mechanika w pełnym wyAPT praca BIS poszukuje pracow- miarze godzin.
ników magazynowych do Kopyto- Zapewniamy: stabilna prace w wywa k. Błonia. Oferujemy: trans- miarze godzin 8-17/5 dni w tygoport, atrakcyjną stawkę+premię dniu, miłą atmosferę pracy możliWymagamy: podstawowej znajo- wość szkoleń
reklama

XX MAZOWIECKIE IGRZYSKA MŁODZIEZY SZKOLNEJ – PODGÓRZE 2017
20 października 2017r. o godzinie 11.15 na terenie Szkoły Podstawowej w Podgórzu rozpoczął się finał wojewódzki MAZOWIECKICH IGRZYSK
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH. Uroczystość otworzyli Iwona
Sobótko dyrektor szkoły i Zygmunt
Wojnarowski Wójt Gminy Mała Wieś.
Życzenia zwycięstwa dla najlepszych
i gratulacje dla nauczycieli i trenerów
przekazał Pan Jan Dorosiewicz Prezes
Szkolnego Związku Sportowego Warszawy i Województwa Mazowieckiego.
Uczestnikami zawodów byli
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z 8 rejonów województwa mazowieckiego: Ciechanów, Legionowo, Ostrołęka, Radom,
Siedlce, Sochaczew, Warszawa oraz drużyna gospodarzy – Płock
Do rywalizacji przystąpiło 81 drużyn z całego województwa, czyli 810
biegaczy.
Zwycięstwo wywalczyli:
– w kategorii dzieci: chłopcy – S P
nr 65 w Warszawie
– w kategorii dzieci: dziewczęta – S
P nr 3 w Żyrardowie
– w kategorii młodzież: chłopcy – S
P nr 4 w Pruszkowie
– w kategorii młodzież: dziewczę-

ta – ZSP w Jedlińsku
– w kategorii Licealiada: chłopcy – ZS nr 1 w Płońsku
– w kategorii Licealiada: dziewczęta – I LO w Płońsku
Pozostałe wyniki znajdują się w komunikacie końcowym zamieszczonym
na stronie internetowej Szkolnego
Związku Sportowego Warszawy i Województwa Mazowieckiego www.szs-wm.pl. Wszystkie startujące drużyny
otrzymały pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy piękne puchary i oryginalne medale Igrzysk.
Organizatorami zawodów byli:
Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego
Płocki Szkolny Związek Sportowy

Akademia z okazji
Święta Niepodległości w SP Wyszogród
„…Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie
ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma
„ich”. Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie!
Własne państwo! Na zawsze! …”
Jędrzej Moraczewski

10 listopada w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji 99 rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości. Uczniowie klas III uświetnili obchody 11 Listopada programem artystycznym przygotowanym pod kierunkiem p. U. Janiszewskiej, p. M. Świerczewskiej i p. M. Rakowskiej. Pamięć minionych dni i dumę z odzyskanej
niepodległości przywołały piękne wiersze patriotyczne, przeplatane pieśniami w wykonaniu chóru szkolnego i trzecioklasistów pod kierunkiem p.
Beaty Krzemińskiej.
Akademia uświadomiła wszystkim, jak ważna
jest Polska – nasza Ojczyzna oraz co w dzisiejszych
czasach znaczy słowo: Wolność. Dzieci w sposób
bardzo wymowny i dojrzały przypomniały nam
trudną drogę Polski do niepodległości.

Urząd Gminy Mała Wieś
Szkoła Podstawowa w Podgórzu
Patronat honorowy nad zawodami
objął Starosta Płocki i Wójt Gminy Mała
Wieś. Patronat Medialny – Tygodnik
Płocki i eWyszogród.
Składam serdeczne podziękowania
za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu XX Mazowieckich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej nauczycielom,
szczególnie Panu Markowi Szczurowskiemu, rodzicom, uczniom, pracownikom Gminy Mała Wieś, strażakom
z OSP, wolontariuszom z DPS Zakrzewo i personelowi medycznemu SPZOZ
z Małej Wsi.
IWONA SOBÓTKO
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PODGÓRZU

Realizujemy projekt
z Centrum Sztuki Współczesnej
Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego oraz Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Wyszogrodzie, nawiązały ciekawą współpracę z Centrum Sztuki Współczesnej „Zamek Ujazdowski” w Warszawie.
W ramach wspólnych zajęć, do naszych szkół przyjechali rezydenci
Frame Works – kolektywu artystycznego z New Dehli w Indiach: Amit
Mahanti i Ruchika Negi.
Tematem przewodnim pracy rezydentów jest stworzenie filmu,
w którym głównym motywem będzie rzeka Wisła, jako metafora zmiany, a zarazem pamięci i trwałości. Wisła oraz otaczające ją tereny są dla artystów miejscem działań i badań, mających na celu eksplorowanie rozmaitych warstw życia, które rzeka podtrzymywała i zachowywała na przestrzeni historii aż po dziś dzień.
Ruchika, Amit oraz pracownicy CSW Zamek Ujazdowski zorganizowali warsztaty filmowo-historyczne z uczniami Szkoły Podstawowej w Wyszogrodzie i Gimnazjum w Wyszogrodzie. Tematyką warsztatów była rola
i znaczenie historii regionalnej dla młodego pokolenia. Po pierwszym etapie zajęć zostały utworzone grupy, których celem było przedstawienia lokalnej historii przy wykorzystaniu techniki filmowej. Uczniowie spisali
się wspaniale, nagrywając interesujące wywiady z mieszkańcami Wyszogrodu, których głównym elementem była historia ciekawych miejsc naszego
miasta. Opiekunem projektu ze strony szkół jest Pan Grzegorz Klus.

Rozmaitości

Śniadanie daje moc w SP Wyszogród

W dniu 8 listopada 2017 roku uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej im. K.
K. Baczyńskiego włączyli się do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Śniadanie daje
moc”, organizowanej w ramach Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i gotowania.
Akcja miała na celu zwiększenie świadomości zdrowego odżywiania i roli śniadania
w diecie dziecka, a także przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia
dzieci w Polsce – poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia.

Święto Pieczonego Ziemniaka w SP Wyszogród

Przedstawienie profilaktyczne w SP Wyszogród

Podczas Dnia Otwartego w Szkole Podstawowej
im. K. K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie uczennice
z klasy VII a pod opieką p. S. Szmulewicz przygotowały i zaprezentowały swoim rodzicom przedstawienie profilaktyczne pt. „Zagrożenia współczesnego świata”. Poruszało ono przede wszystkim tematykę alkoholizmu i narkomanii.
Poprzez ten spektakl chcieliśmy promować zdrowy styl
życia, trzeźwość i abstynencję, upowszechniając postawy
prozdrowotne, pokazać autentyczne problemy dostrzegane
reklama

W dniach 26-27 października 2017
roku w Szkole Podstawowej im. K.
K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie odbyła się po raz kolejny impreza Gromady Zuchowej,, Wesołe Promyczki”, która miała na celu integrowanie społeczności szkolnej, kultywowanie tradycji oraz zapoznanie nowych członków ZHP z obrzędowością harcerzy i zuchów.
Na uroczystość przybyły zuchy, harcerze, harcerze starsi, a także zaproszeni
goście: dyrektor szkoły p. Bogumiła Jasińska, oraz pwd. Grzegorz Klus.
Święto rozpoczęło się o godzinie 18. 00. Pierwszym zadaniem, z którym zmagały się zuchy, było wykonanie
ziemniaczanych ludków. Następnie odbyło się świeczkowisko, na którym pwd.
Karolina Kiedrowska – komendantka
szczepu, opowiedziała zuchom gawędę
o tym, jak ważne jest mówienie prawdy.
Wszyscy słuchali w skupieniu, później
przy dźwiękach gitary śpiewaliśmy harcerskie piosenki. Po zakończeniu obrzędowego świeczkowiska, zuchy zabrały
się za wykonywanie kolejnego zadania,
tym razem było to zadanie plastyczne – podzieleni na grupy malowali króla i królową ziemniaków. Około godziny 20.15 zuchy, które nie nocowały
w szkole, zostały odebrane przez rodzi-

ców i udały się z nimi do domów, by
o godzinie 9.00 następnego dnia wrócić
na grę terenową przygotowaną przez
harcerzy. Zuchy, które nocowały w szkole, po toalecie wieczornej wspólnie ze
swoimi drużynowymi dh. Anną Cichocką, dh. Urszulą Janiszewską oraz
Martą Komorowską obejrzały bajkę pt.:
„Wioska Smerfów”. Po bajce wszyscy
udali się do klas na zasłużony odpoczynek.
W sobotę zuchy zmagały się już
z ostatnim zadaniem, którym była gra
terenowa. Pomimo niekorzystnej pogody tego dnia, wszyscy mieli duże pokłady energii. Nie bacząc na padający
deszcz, zuchy świetnie radziły sobie
z zadaniami przygotowanymi przez harcerzy i harcerzy starszych. Miały możliwość strzelania z łuku, poznania szyfrów harcerskich, a także musiały wykazać się sprytem, siłą, sprawnością fizyczną, ale przede wszystkim umiejętnością
pracy w grupie.
Święto Pieczonego Ziemniaka zakończyło się apelem, na którym zuchy
otrzymały dyplomy za udział. Bardzo
serdecznie dziękujemy harcerzom i harcerzom starszym pod opieką pwd. Marty Zientary za przygotowanie gry terenowej oraz oprawę muzyczną podczas
świeczkowiska.
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przez młodzież i sposoby ich konstruktywnego rozwiązania,
ukazywać korzyści, jakie może dać akceptacja, tolerancja,
przyjaźń i miłość.
Przepiękna scenografia oraz wygląd naszych aktorek
urozmaiciły występ. Dramatyzmu dodawały wspaniale wykonane przez szkolne solistki piosenki, które bez wątpienia
wzbogaciły przedstawienie.
Młodzi ludzie poprzez teatr wyrazili swój sprzeciw przeciwko uzależnieniom.
Spektakl obejrzeli również uczniowie naszej szkoły.
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