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Pomysł na Gminę... Twój Pomysł
Chcesz coś zmienić w naszej miejscowości, gminie, regionie?
Coś nie funkcjonuje tak jak trzeba?
Masz pomysł jak to poprawić? Bardzo dobrze.
Zgłoś się do mnie... Pomóż mi bo sam nie dam rady,
ale z ludźmi pełnymi pasji, entuzjazmu
i chęci do działania uda się wszystko.
Kogo szukam? Ciebie, który wierzysz,
że można zrobić coś dobrego dla nas.
Gdzie mnie możesz spotkać?
W Wyszogrodzie: ul.Rębowska 66
Chcesz porozmawiać, zapraszam: 508100277
Wolisz napisać - proszę bardzo: redakcja@e-wyszogrod.pl
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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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I edycja Nagrody Wójta dla mieszkańców Gminy Mała Wieś
za osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018

Witam z sierpniowym wydaniem gazety e-wyszogrod. pl
Ten felieton piszę dokładnie 1 sierpnia. W dniu rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zanim sie
zaczną uroczystości związane z ta
rocznica kończę składanie gazety. I cóż mi przychodzi na myśl w tej
chwili. Wiele mówi się o uczestnikach Powstania, o ich bohaterstwie.
Myślę ze bohaterami tak bardzo się
nie czuli. Wielu z nich by powiedziało że zrobili co do nich należało.
Ilu z nas dziś by potrafiło zrobić coś
trudnego, bohaterskiego dla Polski,
dla nas. Hmm jak myślicie? Ja myślę że jednak wielu. Wielu Polaków
jest zdolnych i chętnych do czynienia
dobra, do pomocy do obrony innych.
Na szczęście dziś nie mamy wojny.
Nie musimy stawać z karabinem
w dłoni. Ale codzienność daj nam
dużo innych wyzwań i możliwości.
Codzienna odpowiedzialność
za funkcjonowanie kraju, powiatu
czy gminy to nasza powinność. Każdy ją może robić w swoim zakresie.
Mówię tu o dużych rzeczach a myślę
ze sięgają one do najprostszych codziennych spraw. Do odpowiedzialności za swoje miasto czy wieś.
Do odpowiedzialnego myślenia o naszej małej ojczyźnie. Do chęci współpracy z sąsiadem. Nawet w tak prostych sprawach że skoro dbam
o swój kraj to go nie śmiecę. Jak
proste a zarazem łatwe do realizacji.
PAWEŁ KŁOBUKOWSKI
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W Gminie Mała Wieś wraz z zakończeniem roku szkolnego ruszyła I edycja naboru wniosków o Nagrodę Wójta Gminy Mała Wieś
w ramach przyjętego przez Radę
Gminy Mała Wieś w dniu 30 sierpnia 2017 r. Gminnego programu
Wspierania Edukacji Uzdolnionych
Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy
Mała Wieś. Nagroda ta jest podstawową formą wsparcia wybitnie
uzdolnionych uczniów w nauce,
sporcie oraz dziedzinach artystycznych.
Nagrodę Wójta Gminy Mała Wieś
otrzymają uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Mała Wieś, którzy w okresie od 1 września do 31 sierpnia danego
roku szkolnego uczęszczali do szkoły
podstawowej lub gimnazjum oraz spełnili jeden z poniższych warunków:
1. uzyskali na świadectwie szkolnym średnią ocen powyżej 5,01 oraz
minimum dobrą ocenę z zachowania;
2. zostali laureatami lub finalistami
w konkursach, zawodach lub olimpiadach na szczeblu powiatowym o charakterze naukowym, sportowym lub artystycznym;
3. zostali laureatami lub finalistami konkursów i olimpiad na szczeblu
wojewódzkim o charakterze naukowym, sportowym lub artystycznym;

4. zostali laureatami lub finalistami konkursów i olimpiad na szczeblu
ogólnopolskim lub międzynarodowym
o charakterze naukowym, sportowym
lub artystycznym.
Wniosek o przyznanie wsparcia
składa rodzic, opiekun prawny bądź
dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia

w nieprzekraczalnym terminie do 31
sierpnia 2018 roku w Urzędzie Gminy Mała Wieś. Do wniosku należy dołączyć:
1. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopie świadectwa ukończenia
szkoły podstawowej lub gimnazjum;
2. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwier-

dzających osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne.
Nagroda ma charakter pieniężny
i zostanie przyznana przez Wójta Gminy
Mała Wieś jednorazowo za osiągnięcia
dokonane w roku szkolnym 2017/2018
jako wyraz uznania dla wybitnie uzdolnionych uczniów w nauce, sporcie oraz
dziedzinach artystycznych.

Zmarła najstarsza mieszkanka Gminy Wyszogród
Ze smutkiem zawiadamiamy, że
w dniu 23.07.2018 roku, przeżywszy 103 lata, odeszła od nas
po krótkiej chorobie pani Marianna Danowska.
Urodziła się 29.01.1915 roku w Pawłowicach, jako jedna z siedmiorga rodzeństwa.. Będąc dzieckiem, wraz z rodzicami
irodzeństwem przeprowadziła się doWilkanowa. W wieku 20 lat wyszła za mąż
za wdowca z dwuletnią córką i zamieszkała w Rostkowicach. Po 19 latach małżeństwa owdowiała, zostając z pięciorgiem
dzieci. Po śmierci męża nie związała się
z nikim ponownie. Od 30 lat mieszkała
u córki Anny w Rębowie. Liczną rodzinę
zmarłej stanowi: 11 wnuków. 23 prawnuków i 16 praprawnuków. Pani Marianna
była osobą niezwykle rodzinną, skromną i pogodną. Cieszyła się szacunkiem
wśród rodziny, sąsiadów i znajomych.
Dnia 26.07.2018 roku Mszę św. pogrzebową w kościele parafialnym w Rębowie odprawił ks. kanonik Czesław Zenon
Glicner – dziekan senior dekanatu Wyszogród. W nabożeństwie uczestniczył
Jan Boszko burmistrz Gminy i Miasta
Wyszogród wraz z radnym Zbigniewem
Madany, oraz licznie zgromadzona rodzina i znajomi zmarłej. Następnie kondukt
pogrzebowy udał się na cmentarz parafialny w Kobylnikach, gdzie ciało zmarłej
zostało złożone obok męża.

Pokój Jej duszy
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Jan Jaroszek Konkurs
żołnierz Powstania Warszawskiego „Symbole Narodowe”
mianowany komendantem MiP dzielnicy Warszawa- Śródmieście. W pierwszych dniach Powstania Warszawskiego
zgłosił się do mjr. Leona Nowakowskiego, organizatora Zgrupowania „Chrobry II”, który mianował Go szefem sztabu tej
jednostki. Osobiście sprawował dowództwo operacyjne i taktyczne. Uczestnik wielu akcji bojowych, w których zniszczył
kilka czołgów i wozów pancernych. Został odznaczony m. in.
Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari. Poległ w dniu 15 sierpnia 1944 r. w okolicy ul. Grzybowskiej. Został pochowany
przy szpitalu na ul. Mariańskiej. Po wojnie ekshumowany i pochowany w Orszymowie. W czasie Powstania walczył w stopniu kapitana, pośmiertnie mianowany majorem.
„MIEJSCA PAMIĘCI ZGRUPOWANIA AK „CHROBRY II”, DOM WYDAWNICZY BELLONA,
WARSZAWA 2004 R.

Wspomnienia żołnierzy Zgrupowania „Chrobry II”

1 sierpnia mija kolejna rocznica wybuchu
Powstania w Warszawie w 1944 roku.
Ten fakt jest okazją do przypomnienia
o bohaterze tych tragicznych wydarzeńJanie Jaroszku, urodzonym i pochowanym we wsi Orszymowo k. Wyszogrodu.
Jan urodził się 21 grudnia 1908 r. Po zdaniu matury wyjechał na studia do Warszawy. Studiował w Szkole Głównej
Handlowej, po jej ukończeniu był nauczycielem matematyki
w Płocku, we Włocławku i Grodnie. W latach trzydziestych
przeszedł przeszkolenie wojskowe oficerów rezerwy w Komorowie. We wrześniu 1939 r. walczył w 18 dywizji piechoty,
gdzie awansował do stopnia porucznika. Po zakończeniu kampanii wrześniowej udało Mu się uniknąć aresztowania i podczas okupacji zamieszkał w Wyszogrodzie i tam prowadził
działalność konspiracyjną. Jednocześnie pracował jako nauczyciel tajnego nauczania, prowadził placówkę wydawniczą
na terenie ziemi płockiej. W obawie przed aresztowaniem
w styczniu 1943 r. przedostał się do Warszawy, gdzie działał
w strukturach organizacji Miecz i Pług. W lipcu 1944 r. został

15 sierpnia 1944 roku Niemcy przypuścili atak przy użyciu czołgów w rejonie ulicy Łuckiej, Grzybowskiej i Ciepłejwspomina Tadeusz Rymkiewicz „Chabrowy”. W Zgrupowaniu ostre pogotowie. W rejon zagrożenia udają się na motorze
kpt. Jan Jaroszek, motor na zmianę prowadzą kpr. Janusz Ślusarski i kpr. Kazimierz Szczeszek. W czasie unieszkodliwiania
czołgów ginie kpt. Jan Jaroszek „Proboszcz”- szef sztabu Zgrupowania „Chrobry II”.
Łączniczka Zdzisława Romańska „Jolka I” z kompani
łączności opowiada: „15 sierpnia wieczorem, na barykadzie
przeciwczołgowej kpt. „Proboszcz” z odziałem swoich żołnierzy oczekiwał natarcia czołgów. Czas skracali sobie paląc papierosy. Podobno jako trzeci przypalił od zapałki kpt. Jan Jaroszek i zginął przeszyty serią z karabinu maszynowego. Został
pochowany z honorami wojskowymi. Zwłoki spoczęły, owinięte we flagę o barwach narodowych, w oddzielnym grobie
przy ulicy Mariańskiej”.
Kpr. pchor. Michał Witwicki „Ludwik” opowiada-„ Szefowie sztabu, kapitanowie „Proboszcz” / Jan Jaroszek/ i „Jerzewski” / Andrzej Kownacki/ to były różne osobowości. Kpt. „Proboszcz” to był urodzony wojownik, niezwykle odważny, podejmował szybkie decyzje, miał ducha walki, stworzony
do bezpośredniego udziału w boju i tym się interesujący. Zaniedbywał to, co na tyłach. Działający raczej samodzielnie”.
„WSPOMNIENIA ŻOŁNIERZY ZGRUPOWANIA „CHROBRY II”, DOM WYDAWNICZY BELLONA,
WARSZAWA 2006

Warto odwiedzić cmentarz w Orszymowie, idąc główną
aleją w stronę krzyża, po prawej stronie przystanąć nad grobem Jana Jaroszka „Proboszcza” i zapalić znicz, na znak pamięci i hołdu dla Polaków, którzy oddali życie za wolność Ojczyzny.
I. G.

W tym roku obchodzimy bardzo ważną dla wszystkich Polaków rocznicę- 100 lat
Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Każdy na swój sposób próbuje uczcić
tą wyjątkową datę. Wójt Gminy Mała Wieś i Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi zapraszają do udziału w konkursie, na wykonanie Symboli Narodowych w formie przestrzennej. W naszej gminie mamy bardzo dużo uzdolnionych osób, które jesteśmy przekonani, że sprostają trudnościom i wykażą się
ogromną kreatywnością. Z prac które zostaną zgłoszone utworzona zostanie wystawa podczas XX Dni Gminy Mała Wieś. Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania ze strony e-wyszogrod. pl
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Powiat

Spacerkiem po turystycznych atrakcjach Powiatu Płockiego

To jedno z najważniejszych
przedsięwzięć tej kadencji
Samorządu Powiatu Płockiego, a na pewno najważniejsze, jeśli chodzi o ochronę
bogactwa przyrodniczego naszego regionu. W środę, 11
lipca, część dotychczas zrealizowanych w ramach tego
przedsięwzięcia zadań mogli
zobaczyć także dziennikarze.
Chodzi o dofinansowany z funduszy unijnych projekt „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie Powiatu Płockiego”.
Od 2016 r. realizuje go Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Starostwa Powiatowego w Płocku
w partnerstwie z Nadleśnictwami Płock
i Łąck. Na projekt składają się działania
obejmujące zarówno kwestie turystyki
i ekologii, jak i edukacji. W sumie jest to
kilkanaście zadań, a ich wartość opiewa
na prawie 3,2 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wynosi blisko 2,5 mln zł.
Do tej pory, a prace przewidziane są
do 2019 roku, zrealizowane zostały m.
in. następujące zadania:
• Organizacja 140 km nowych tras turystycznych wzdłuż brzegów Wisły:
szlak północny Brwilno – Wyszogród,
szlak południowy Nowy Duninów – Płock – Gąbin; szlaki zostały wyposażone w energetyczne drzewka OZE
(w Wyszogrodzie i w Soczewce), lunety
obserwacyjne, infrastrukturę turystyczną, nieodpłatne wypożyczalnie rowerów czy tablice dydaktyczne
• Wytyczenie szlaku turystycznego
w Dolinie Skrwy na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego
• Stworzenie stanowisk lęgowych dla
chronionych i rzadkich gatunków awifauny i fauny
• Utworzenie portalu edukacji ekologicznej http://ekoinicjatywa-powiatplock.pl/
• Utworzenie aplikacji na tablety
i smartfony, która zawiera mapy wytyczonych w ramach projektu szlaków
• Zaprojektowanie i założenie lasu dendrologicznego na terenie Nadleśnictwa
Łąck
• Modernizacja schroniska dla dzikich
zwierząt w Miszewie Murowanym
Starosta Płocki Mariusz Bieniek zaprosił lokalnych dziennikarzy,

by – za ich pośrednictwem – pokazać
wszystkim mieszkańcom naszego
pięknego regionu wybrane zadania. – Nieustannie się rozwijamy, inwestujemy w nowe przedsięwzięcia,
które mają sprawić, że Ziemią Płocką
zachwycą się kolejne rzesze turystów,
ale i sami mieszkańcy – zauważa Starosta Mariusz Bieniek. – Znane powiedzenie mówi, że cudze chwalimy,
a swego nie znamy. Bardzo chcielibyśmy zmienić ten sposób myślenia, bo
naprawdę mamy się czym szczycić.
Jest w naszym powiecie tyle wspaniałych atrakcji, tak piękne miejsca i,
przede wszystkim, mnóstwo fantastycznych ludzi, że naprawdę możemy stać się turystyczną perełką na mapie województwa i całego kraju.
Objazdowa konferencja rozpoczęła
się w schronisku dla dzikich zwierząt
w Miszewie Murowanym, które prowadzi Nadleśnictwo Płock. W ramach zadania zbudowano tam woliery, budki
lęgowe i karmniki dla ssaków. Ponadto
prace obejmowały zorganizowanie i wyposażenie punktu weterynaryjnego.
Zmodernizowana lecznica jest zaopatrzona w stół operacyjny i narzędziowy,
lampy, stojaki, klatki transportowe

i do przetrzymywania zwierząt wymagających opieki. Pomaga się tu zwierzętom, by mogły wrócić do swojego naturalnego środowiska.
Po schronisku oprowadzał dziennikarzy Nadleśniczy Nadleśnictwa
Płock Zbigniew Suchodolski, któremu
towarzyszyli Starosta Mariusz Bieniek,
Wicestarosta Iwona Sierocka, Dyrektor
Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego
w Płocku Dorota Zakrzewska oraz jej zastępca Krzysztof Olejnicki. Oczy cieszył
pięknie zagospodarowany teren, ale serca wszystkich skradły przebywające tam
zwierzęta: dzik, jelonek, wiewiórki, bocian, warchlaki i inne.
Wyjątkowym gościem jest tu sęp
płowy, który trafił do ośrodka w ostatnim czasie. Na wycieńczonego ptaka,
który na terytorium Polski występował
przeszło 100 lat temu, natrafiono
na obszarze Leśnictwa Mościska. Padlinożercę szybko przetransportowano
do schroniska i natychmiast objęto odpowiednią opieką.
Sępy płowe objęte są ścisłą ochroną,
a ostatni ich lęg na terytorium naszego
kraju został odnotowany w 1914 roku
w Pieninach. W poprzednich latach

można było zaobserwować pojedyncze
przypadki podróżowania sępów płowych nad Europą Centralną i Wschodnią, w tym również nad Polską, natomiast nie kończyły się one zatrzymaniem na dłuższy czas. Pojawienie się tego gatunku ptaka można uznać za sensację ornitologiczną.
Kolejnym punktem na trasie była
wiata wypoczynkowa na szlaku północnym w Zakrzewie. Wcześniej, z racji
kiepskiej pogody, wycieczka udała się
jednak na pyszne ciasto i kompot do Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie,
któremu przewodzi Dyrektor Iwona Paradowska – Olkowska. Starosta Mariusz
Bieniek podkreślił, że o kompot czy wodę może tu poprosić każdy spragniony
turysta czy mieszkaniec, który korzysta
ze szlaku.
Ostatnim punktem był Wyszogród,
gdzie dziennikarze mogli zobaczyć tablice edukacyjne z pięknymi zdjęciami
ptaków, które żyją w naszym powiecie,
a także sprawdzić lunety obserwacyjne
usytuowane na wzgórzu z widokiem
na Wisłę. Oczywiście można było przyjrzeć się z bliska drzewku OZE oraz rowerom, których wypożyczenie – co
ważne – nic nie kosztuje.

Bardzo ciekawie było w Muzeum
Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej, po którym oprowadzał Dyrektor Zdzisław Leszczyński. Tutaj też została zaprezentowana dziennikarzom
aplikacja na tablety i smartfony.
Następnym punktem była wycieczka tramwajem wodnym po Wiśle. – To
naprawdę wspaniała atrakcja dla całych
rodzin – podkreślił Starosta Mariusz
Bieniek. – Serdecznie zachęcam do korzystania z naszych szlaków i wszystkich ciekawych miejsc, które przygotowaliśmy. Jesteśmy dla ludzi i działamy
dla ludzi. Państwa zadowolenie będzie
dla nas największą nagrodą
W trakcie realizacji, w ramach
projektu, są jeszcze m. in.: utworzenie
miejsca wypoczynku i rekreacji
nad Jeziorem Łąckim Dużym, modernizacja szlaków turystyczno-rekreacyjnych Nadleśnictwa Płock, szkolenia dla mieszkańców Powiatu Płockiego w zakresie edukacji ekologicznej
oraz prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000,
zaprojektowanie i organizacja wystawy „Wokół Nasion” w Wyłuszczani
Szyszek w Łącku.
STAROSTWO PŁOCK

Powiat
Dnia 08 lipca Ochotnicza Straż Pożarna
w Rębowie obchodziła jubileusz 110 lecia
swojego istnienia. Uroczystość rozpoczęła się
przemarszem z placu remizy OSP, którego
prowadziła rębowska Orkiestra pod batutą
kapelmistrza Waldemara Kidziuna, a za nią
przybyłe na tę uroczystość poczty sztandarowe i rębowscy strażacy. Pierwszym punktem
jubileuszu była Msza Święta, w kościele parafialnym św. Jana Chrzciciela o godz. 13.00.
Strażacy i przybyli goście wysłuchali kazania
i krótkiej historii Straży w Rębowie, którą wygłosił ks. Kan. Zenon Glicner. Po Eucharystii
przemarszem strażacy udali się pod remizę,
gdzie dokonano oficjalnego rozpoczęcia jubileuszu przez dowódcę Uroczystości- naczelnika druha Sławomira Malickiego. Przybyłych
gości i strażaków powitał Prezes OSP- Andrzej Łożyński. Miło nam było gościć poczty
sztandarowe wraz z ich prezesami i naczelnikami z: OSP Wyszogród, OSP Drwały, OSP
Gródkowo, OSP Bolino, OSP Kobylniki, OSP
Słomin, OSP Rakowo, OSP Orszymowo, OSP
Bodzanów oraz zaprzyjaźnioną straż z Wierzbowa, z gm. Mrągowo.
Po rozpoczęciu nastąpiło podniesienie flagi
OSP RP na maszt przez druhów: Tomasz Malicki,
Tomasz Panek i Piotr Boszko. Następnie dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Rębowie przygotowały
przedstawienie pt. „Strażacy w akcji”, za które dostały drobne upominki od Pana Starosty Mariusza
Bieńka. Po występie dzieci druhna Katarzyna Smardzewska odczytała zarys historyczny Straży i Orkiestry, który zaciekawił wszystkich przybyłych gości.
Po tym nastąpiło najważniejsze wydarzenie jubileuszu- wręczenie odnowionego Sztandaru OSP, którego dokonał Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP druh Hilary Januszczyk
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110 lat OSP RĘBOWO
w asyście Starosty Mariusza Bieńka i prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP W Wyszogrodzie
druha Henryka Klusiewicza na ręce prezesa Andrzeja Łożyńskiego. Chwilę później Strażacy zostali
odznaczeni medalami: złotymi, srebrnymi, brązowymi za Zasługi Dla Pożarnictwa, Odznakami Strażak Wzorowy. Następnie przedstawiciel Urzędu
Marszałkowskiego, Pan Karol Krajewski odznaczył
jednostkę OSP Rębowo medalem Pro Masovia oraz
wręczył imienne dyplomy dla trzynastu rębowskich strażaków, którzy mają więcej niż 50 lat
w Służbie dla Pożarnictwa. Natomiast pan starosta
Mariusz Bieniek wręczył odznaczenia „Zasłużony
Strażak” dla Powiatu dla 6 strażaków.
Na koniec przy dźwiękach” Warszawianki” odbył się uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych. Po zakończeniu uroczystości strażacy i zaproszeni goście udali się na obiad w remizie, na którym nie zabrakło dużego tortu z napisem:”110 lat
Straży w Rębowie”. Jesteśmy bardzo dumni z naszej straży, ponieważ to jedna z najstarszych jednostek w powiecie, która ma ponad 100 lat i jedyna,
która ma orkiestrę dętą w gminie.

„Odnowa zabytkowych schodów z okresu międzywojennego” w Wyszogrodzie zakończona
W dniu 2 lipca 2018r. w Wyszogrodzie miał miejsce końcowy
odbiór inwestycji polegającej
na odnowie zabytkowych schodów, które łączą ul. Rębowską
i ul. Wiślaną w Wyszogrodzie.
Wartość całkowita zadania
to: 79 950,00 zł brutto.
Przedsięwzięcie to dofinansowane
zostało w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich2014-2020. Dofinansowanie na poziomie 63,63% wyniosło odpowiednio: 50 318,00 zł.
Odbioru dokonali przedstawiciele Inwestora – Gminy i Miasta Wyszogród:

– Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród – Pan Jan Boszko,
-specjalista ds. infrastruktury i gospodarki komunalnej – Pan Marcin
Pieniążek,
-inspektor nadzoru inwestorskiego – Pan Andrzej Golatowski
Wykonawcą robót była firma: Remondis Aqua Wyszogród Sp. z o.o. reprezentowana przez Pana Krzysztofa
Cybulskiego.
W odbiorze uczestniczył również
Pan Piotr Kafliński -Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1 w Wyszogrodzie.
Projekt „Od nowa za byt kowych
scho dów z okre su mię dzy wojen ne go” obej mo wał m. in.: na prawę
znisz czo nych scho dów, wy ko na nie

nowych ba rie rek, oświe tle nia so lar ne go, ławek oraz doj ścia
do scho dów wraz z ta bli cą in for ma cyj ną. Scho dy te sta nowi ły nie gdyś prze dłu że nie nie ist nie ją cej
już ul. Ka hal nej, pro wa dzą cej
do sy na go gi, che de ru, Ka ha łu oraz
my kwy. Za byt kowe scho dy mie dzy
ul. Rę bow ską i Wi śla ną są je dy nym
za chowa nym obiek tem przy po mi na ją cym o ist nie niu daw nej dziel ni cy ży dow skiej w Wyszo gro dzie.
Dzię ki wy ko na niu re mon tu scho dy znów bę dą słu żyć miesz kań com
na sze go mia stecz ka ja ko do sko na łe
miej sce do spotkań i spa ce rów oraz
pod nio są atrakcyj ność tu rystycz ną
Wyszo gro du.
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„Swego nie znacie, cudzie chwalicie…” – ktoś może powiedzieć, że Emaus,
rębowskie coroczne obchody święcenia pól to nic wielkiego, nic ciekawego. I tu się myli…
W tym roku miałem przyjemność
zorganizować wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich z Rębowa Weekend dla Rodaka. Gościliśmy na naszej przyczepie, którą jeździliśmy
po polach, Rodaków z Kazachstanu. Była to grupa 14stu osób, którzy mieszkają aktualnie w ośrodku
adaptacyjnym dla repatriantów
w Pułtusku. Wyobraźcie sobie jaka
dla nich to była frajda, nowe przeżycie i kolejny etap poznawania Ojczyzny swoich przodków poznać nasze
lokalne święto i być wśród Polaków,
zobaczyć z bliska polską wieś wraz
z wspaniałym wiejskim klimatem.
Co więcej nasze święto wzbudziło
ogromne zainteresowanie wolontariuszy Fundacji dla Rodaka, bo tam
na Mazurach i Warmii takich obchodów nie ma.
Warto wspomnieć i podkreślić, że
jesteśmy drugą miejscowością, która
wzięła udział w Akcji Weekendy dla Rodaka – polegającą na zachęcaniu
do przyjmowania u siebie Rodaków
z Kazachstanu – organizowaną przez
Fundację dla Rodaka.
Bardzo dziękujemy księdzu Proboszczowi, Paniom z Koła Gospodyń

Wiejskich w Rębowie, OSP Rębowo
i mieszkańcom za przepiękną gościnę,
zaangażowanie i serce okazywane Rodakom przez Państwa na każdym kroku.
Emaus to święcenie pól czyli procesyjne przejazd po polnych drogach
i krótkie modlitwy przy historycznych
kapliczkach oraz krzyżach. Na zakończenie procesji odbyła sie Msza Św. w lesie oraz po wszystkim festyn.

W tegorocznych Emaus brała
udział Ewa Szymańska radna Sejmiku
mazowieckiego oraz Jan Boszko Burmistrz Wyszogrodu który pod wrażeniem spotkania z Rodakami zaoferował
sponsoring wyjazdu, na spotkanie
z młodzieżą z Kazachstanu która obecnie przebywa w domu rekolekcyjnym
w Nowym Kawkowie na Mazurach.
PAWEŁ KŁOBUKOWSKI

reklama

„Wakacyjne Wyrównywanie Szans
- Sport, Rekreacja, Profilaktyka”

Pod tym tytułem rozpoczęto wakacyjne zajęcia dla dzieci z Gminy
i Miasta Wyszogród, które odbyły
się w dniach od 2 do 20 lipca 2018r. Zajęcia zorganizowane
z myślą o dzieciach i młodzieży,
które chciały aktywnie, sportowo
i ciekawie spędzić pierwsze tygodnie wakacji letnich.
W programie, który zapewniał rozrywkę na wysokim poziomie nie zabrakło wyjazdów na basen do Sochaczewa
i Term w Mszczonowie. Wyjazdy na baseny zorganizowane były pięciokrotnie.
Na basenie dzieci skorzystały z instruktarzu z nauki i doskonalenia pływania. Były zabawy na zjeżdżalniach i kąpiele w solance na Termach w Mszczonowie. Po basenach przyszedł czas na mały odpoczy-

nek i zajęcia dydaktyczne z wyplatania
wikliny. Warsztaty poprowadził Pan Jan
Michalski, pedagog oraz mistrz plecionkarstwa i koszykarstwa. Dzięki jego opowieściom uczestnicy poznali historię tego wyjątkowego zawodu. Mieli również
okazję sami spróbować swoich sił i wypleść piękne koszyczki i rożki. Kolejny tydzień oprócz już wspomnianego wcześniej wyjazdu do Mszczonowa, który odbył się 9 lipca dzieci uczestniczyły w rajdzie rowerowym do pobliskich Tułowic
oddalonych od Wyszogrodu około 15 km. Tam na rowerzystów czekało
przygotowane ognisko z pieczeniem kiełbasek. Na miejscu wolny czas dzieciom
wypełniały zabawy na miejscowym placu zabaw. Koniec drugiego tygodnia to
warsztaty z profilaktyki pt. „Namiot profilaktyczny- miejsce prawdy”.
Dokończenie na str.7
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Dokończenie ze str.6

Celem zajęć było uświadomienie
tym młodszym i tym starszym dzieciom,
często tragicznych sytuacji i zdarzeń wynikających z występowania wszechobecnych trucizn, jakimi są alkohol, narkotyki
i dopalacze. Główny nacisk kładziony był
na pokazanie, iż nikt nie jest w stanie
przezwyciężyć trujących, obezwładniających i pozbawiających możliwości przeżycia skutków spożycia używek i ich działania na ludzki organizm. Do aktywnego
wykonywania poszczególnych przykładów oraz ćwiczeń zapraszani byli wszyscy chętni, aby uświadomić oglądającym
spotkanie, iż sytuacje te mogą dotknąć
każdego z nich. Jednocześnie poprzez te
przykłady uświadamiamy, iż to, co mamy najcenniejszego, czyli życie możemy
stracić poprzez jedną nieprzemyślaną decyzję, złudną chwilę fałszywej wolności.
Atrakcje towarzyszące pokazom profilaktycznym uwidoczniły, że można „czysto”
i świetne się bawić a rodzina jest tą wyspą
gdzie zawsze znajdzie się bezpieczny
port.

Trzeci tydzień zajęć to atrakcja,
na którą wszyscy z utęsknieniem czekali, prawdziwa „petarda”, wyjazd
do Energylandii do Zatoru-Rodzinnego
Parku Rozrywki. Tam na dzieci czekały
niezliczone atrakcje, a wśród nich zaliczający się do jednego z największych
i najbardziej ekstremalnych megacoaste-

rów w Europie Hyperion. Na drugi
dzień odbyły się zajęcia rekreacyjne
na dmuchanych zjeżdżalniach i placach
zabaw ustawionych na hali sportowej.
Można było pograć w halową piłkę nożną i koszykówkę. Na zakończenie akcji
letniej wszyscy uczestnicy wzięli udział
w pikniku grillowym przy amfiteatrze
nad Wisłą oraz odbyli rejs tramwajem
wodnym.
Zajęcia odbyły się dzięki dotacji finansowej przyznanej przez Burmistrza
Gminy i Miasta Wyszogród, środkom finansowym Miejsko – Gminnej Komisji
Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych i Uzależnieniom oraz środkom finansowym z wkładu własnego, Stowarzyszeniu „Mecenasów” Sportu Wyszogród.
W imieniu własnym oraz uczestników zajęć letnich w Wyszogrodzie serdeczne podziękowania składam Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród Panu Janowi Boszko, członkom Miejsko-Gminnej komisji Antyalkoholowej:
Annie Kossakowskiej, Grzegorzowi
Klus, Klemensowi Plichcińskiemu,
Aleksandrze Winnickiej, Grażynie

Wakacje dla Rodaka
Jak już, z naszych poprzednich artykułów, Państwo wiecie nawiązałem współpracę z Fundacją dla Rodaka z Olsztyna – organizacją non
profit, której głównym celem jest
wsparcie Polków z Kazachstanu
i Kresów (więcej informacji na:
www.fundacjadlarodaka.pl).
Dotychczas wspólnie z SGW Rębowo wsparliśmy akcję Kubek dla Rodaka,
przekazując kubki do Domu Rekolekcyjnego Zacheusz, w którym aktualnie
przebywają Rodacy z Kazachstanu oraz
włączyliśmy się do akcji Weekendy dla
Rodaka – zapraszając Rodaków z Kazachstanu na święcenie pól.
Ale na tym nie poprzestajemy…
Mieliśmy przyjemność odwiedzić kolonie dla polskich dzieci i młodzieży z Kazachstanu pn. „Wakacje dla Rodaka”,
których celem bezpośrednim jest organizacja wakacyjnego pobytu na Warmii
i Mazurach dzieciom i młodzieży – potomkom Polaków zesłanych do Kazachstanu przez sowietów w lareklama

tach 1937–1941, umożliwiającego zapoznanie z rodzimą kulturą polską oraz
kontakt z językiem polskim.
Dzięki wsparciu Pana Jana Boszko
Burmistrza Wyszogrodu miałem możliwość wraz z Paniami z Koła Gospodyń
Wiejskich z Rębowa jechać do Nowego
Kawkowa – malutkiej warmińskiej wioski, która stała się swoistym centrum
dla Rodaków z Kazachstanu. To tutaj,
już po raz drugi, odbywają się w/w kolo-

nie; polscy studenci z Kazachstanu,
Mołdawii, Ukrainy czy Białorusi znajdują swój dom podczas długich weekendów, a Repatrianci z Kazachstanu
i Turkmenistanu mogą spędzić wolny
czas i poznać kolejny przepiękny region
swojej prawdziwej Ojczyzny.
I nam się udało spędzić wspaniały
dzień z młodzieżą z Kazachstanu oraz
Organizatorami tych wszystkich wydarzeń. W dniu naszej wizyty w Nawym

reklama

Piotrkowskiej, Annie Kijoch, Krzysztofowi Fabisiak, Mariuszowi Caban, Zbigniewowi Wiśniewskiemu, Wiesławowi
Gaworskiemu oraz Stowarzyszeniu”
Mecenasów Sportu” Wyszogród, który
był operatorem tych działań, kadrze
i wolontariuszom w osobach:
Hanna Sidor – Prezes Stowarzyszenia
„Mecenasów” Sportu Wyszogród
Leszek Buks -v-ce Prezes SMS Wyszogród

Marek Brzozowski koordynator Centrum Kultury „Wisła”
Małgorzata Majewska dyr. Miejsko-Gminnej Biblioteki
PaniaTamara Gozdan
Pani Iwona Rokicka
Pani Małgorzata Górnicka
Pan Maciej Pietrzak
Do zobaczenia za rok

Kawkowie gościł (specjalnie dla uczestników Wakacji dla Rodaka i mieszkańców okolicznych miejscowości) Naukobus, czyli objazdowa wystawa Centrum
Nauki Kopernik z Warszawy. Prawdziwą frajdą jest zobaczyć i poczuć na własnej skórze te eksperymenty, które prezentują Edukatorzy (mamy nadzieję, że
i do nas przyjedzie taki bus prowadzimy
rozmowy w sprawie sprowadzenia i zorganizowania takich pokazów w Gminie
Wyszogród).
Domowe jedzenie i ciepła atmosfera to pierwsze słowa, które nam się
nasuwają podczas opisywania tego
dnia na Warmii. A będąc w tym regionie nie można nie zobaczyć Sank-

tuarium w Gietrzwałdzie… To miejsce i świadomość, że to tam Matka
Boska objawiła się zwykłym dziewczynkom napełnia nadzieją i prawdziwym optymizmem.
A nas napawa optymizmem fakt, że
kolejne wspaniałe wydarzenia czekają
nas, w ramach współpracy z Fundacją
dla Rodaka, mianowicie Spotkania dla
Rodaka i na początek spotkanie autorskie z pisarką Joanną Jax (autorką autorką sagi o Von Beckach, sagi „Zemsta
i przebaczenie” oraz powieści „Długa
droga do domu”) oraz Lekcja dla Rodaka – szczegóły wkrótce. Mam nadzieję
że będzie się działo;)

JAKUB SIDOR –KIEROWNIK HALI SPORTOWEJ
W WYSZOGRODZIE

PAWEŁ KŁOBUKOWSKI
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Miejsko – Gminne zawody sportowo - pożarnicze w Wyszogrodzie
22 lipca 2018 r. o godzinie 14:00 na stadionie LKS
Stegny rozpoczęły się Miejsko-Gminne Zawody
Sportowo-Pożarnicze 2018. Do zmagań stanęło 7
drużyn męskich. Rywalizacja składała się z dwóch
etapów: pierwszy to sztafeta pożarnicza 7x50 m z
przeszkodami, drugi etap to ćwiczenie bojowe,
polegające na jak najszybszym sprawieniu linii
ssawnej, głównej i gaśniczej oraz przewróceniu
przeszkód na końcu toru. Na wynik drużyny składała
się suma punktów uzyskanych za czas wykonania
konkurencji oraz punktów karnych. Nad prawidłowym
przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska
powołana przez Komendanta Miejskiego Państwowej
Straży Pożarnej w Płocku. Na zawody przybyli
również: Mariusz Bieniek- Starosta Płocki, Hilary
Januszczyk- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego
ZOSP RP w Płocku, Jan Boszko- Burmistrz Gminy i
Miasta Wyszogród, Anna Kossakowska- Sekretarz
Gminy i Miasta Wyszogród, Józef Zbigniew BoszkoPrzewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród,
Henryk Klusiewicz- Prezes Zarządu Oddziału MiejskoGminnego ZOSP RP w Wyszogrodzie, Krzysztof
Laskowski- Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w
Wyszogrodzie, ks. Grzegorz Przybyłek- Proboszcz
Parafii Wyszogród, Krzysztof Rygier- członek Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku oraz
mieszkańcy Gminy i Miasta Wyszogród.
Po pierwszym etapie na prowadzeniu była jednostka OSP
Wyszogród, która osiągnęła czas 62,4, drugie miejsce
zajmowała jednostka z Rębowa z czasem 64,1, a trzecie OSP
Kobylniki z rezultatem 73,3.
Ćwiczenie bojowe wygrała jednostka OSP Rębowo z
czasem 48,4, drugie miejsce zajmowała OSP Drwały z czasem
53,3, natomiast trzecie OSP Wyszogród z czasem 50,3 + 5
punktów karnych.
reklama

Klasyfikacja po dwóch etapach była następująca:
1. OSP Rębowo z czasem łącznym 112,5
2. OSP Wyszogród z czasem łącznym 117,7
3. OSP Drwały z czasem łącznym 132,5
4. OSP Kobylniki z czasem łącznym 134,5
5. OSP Rakowo z czasem łącznym 138,6
6. OSP Słomin z czasem łącznym 139,4
7. OSP Gródkowo z czasem łącznym 161,0
Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród odbyło się
wręczenie medali i odznaczeń dla wyróżniających się druhów.
Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości Starosta
Płocki wyróżnił pamiątkowym medalem następujące osoby:
• Wiesław Ambroziak - OSP Wyszogród
• Władysław Przybylski - OSP Bolino
• Andrzej Głowacki - OSP Rakowo
• Waldemar Łątka - OSP Słomin
• Mariusz Caban - OSP Grodkowo
• Zbigniew Boszko - OSP Drwały
• Andrzej Gruszka - OSP Kobylniki
• Andrzej Łożyński – OSP Rębowo (otrzymał medal
podczas uroczystości 110-lecia OSP Rębowo)
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Bulkowo gminne zawody OSP

reklama

„Rębowo z muzyką wśród najmłodszych”
Dnia 7 lipca 2018 r. na terenie Gminnego Centrum
Informacji w Worowicach już po raz kolejny odbyły się
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Uczestniczyły
w nich wszystkie Zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bulkowo.
Tradycyjnie zawody rozpoczęła uroczysta – polowa Msza
Święta, celebrowana przez Proboszcza Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Daniszewie ks. Andrzeja Konwerskiego. Oficjalnego otwarcia zawodów dokonał Wójt Gminy Bulkowo
Gabriel Graczyk, który również przywitał wszystkich przybyłych gości. Odprawę strażaków przeprowadził Komendant
Gminny ZOSP RP Piotr Kaźmierowski.

Po przeprowadzeniu zawodów nastąpiło wręczenie statuetek, dyplomów oraz nagród rzeczowych. Wójt Gminy Bulkowo podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie zawodów, a w szczególności pracownikom Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Bulkowo oraz druhom z poszczególnych OSP.
Organizatorami Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bulkowo byli Wójt Gminy Bulkowo oraz Zarząd Oddziału Gminnego związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Bulkowie.
Zawody w części oficjalnej, jak i same zmagania poprowadziła
Druhna Aneta Chmielewska.

Zawody Strażackie jak co roku zostały rozegrane
w dwóch flagowych konkurencjach:

1. Ćwiczenia bojowe
2. Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami
W Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych wzięło
udział 7 drużyn (w tym 1 kobieca). Nad prawidłowym przebiegiem czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Miejskiego PSP w Płocku w składzie:
1.bryg. Piotr Rakowski – Sędzia Główny
2.mł. Bryg. Adam Bronka
3.mł. asp. Łukasz Szymański
4.mł. ogn. Paweł Opolski
5.ogn. Zofia Dziugan
Komisja Sędziowska stwierdziła, że organizacja, przygotowanie jak i sam przebieg zawodów zostały przeprowadzone
na jak najwyższym poziomie. Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:
Grupa,, A”- męskie drużyny pożarnicze

1. OSP Nowe Łubki
2. OSP Bulkowo
3. OSP Pilichówko
4. OSP Blichowo
5. OSP Nadułki
6. OSP Worowice
Grupa,, C” – Kobiece drużyny pożarnicze

1. OSP Worowice

Jak wszyscy wiemy OSP w Rębowie obchodziła swój Jubileusz- 110 lat istnienia. Do Straży należy również Orkiestra, licząca około 30 członków. Straż Pożarna w Rębowie chciałaby, aby jej orkiestra funkcjonowała jeszcze lepiej oraz rozwijała się przyjmując nowych członków w swoje szeregi, dlatego złożyła wniosek o dotację
w Konkursie grantowym „Działaj Lokalnie 2018”. Jest to Program
Polsko-Amerykański Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej- Młodzi Razem”. Tytuł projektu brzmi: „Rębowo z muzyką wśród najmłodszych”. Całkowita wartość budżetu projektu
(uwzględniając wkład własny oraz kwotę dotacji) to 8228.80 zł.
Wnioskowana kwota dotacji, którą otrzymaliśmy to 6000 zł.
Głównym celem projektu jest:

Nauka młodzieży i dzieci gry na instrumentach
Przygotowanie młodzieży do zasilenia szeregów orkiestry dętej
Kupno trzech nowych instrumentów dętych: trąbki, klarnetu i puzonu.
Chcemy, aby dzięki temu projektowi rozwijała się nasza Orkiestra, dzieci uczyły się na dobrych instrumentach. Próby odbywają się w każdy piątek o godz. 20.00
a dla dzieci we worki o 16.00 i w piątki razem z dorosłymi. Działalność naszej Orkiestry nie ogranicza się do występów w obrębie gminy. Gramy na różnych uroczystościach. Ostatnio byliśmy w Bielsku na przeglądzie Orkiestr Dętych. Mimo, że nasza Orkiestra nie jest zawodowa, lecz ochotnicza zajęliśmy 4 miejsce na 9 orkiestr
i otrzymaliśmy puchar z nagrodą pieniężną. Jest ona tylko rok młodsza od Straży,
więc w 2019 roku będziemy obchodzić jej 110 lecie. Została ona założona w 1909
r. z inicjatywy ks. Pomirskiego. Instrumenty zakupiono za własne pieniądze i ofiarowane przez miejscowe społeczeństwo. Pierwszym kapelmistrzem został Władysław
Górecki, a następnie Bolesław Górnicki. Kiedy nadszedł okres okupacji niemieckiej
działalność Straży ograniczono do bojowej. Po wyzwoleniu w 1945r. wznowiono
działalność Straży i Orkiestry. Kapelmistrzostwo powierzono Franciszkowi Woi. Rębowska Orkiestra już w maju 1945 roku grała marsze powracającym wojskom, brała udział w pierwszych dożynkach w Lublinie. Jej najwyższe osiągnięcia to: II miejsce w Pierwszym Wojewódzkim Festiwalu Orkiestr Dętych w Płocku spośród 13
biorących udział. W 1928r. w Staroźrebach witała Prezydenta RP Ignacego Mościckiego, a w 1930r. grała hymn temuż prezydentowi w czasie jego podróży wizytacyjnej przez woj. Mazowieckie oraz podczas oddawania mostu w Wyszogrodzie
w obecności prezydenta. Po śmierci druha Woi orkiestrę prowadził druh Stanisław
Stanowski. Od 2000r. kapelmistrzem jest Waldemar Kidziun a od 2015r. posiadamy nowe mundury, którą różnią się od strażackich i jako orkiestra jesteśmy w nich
rozpoznawalni.
Chcemy, aby jej historia toczyła się dalej przy boku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Rębowie, a dzięki takim projektom jak „Rębowo wśród najmłodszych” systematycznie się rozwijała i podnosiła poziom wykształcenia muzycznego naszej orkiestry.
DH MARTYNA ŁOŻYŃSKA
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Most Jagiełły – Czerwińsk nad Wisłą
30 czerwca i 1 lipca 2018 r. na miłośników historii
średniowiecza czekała nie lada gratka. A to wszystko
dzięki imprezie plenerowej „Most Jagiełły”, której
partnerem była Gmina Czerwińsk nad Wisłą.

„Wianki nad Wisłą”
Za nami Wianki w Zakrzewie. Wianki w Zakrzewie organizowane są
od kilku lat, jest to czas na wspólną zabawę nie tylko mieszkańców Zakrzewa ale również całej lokalnej społeczności.

Głównym celem imprezy było upamiętnienie przeprawy
wojsk króla Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą
podczas wojny z Zakonem Krzyżackim w 1410 r.
Piknik rozpoczął się w sobotę na terenie ogrodów klasztornych a następnie barwny średniowieczny korowód na czele
z Królem Władysławem Jagiełłą i Księciem Witoldem przeszedł ulicami Czerwińska na Bulwar Wiślany.
Nad Wisłą zaprezentowana została symboliczna replika
mostu łyżwowego przy udziale tradycyjnych łodzi flisackich.
Następnie dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej upamiętniającej drogę Jagiełły na Grunwald.
Po tym wydarzeniu wszyscy udali się do klasztoru, gdzie
w średniowiecznej scenerii rozpoczęły się warsztaty rzemiosła,
turnieje oraz różne pokazy. Widzowie mogli zobaczyć jak wyglądała praca praca szewca, kowala czy garncarza. Na uczestników imprezy czekał pokaz grupy sokolniczej, stragany z tkaninami, ceramiką i biżuterią. Niemal przez cały czas trwały liczne turnieje rycerskie i łucznicze. Zwieńczeniem pierwszego
dnia imprezy był pokaz ognia na Bulwarze Wiślanym.
W niedzielę od rana trwały pokazy rzemiosła dawnego
a na zakończenie odbyła się msza święta trydencka.
UG CZERWINSK

Pracownia Orange Sercem Gminy Bulkowo
Pracownia Orange w Bulkowie
działająca w strukturach Biblioteki
od stycznia jest motorem napędowym nowych działań dla bulkowskiej społeczności. W nasze pomysły staramy się angażować, jak
największą liczbę mieszkańców.
Od początku roku zorganizowaliśmy m. in. cykl spotkań dla dzieci
i młodzieży dotyczący bezpiecznego Internetu i kodowania.
Wspólnie z grupą „Zaczytani w Bulko” w maju i w czerwcu realizowaliśmy
projekt „Zaczytane Bulkowo”, w ramach
którego odbywały się warsztaty dla młodzieży i spektakle dla prawie 130 przedszkolaków. Podczas czerwcowej Nocy Bibliotek odbyły się międzypokoleniowe
warsztaty przyszłościowe, podczas których rozmawialiśmy o przyszłości tej
za 100 lat, a młodzież przeprowadzała
wywiady z lokalnymi liderami. W ramach kolejnego projektu w naszej Pracowni zostały przeprowadzone przez
specjalistę ze Stowarzyszenia Robisz. to
warsztaty z modelowania i druku 3D,
dla dwudziestoosobowej delegacji młodzieży ze wszystkich szkół z terenu
Gminy. Również w czerwcu zostały zorganizowane 3 dniowe warsztaty anima-

cyjne z nowymi technologiami, przeprowadzone przez edukatorkę z Fundacji
„5Medium”, których efektem było przygotowanie I gry terenowej „Kevin sam
w Bulkowie”, która została rozegrana
podczas VIII Dni Bulkowa. Z kolei w lipcu odbyły się zajęcia z Lego Mindstorms w ramach projektu „Robo – Ty
i Ja”. W ramach wyzwania dla młodzieży zorganizowaliśmy Escape Room,
dzięki temu w naszych przestrzeniach
został wyreżyserowany i nagrany teledysk – z przymrużeniem oka- promujący czytanie pt. O tym jak, „Grażyna i Janusz” uciekli z Biblio-Pracowni w Bulko!

Wydarzenie to zajęło pierwsze miejsce
w grywalizacji z innymi pracowniami,
w której uczestniczymy na platformie
Orange. Ponadto w różnych formach
spotkań, imprez, prelekcji, wycieczek,
warsztatów, zajęć, lekcji lub po prostu
odwiedzających nas w celu wypożyczenia książki lub zagrania w PlayStation,
czy skorzystania z Internetu było prawie 7 tysięcy osób!
Prosto z Orange Serca przesyłamy
wyrazy wdzięczności za zaangażowanie
w życie naszej Pracowni WSZYSTKIM,
którzy nas wspierają.
Dziękujemy i zapraszamy do nas!

Tegoroczne spotkanie odbyło się 30 czerwca. Rozpoczęliśmy je od przywitania
rowerzystów, których wspólnie z OSP z Małej Wsi zaprosiliśmy na pokaz strażacki
z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Następnie Wójt Gminy
Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi Ewa Grzelak oraz Radny Gminy Mała Wieś Dariusz Wysocki
podziękowali strażakom z Jednostek Gminnych (Ochotniczej Straży Pożarnej z Zakrzewa, Małej Wsi, Podgórza i Starych Gałek) za ich bezinteresowną pomoc i wsparcie podczas organizacji imprez gminnych i rajdów rowerowych.
Dla wszystkich przybyłych gości przygotowana została darmowa grochówka
oraz wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku. Nie zabrakło również wspólnego
plecenia wianków z ziół i kwiatów, które puszczone zostały na wodę.
Na dzieci czekała bezpłatna zjeżdżalnia, konkursy i animacje.
Serdecznie dziękujemy Gospodarzom tego wieczoru – Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie. Dziękujemy Wam bardzo za przemiłą współpracę i ogromne
zaangażowanie, doceniamy ogrom pracy jaki włożyliście w przygotowania. JESTEŚCIE NIEZASTĄPIENI.
Dziękujemy Wójtowi Gminy Mała Wieś za wsparcie finansowe, bez którego organizacja tego wydarzenia byłaby bardzo trudna. Dziękujemy Radnemu Gminy
Mała Wieś Dariuszowi Wysockiemu, który od samego początku był bardzo zaangażowany w organizację sobotniego spotkania. Dziękujemy ŚDS w Starych Święcicach
oraz DPS w Zakrzewie- za plecenie wianków, Strażakom Ochotnikom z Terenu
Gminy Mała Wieś- za czuwanie nad bezpieczeństwem, Stowarzyszeniu Kobiet
Wiejskich MALWA- za współorganizację Rajdu Rowerowego oraz wszystkim
uczestnikom Rajdu. Dziękujemy również właścicielowi terenu, który udostępnił te
piękne i urokliwe miejsce. Jeżeli kogoś pominęliśmy PRZEPRASZAMY!
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Obchody 75. rocznicy Zbrodni Wołyńskiej
„Nie o zemstę lecz o prawdę i pamięć wołają ofiary”

Zbrodnia wołyńska była antypolską czystką etniczną, przeprowadzoną przez nacjonalistów ukraińskich, mającą charakter ludobójstwa, dokonana w latach 1943–1945. Jej sprawcy – Organizacja Nacjonalistów
Ukraińskich frakcja Stepana Bandery (OUN-B) oraz jej zbrojne ramię Ukraińska Armia Powstańcza
(UPA) we własnych dokumentach
planową eksterminację ludności
polskiej określali mianem „akcji
antypolskiej”. Według szacunków
polskich historyków ukraińscy nacjonaliści zamordowali w latach 1943-1945 na Wołyniu
i w Galicji Wschodniej ok. 100 tys.
Polaków. 40-60 tys. zginęło
na Wołyniu, 20-40 tys. w Galicji
Wschodniej, co najmniej 4 tys.
na terenie dzisiejszej Polski. Kulminacja tych wydarzeń, określanych mianem zbrodni wołyńskiej,
nastąpiła 11 lipca 1943 r., gdy oddziały UPA zaatakowały ok. 150
polskich miejscowości.
Jak podaje IPN, na skutek polskich
akcji odwetowych do wiosny 1945 roku
zginęło prawdopodobnie 10–12 tys.
„Mylą się ci, którzy myślą, że pamięć nie potrafi się odradzać albo że
upływ czasu zatrze wszystkie czyny
i prawdziwy ból przeszłości. Że nasza
planeta nadal będzie się obracać, dni i lata będą mijać. Obowiązek nakazuje
dziś, żeby wszystko, co nie zostało jeszcze powiedziane, dopowiedzieć do końca.” (A. Twardowski)
8 lipca miałem zaszczyt uczestniczyć wraz z reprezentantami Fundacji
dla Rodaka w Światowych Obchodach 75. Rocznicy Ludobójstwa na Wołyniu, zorganizowane przez Ogólnopolski Komitet Obchodów Narodowego
Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich, które rozpoczęły się w niedzielę, w południe
od zmiany posterunku honorowego
i odczytania apelu pomordowanych
przy Grobie Nieznanego Żołnierza

w Warszawie. Udział w wydarzeniu
wzięli m. in. przedstawiciele władz państwowych i kościelnych, Instytutu Pamięci Narodowej, a także ocaleni z rzezi
wołyńskiej.
Podczas uroczystości głos m. in.
przewodnicząca Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków Pomordowanych
na Wołyniu Janina Kalinowska. Ocalona z rzezi podkreśliła, że to, co do tej pory zostało zrobione przez polskie państwo w kwestii upamiętnienia ofiar, „to
za mało”. Dodała, że Wołyniacy i Kresowiacy dopominają się przede wszystkim o ekshumacje zwłok swoich zamordowanych rodzin. „Co winni są ci Polacy? Na Wołyniu i nie tylko na Wołyniu,
na całych Kresach Wschodnich. Zginęli
za co? Za swoją polskość. Tam nie ma
już naszej ojczyzny, tam spoczywają nasi najbliżsi, w dołach śmierci, niejedno-

krotnie na wierzchu jest wysypisko
śmieci” – mówiła Kalinowska.
Po uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza, marsz pamięci przeszedł
przez Krakowskie Przedmieście i Stare
Miasto do Katedry Polowej Wojska Polskiego Długiej, gdzie rozpoczęła się msza
święta w intencji ofiar ludobójstwa.
Ogromnym zaszczytem było złożenie przez nas wieńca.
Mówić głośno o bestialskim mordzie na Polakach, uczyć i dochodzić
prawdy to nasz obowiązek.
Bardzo dziękujemy ks. Tadeuszowi
Isakowiczowi-Zalewskiemu za zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowych w tak ważnym Wydarzeniu.
Fundację dla Rodaka reprezentowali: Robert Rachwał, Ewa Szymańska, Paweł Kłobukowski oraz Joanna Wilk-Yaridiz.
reklama
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HISTORIA PARAFII CHOCISZEWSKIEJ
Dzieje parafii chociszewskiej wiążą
się z historią dwóch sąsiednich
miączyńskiej i smoszewskiej, których funkcje Chociszewo przejmowało: Miączyna od 1778 i Smoszewa w latach 1817-1975. Ze względu na warunki naturalne: bliskość
rzeki, dobre gleby, naturalne miejsca obronne, tereny te były od niepamiętnych czasów zamieszkałe
przez człowieka. Świadczą o tym
przypadkowe odkrycia archeologiczne: neolitycznej kultury pucharów lejkowatych w Smoszewie
i cmentarza kultury grobów skrzynkowych (z okresu wpływów rzymskich – III/IV w. n. e.) na terenie
zespołu pałacowo – parkowego
w Miączynie.
We wczesnym średniowieczu rejon
ten należał do najgęściej zaludnionych
w skali całego
Mazowsza, stanowiąc część tzw.
„starego Mazowsza” (Mazowsza płockiego). W czasach pogańskich
(VI – IX w.) miał należeć do tzw. „plemienia wyszogrodzkiego”, którego
ośrodkiem był gród w Wyszogrodzie – Drwałach i miejsca kultu w Wyszogrodzie (teren dzisiejszego pomnika
Bitwy nad Bzurą), Radzikowie (wzgórze „Gaik”) oraz Czerwińsku (teren dzisiejszego cmentarza lub klasztoru). Niewykluczone, że ze względu na podobieństwo topograficzne (izolowany
przez głębokie parowy wysoki cypel
nadwiślańskiej skarpy) taką samą rolę
spełniało wzgórze w Miączynku, na którym posadowiono później kościół. Polańscy książęta chętnie adaptowali te
miejsca dla nowej religii, usuwając wcześniej pozostałości pogańskie.
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa opiekę duchową nad tym rejonem
sprawowały benedyktyńskie placówki
misyjne w Czerwińsku lub Zakroczymiu, wymienione w tzw. „falsyfikacie
mogileńskim” w 1065r. Od 1155r. tereny te znalazły się w orbicie wpływów
klasztoru kanoników regularnych (augustianów) w Czerwińsku. Pierwsze
reklama

wzmianki źródłowe o wsiach należących do tych parafii pochodzą z lat: Miączyn (1254r.), Smoszewo (1294r.),
Chociszewo (1373r.), Wychódźc
(1386r.), Roguszyn (1416r.), Goworowo i Przybojewo (1424r.). Większość
z nich posiada nazwy patronimiczne
(od imienia właściciela lub założyciela):
Chociszewo – Chocisz, Goworowo – Gowor, Roguszyn – Rogusz/Roch,
Miączyn (pierwotnie Miecino) – Miecław, Przybojewo – Przyboj, Smoszewo – Smaszcz. Tego typu wsie mają najstarszy rodowód i powstawały między X a XII w. Topograficzny charakter
ma
nazwa
Wychódźc
(Wychócz) – od miejsca przeprawy przez
Wisłę albo od imienia Wychna.
Prawdopodobnie jeszcze w XII w.
Miączyn i Goławin trafiły drogą książęcego nadania w ręce rodu Łabędziów
(Duninów). Z ich fundacji, w Miączynie powstała parafia p. w. św. Piotra
i Pawła (początek XIV w.), do której na-

leżały wsie: Miączyn, Miączynek, Goławin, Goworowo, Roguszyn, Przybojewo, Wychódźc, Straszyn, Kawęczyn,
Wola Miączyńska. Z podziałami majątkowymi, związane jest najpewniej powstanie drugiej parafii w ich dobrach – w Smoszewie, erygowanej
przez biskupa płockiego Ścibora z Radzymina w 1385r. Łabędziowie miączyńscy już w XV w. podzielili się na kilka rodzin, które wzięły swoje nazwiska
od rodowych siedzib: Miączyńskich,
Goławińskich, Smoszewskich, Skotnickich, Karnkowskich. W 1373r. bracia
Stanisław i Dziersław otrzymali od księcia mazowieckiego Siemowita III prawo
chełmińskie dla swoich wsi – Chociszewa i Smoszewa. Jest to wprawdzie
pierwsza wzmianka źródłowa o Chociszewie, ale wieś musiała istnieć już
od dawna oraz być dobrze zagospodarowana i ludna, aby właścicielowi opłacało
się przenosić ją na prawo chełmińskie.
Chociszewo i parafia miączyńska stanowiły wówczas część Księstwa Mazowieckiego, rządzonego przez księcia Janusza Starszego, który był sprzymierzeńcem Jagiełły w konflikcie z Krzyżakami. W wiktorii grunwaldzkiej
w 1410r. brał udział Sasin z Wychódźca, herbu Powała, który został wymieniony wśród najznamienitszych rycerzy
chorągwi nadwornej króla Władysława
Jagiełły. Być może właśnie Wychódźc
był miejscem przeprawy hufców Jagiełły przez Wisłę po słynnym „moście
na łodziach”, zarówno w 1410r. jak
i w: 1414r., 1419r., 1422r. Świadczyć
może o tym królewski dokument wystawiony 16 lipca 1419r. „W Wychódźcu, na brzegu Wisły, w miejscu postoju
naszych wojsk”. Strategiczne znaczenie
Wychódźca sprawia, że przez następne
stulecie znajduje się on w rękach kolejnych
wojewodów
mazowieckich – od 1436r. Jana Głowacza z Leżenic, a od 1484r. Ninogniewa Kryskiego.

Początki parafii chociszewskiej wiążą się z rodzonymi braćmi Pawłem
i Wincentym z Giżyc w ziemi gostynińskiej, herbu Gozdawa, twórcami potęgi
tego rodu na książęcym Mazowszu.
Pierwszy z nich był w latach 1439-63
biskupem płockim, drugi – marszałkiem dworu książąt mazowieckich (Bolesława IV, księżnych Anny i Barbary).
Wincenty, który robił karierę w księstwie mazowieckim (czerskim), będąc
poddanym książąt płockich, potrzebował
posiadłości w dzielnicy swego władcy.
Stąd w roku 1448 kupił, za wysoką kwotę 1200 kóp groszy, Chociszewo i młyn
w Goławinie – od Mikołaja z Chociszewa, a za 350 kóp groszy – Wychódźc – od Sędziwoja z Leżenic. Wysoka cena, jaką zapłacił za Chociszewo, najpewniej świadczy o wielkości i dobrym
zagospodarowaniu tej posiadłości. Aby
wzmocnić rezydencjonalny charakter
Chociszewa, a co za tym idzie – swój prestiż, marszałek ufundował tu w 1450 r.
kościół. Jego brat, biskup Paweł, erygował
jednowioskową parafię 4. II. 1452 r. i wyłączył ją z parafii miączyńskiej, nadając jej
dziesięciny biskupie z Łbowa, Karnkowa
i Przybojewa oraz meszne od dwudziestu sześciu kmieci z Chociszewa. Ponadto w akcie fundacyjnym Wincenty Giżycki nadał kościołowi chociszewskiemu
dwie włóki ziemi (36 ha) oraz uwolnił je
od wszelkich posług. Równocześnie
przyznał parafii dziesięciny w ziarnie
z dworu chociszewskiego oraz dwie morgi (8 ha) łąki w Wychódźcu. Marszałek
był jednym z najmajętniejszych możnych
Mazowsza, świadczy o tym pożyczka
w wysokości tysiąca florenów, jakiej
udzielił królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi na prowadzenie wojny trzynastoletniej z Zakonem.
Być może zamożność i ambicje
marszałka miały wpływ na wielkość
i wyposażenie pierwszej chociszewskiej
świątyni, erygowanej p. w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny i Świętych Erazma i Leonarda. W 1484r. syn
Wincentego, Jan, sprzedał Chociszewo,
Wychódźc i młyn w Goławinie Ninogniewowi Kryskiemu, herbu Prawdzic – kasztelanowi raciąskiemu. Kryscy ufundowali w XVI w. „wielki i piękny kościół”, który w 1740r. właściciel
Chociszewa – Władysław Łaźniewski
oddał lub sprzedał kanonikom regularnym z Czerwińska.
Chociszewo jednak, po przejściu
w ręce Kryskich, straciło swą pozycję
na rzecz Drobina i Kryska, stając się jedną
z wielu wsi w potężnym dominium Kryskich, co generowało kłopoty z utrzymaniem parafii. Miary nieszczęścia dopełniły dwa kolejne najazdy wojsk szwedzkich:
w okresie potopu (1655-60) i wojny północnej (1700-21). Zniszczenia wojenne
i przywleczona przez najeźdźców zaraza,
doprowadziły do degradacji gospodarczej
i demo- graficznej trzech siostrzanych parafii. Zniszczenia i grabieże były „zasługą”
szwedzkiej załogi obozu warownego
w Modlinie (lata 1655-57). To ona spaliła
kościół miączyński, który odbudowano
dopiero w 1724r. staraniem Kazimierza
Dunin – Miączyńskiego. Prawdopodobnie wówczas rolę kościoła parafialnego
przejęła świątynia chociszewska. Obo-

wiązki duszpasterskie sprawował wtedy
w obydwu parafiach proboszcz miączyński. W Chociszewie bowiem, jak donoszą
protokoły wizytacji biskupiej z 1775r.,
od czasu potopu „przez osiemdziesiąt lat
nie było księdza”. Jednowioskowa parafia,
spustoszona kataklizmem dziejowym,
nie była go w stanie utrzymać. Tak doszło
do personalnego połączenia parafii miączyńskiej i chociszewskiej. W 1740r. cześnik zakroczymski, Władysław Łaźniewski, wybudował w Chociszewie kaplicę,
na miejscu wspomnianego wyżej kościoła, darowanego kanonikom regularnym
z Czerwińska.
W 1737r. spłonął dach kościoła
miączyńskiego, co zapoczątkowało powolny, acz nieuchronny jego upadek. To
kolejne nieszczęście zbiegło się w czasie
ze śmiercią ostatnich męskich przedstawicieli, oddanego kościołowi, rodu miączyńskich. Ich majątek, jako wiano Justyny Miączyńskiej, trafił w ręce rodu
Starczewskich, obojętnych na potrzeby
miączyńskiego kościoła i niechętnych jego dalszemu utrzymaniu.
W konsekwencji 7. X. 1778r., konsystorz pułtuski zniósł formalnie parafię miączyńską, włączając jej teren
do parafii Chociszewo – jakoby już
„z dawna parafie te były połączone”.
Opuszczona świątynia miączyńska
coraz bardziej podupadała. W 1804r.
strawił ją ostatecznie ogień. Czas zatarł
ślady cmentarza kościelnego, a o świętości tego miejsca przypominała jedynie
ceglana figurka, wpisana do rejestru zabytków w latach sześćdziesiątych XX-go wieku. Tę również, w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia rozebrał nowy prywatny właściciel, który
na kościelnym wzgórzu w Miączynku
wystawił okazałą rezydencję.
W latach 1812-13 przemarsze Wielkiej Armii napoleońskiej i armii rosyjskiej,
obrona twierdzy modlińskiej, zrujnowały
parafię smoszewską. W 1817r. w protokołach wizytacji generalnej zapisano, że w tej
sytuacji tamtejszy kościół, dotąd parafialny,
„z powodu zrujnowanej budowli plebańskiej w czasach wojennych, afiliowany został do bliskiego kościoła Chociszewskiego”. XIX i XX wiek był czasem pomyślnym dla parafii chociszewskiej w jej rozwoju duchowym, demograficznym i materialnym. Oczywiście, nie ominęły jej kataklizmy związane z kolejnymi wojnami, polityką zaborców, epidemiami cholery w latach1831,1846-47,1855, grypy hiszpańskiej w latach 1918-19. Pomyślność parafii
budowana była przez jej kolejnych duszpasterzy, kolatorów i parafian. Wśród kolatorów na szczególne wyróżnienie zasługują:
Szczepan Miszewski – fundator obecnego
kościoła, zbudowanego w latach 1830-35;
Onufry Lewocki – restaurator kościoła,
fundator murowanej plebanii i organistówki; Józef i Maria z Lipińskich Lewoccy – fundatorzy dzwonnicy i wyposażenia
kościelnego, twórcy pierwszej szkoły
w Chociszewie; Józefat i Julianna z Mączewskich Zawidzcy – restauratorzy kościoła w 1878r., fundatorzy południowej
kruchty; Władysław i Kamilia z Przybojewskich Żółtowscy oraz ich syn Kazimierz – właściciele Chociszewa i Miączyna, fundatorzy wyposażenia kościelnego.
Dokończenie na str.13
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Szczególnie obfitym w niezwykłych ludzi był dla Chociszewa okres
lat 1850-66, kiedy to majątek przeszedł w ręce rodziny Lewockich. Głowa rodziny – Onufry, żytomierzanin,
był matematykiem i pedagogiem,
członkiem Towarzystwa Do Ksiąg Elementarnych, autorem podręcznika
matematyki, generalnym wizytatorem
szkół w Królestwie Polskim. Po przejściu na emeryturę w 1851r., osiadł
w majątku Chociszewo, gdzie wybudował istniejący do dnia dzisiejszego
dwór w stylu późnoklasycystycznym.
Żywo interesował się życiem swoich
poddanych i się nimi opiekował. Jego
żoną była Katarzyna, wywodząca się
z bogatej w uczonych, artystów, pisarzy, wojskowych i urzędników,
a przede wszystkim patriotów, rodziny
Lipińskich. Wychowana przez stryja,
Józefa Lipińskiego (pisarza, tłumacza,
krytyka literackiego i teatralnego, najwyższego urzędnika władz oświatowych w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim) miała okazję osobiście
poznać luminarzy polskiej kultury
i nauki: Stanisława Staszica, Stanisława
Potockiego, Antoniego Odyńca, Klementynę z Tańskich Hoffmanową, Juliana Ursyna Niemcewicza, Fryderyka
Chopina. W latach 1833-64 prowadziła w Warszawie własny salon literacki,

który na piątkowych wieczorkach skupiał śmietankę intelektualną stolicy.
Bywali tam: Kazimierz Brudziński,
Stanisław Jachowicz, Cyprian i Ludwik Norwidowie, January Suchodolski, Edward Dembowski, siostry Fryderyka Chopina – Ludwika i Izabella.
Pod pseudonimem Piotr Rychlak, Katarzyna Lewocka pisała moralizatorskie opowiadania, powieści i artykuły
do ówczesnej prasy. W pracy społecznej żywo interesowała się losem najuboższych i kobiet, a ta ostatnia sfera
działalności przyniosła jej tytuł pierwszej polskiej emancypantki. Z gościnności Lewockiej w chociszewskim
dworze chętnie korzystali nie tylko bywalcy jej salonu literackiego, ale także
jej krewni: Rozalia z Lipińskich Jaszczewska – Wysocka, matka generała
Józefa Wysockiego, uczestnika powstania listopadowego i dowódcy wojsk węgierskich w czasie Wiosny Ludów; Florian Lipiński, brat Katarzyny – malarz,
któremu chociszewska świątynia zawdzięcza obrazy: świętej Katarzyny
Aleksandryjskiej na zasuwie obrazu
Matki Boskiej w ołtarzu głównym oraz
świętego Józefa w ołtarzu bocznym.
Stanisławowi Lipińskiemu – bratankowi Lewockiej, uznanemu w całej Europie rzeźbiarzowi, kościoły chociszewski i zakroczymski zawdzięczają wiele
znakomitych dzieł. Jego autorstwa jest
zapewne rzeźba św. Józefa, zdobiąca

bramę kościelną, będąca części epitafium poświęconego tragicznie zmarłemu, w 1864 r. synowi Lewockich – Józefowi Stanisławowi.
Ten ostatni, wraz ze swoją żoną
Marią, dotrzymywał kroku rodzicom
w działalności filantropijnej i oświatowej, zakładając i prowadząc w latach 1857-64 szkołę dla dzieci wiejskich. Mieściła się ona w domu organisty, a nauczycielami byli młodzi państwo Lewoccy. Maria Lewocka zasłynęła z wyjątkowej dobroci i pomocy
miejscowym rodzinom chłopskim,
„nieraz biednych ludzi dotkniętych
obłożną chorobą do dworu sprowadzała i sama im usługiwała”. Obydwoje małżonkowie wsparli powstanie
styczniowe, którego żołnierzami byli
Florian i Stanisław Lipińscy. Ten ostatni został zesłany na Syberię, skąd powrócił w 1869r.
W czasie nocy zaborów parafia miała również szczęście do niezwykłych
proboszczów, do których należeli ks.
Modest Turski (1803-19)– absolwent
Uniwersytetu Krakowskiego, dominikanin; ks. Józef Kowalewski (1832-37),
budowniczy dzisiejszej świątyni; ks. Józef Osiecki (1852-64), bliski współpracownik rodziny Lewockich – wspólnie
z nią doprowadził do restauracji kościoła, budowy plebanii i organistówki, założenia nowego cmentarza (1852).
Parafia mocno ucierpiała w 1915r.
od pożogi wznieconej przez wycofujące
się wojska rosyjskie. Z dymem puszczono wtedy większość wsi i majątków
ziemskich. Spłonęły wszystkie zabudowania parafialne; na szczęście żołdacy
oszczędzili świątynię chociszewską
i smoszewską.
W okresie międzywojennym parafia była animatorem życia religijnego
i społecznego, skupionego w Katolickich Stowarzyszeniach Młodzieży Męskiej i Żeńskiej, czterech Kołach Żywego
Różańca, Bractwie Różańcowym, Chórze Kościelnym i Akcji Katolickiej.
W czasie drugiej wojny światowej parafia Chociszewo, podobnie jak cała
Rzeczpospolita, zapłaciła daninę krwi.
Na terenie parafii bardzo aktywnie działała placówka Armii Krajowej o kryptonimie „Fala”. Świątynię smoszewską
Niemcy zamienili na magazyny i warsztaty.
Nowy ustrój, przyniesiony na bagnetach Armii Czerwonej, wypędził
z rodowych siedzib i majątków ziemian,
skonfliktował wiejskich sąsiadów, próbował odebrać chłopom ziemię, budował miraż świata bez Boga. Kościół i rodzina stały się wówczas bastionem wiary, tradycji i polskości. Symbolem tamtych czasów są losy świątyń parafialnych. Podupadła chociszewska została
podniesiona do świetności w latach
osiemdziesiątych (remont zakończono
w 1989r.), przez ks. Stefana Kocota.
Smoszewska, spalona 8. VIII. 1971r.,
przez „nieznanych sprawców”, podniesiona z popiołów przez ks. Waldemara
Nowaka w 1975r.
Trzeciego maja 1975r. biskup płocki Bogdan Sikorski erygował parafię
w Smoszewie p. w. św. Mateusza. Przypisano do niej wsie: Smoszewo, Trębki,
Mochty, Goławin, Miączynek i Wólkę
Przybojewską. W ten sposób córy parafii miączyńskiej poszły odtąd swoimi
drogami.
OPRACOWALI: MGR DARIUSZ UMIĘCKI,
KS. JERZY ZDUNKIEWICZ;
KOREKTA: MGR ANNA NOWAKOWSKA
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Spływ Kajakowy KĘPIAK 2018

BULKOWSKA MURAWA NA STADIONIE PIŁKARSKIM NA 5.
Korzystając z przerwy ligowej
w czerwcu i lipcu były prowadzone bieżące prace pielęgnacyjne murawy boiska na Gminnym Stadionie Piłki Nożnej w Bulkowie. Działania pielęgnacyjne były skierowane na poprawę najbardziej zużytych odcinków murawy boiska, a jednym z najfajniejszych efektów
była pielęgnacja placu murawy
przed bramkami, gdzie bramkarze gospodarzy i gości będą mieli bardzo dobre warunki podczas meczy ligowych.

W dniu 14 lipca 2018 r. odbył
się II Spływ Kajakowy KĘPIAK 2018. Patronat Honorowy
nad wydarzeniem objął Starosta
Powiatu Płockiego Mariusz Bieniek
oraz Wójt Gminy Bodzanów Jerzy
Staniszewski. Organizatorami spływu była Ochotnicza Straż Pożarna w Kępie Polskiej a współorganizatorami było Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sokół w Bodzanowie oraz Stowarzyszenie Klub
Biegacza Sokół Bodzanów. Patronem medialnym wydarzenia został
Tygodnik Płocki, e-Wyszogrod. pl
oraz Portal Płock.
Wydarzenie zostało zarejestrowane
w programie „Niepodległa” na stronie
www.niepodległa.gov.pl dla uczczenia
przez Gminę Bodzanów 100-lecia odzyskania Niepodległości.

Głównym celem działań jest zachowanie stanu murawy na możliwie najwyższym poziomie.
BULKOWO, 25.07.2018 R.

Finanse bez tajemnic w bibliotece w Bulkowie

Zwycięzcami tegorocznej
II edycji spływu kajakowego
KĘPIAK 2018 zostali:

I miejsce – Jarosław Lipczyński i Marek
Kajs – Miszewo
II miejsce – Stefan Michalski i Maciej
Sobótka – Łomianki
III miejsce – Kamil Laskowski i Paweł
Marciniak – Kępa Polska
Podczas zakończenia Wójt Gminy
Bodzanów Jerzy Staniszewski oraz Przewodniczący Rady Gminy Bodzanów Paweł Różański wręczyli puchary dla zwycięzców i najstarszego uczestnika, którym był Pan Piotr Mikos 79 lat z Płocka,
oraz wręczyli pamiątkowe medale i dyplomy dla wszystkich uczestników.
Trasa spływu składała się
z II etapów.

Etap I Modlin Twierdza –Czerwińsk–28, 3 km
Etap II –Czerwińsk – Kępa Polska 28, 2 km
Etap I + II –Modlin Twierdza –Czerwińsk –Kępa Polska–56, 5 km z odcinkiem Wyszogród –Kępa Polska, jako
wyścig uczestników.

Ogłoszenie

Sprzedam
kozę z mlekiem

okolice
Wyszogrodu
telefon
601307186

W punkcie kontrolnym w Czerwińsku gdzie zakończył się I etap czekał
na uczestników spływu statek Turystycznej Żeglugi Wiślanej WODNIK Pana Lecha Zycha, który zabrał na pokład
uczestników rezygnujących z II etapu.
Najbardziej wytrwali przepłynęli cały
dystans liczący 56,5 km. Spływ trwał
od godz. 8.00 do 17.00. Udział zgłosiło 48 uczestników, z czego ostatecznie
popłynęły 34 osoby. Na starcie stanęli
uczestnicy z Giżycka woj. warmińsko-mazurskim, Olsztyna, Rudy Śląskiej,
Warszawy, Łomianek, Płocka, Bodzanowa, Kępy Polskiej, Gasęwa, Miszewa,
Cybulina, Machcina w pow. płockim,
oraz para uczestników z Francji.

Podczas trasy uczestnicy podziwiali
miejscowe zabytki oraz piękno nadwiślańskiej przyrody t. j. Twierdzę w Modlinie,
Bramę Ostrołęcką, spichlerz Jana Jakuba
Gaya, ujście rzeki Narew do Wisły, rezerwat przyrody „Zakole Zakroczymskie”, rezerwat przyrody Kępa Rakowska, rezerwat
przyrody Kępa Antonińska, przystań wodną w Suchodole oraz rezerwat przyrody
Wyspy Zakrzewskie. Dolinaśrodkowej Wisły Mazowsza to urokliwe miejsca do uprawiania wodnej turystyki zktórą uczestnicy
spływu zmierzyli się podczas dziewięciu
godzin wiślanej przygody. Pomimo pochmurnej pogody komandor spływu Bogusław Siudalski wraz z Ochotniczą Strażą
Pożarną wKępie Polskiej iNowodworskim
Wodnym Pogotowiem Wodnym poprowadzili uczestników spływu na wodnej turystycznej trasie rzeki Wisły.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom spływu kajakowego przeżycia
wspaniałej wiślanej przygody.
Spływ Kajakowy został zorganizowany w ramach zadania „Spływ Kajakowy KĘPIAK 2018” dofinansowanego przez Powiat Płocki oraz zadania
„Turystyka z biegiem Wisły” dofinansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Gminna Biblioteka w Bulkowie
wraz z 9 innymi placówkami z województwa mazowieckiego, została wybrana przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego do udziału w piątej
edycji projektu, którego głównym celem
było poszerzenie wiedzy ekonomicznej
wśród osób z grupy 50+ oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób
starszych. W trakcie zorganizowanych
od maja do końca czerwca spotkań, dwudziestoosobowa grupa uczestników
pod kierunkiem odpowiednio przeszkolonych bibliotekarzy, mogła skorzystać ze
specjalnie opracowanego dla nich kursu
e-learingowego, który przybliżył im podstawowe zagadnienia ekonomiczne,
szczególnie ważne w życiu codziennym
(tj. zakupy przez Internet, bankowość
elektroniczna, przeliczanie walut,
reklama

oszczędzanie, czy wpływ polityki banku
centralnego na budżet domowy). W spotkaniu kończącym realizację projektu
udział wzięli seniorzy, którzy uczestniczyli w cyklu zajęć poświęconym finansom i bankowości, jak również zaproszony gość – Wójt Gminy Bulkowo Pan Gabriel Graczyk, który z radością wręczył
certyfikaty ukończenia kursu. Spotkanie
było okazją do podsumowań działań
w obrębie realizowanego projektu oraz
do rozmów dotyczących nowych pomysłów aktywizujących naszych seniorów.
Kurs jest elementem piątej edycji
projektu „O finansach w bibliotece”,
prowadzonej przez Fundację Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego. Projekt
jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej
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MASZEWIADA – DRUGIE MIEJSCE W TURNIEJU
SIATKARSKIM ZJEDNOCZONYCH BULKOWO

Drugie miejsce zajęła drużyna VT Zjednoczeni Bulkowo w Turnieju Siatkarskim w Maszewie Dużym pn. „MASZEWIADA”.
Zjednoczonych reprezentowali: Klaudia Mazurkiewicz, Paulina Kozłowska, Dominik Chojnacki, Krzysztof Jakubiak, Kamil Mazurkiewicz oraz Marek Trembiński.
MASZEWO DUŻE, 27.07.2018 R

TURNIEJ PIŁKARSKI O PUCHAR 60-LECIA LWÓWIANKI LWÓWEK
Zjednoczeni Bulkowo
zajęli trzecie miejsce
w Międzypowiatowym Turnieju Piłkarskim o Puchar 60-lecia Lwówianki Lwówek. Ponadto, bramkarzem turnieju został nasz goalkeeper
Przemysław Raczyński, który wpuścił tylko 1 gola podczas całego turnieju. Mieliśmy również przyjemność spotkać założyciela Lwówianki Pana Jana Olczaka.
Lwówiance Lwówek dziękujemy za zaproszenie, gratulujemy profesjonalnej organizacji Turnieju Piłkarskiego, a przede wszystkim GRATULUJEMY wspaniałego
Jubileuszu 60-lecia. Wieloletnie funkcjonowanie klubu jest pracą i ogromnym zaangażowaniem wielu pokoleń.
Wyniki Zjednoczonych Bulkowo:
Faza grupowa:

Zjednoczeni Bulkowo – Dąbrowianka Dąbrowice 0-0
Zjednoczeni Bulkowo – Lwówianka Lwówek (j) 1-0
Mecz o trzecie miejsce:

Zjednoczeni Bulkowo – Wisła Sobowo 1-1 (k. 3-2)
Zjednoczonych Bulkowo reprezentowali: Kamil Kwiatkowski (c), Krzysztof Jakubiak, Bartek Zimakowski, Przemek Plebaniak, Szymon Plewiński, Piotr Musiał,
Mateusz Kraśniewski, Arek Kusy, Bartek Kolasiński, Jakub Ślepowroński, Piotr
Więckowski, Przemek Raczyński.
LWÓWEK (GMINA SANNIKI), 22.07.2018 R.

III Gminny turniej Piłki Plażowej w Małej Wsi
W sobotę 28 lipca spotkaliśmy się
na Boisku Sportowym im. Rafała
Kozickiego w Małej Wsi na rozgrywkach III Gminnego Turnieju
Piłki Plażowej w Małej Wsi. W spotkaniu udział wzięło 5 drużyn.
Nad prawidłowym przebiegiem
rozgrywek czuwali niezastąpieni
Sędziowie Pan Sławomir Kordulasiński z Małej Wsi oraz Pan Henryk Czarnecki z Dzierżanowa. Dziękujemy serdecznie za bezinteresowną pomoc i pracę na rzecz lokalnej społeczności!
Serdecznie dziękujemy Wójtowi
Gminy Mała Wieś Panu Zygmuntowi
Wojnarowskiemu za objęcie Honorowym Patronatem naszych Gminnych
rozgrywek oraz ufundowanie medali
i pucharów.
Wszyscy uczestnicy otrzymali medale (ich gra była na prawdę na medal,
łatwo nie było ponieważ bardzo wyso-

kie temperatury znacznie utrudniały
grę) i pamiątkowe dyplomy.
Trzy najlepsze drużyny
otrzymały puchary, a byli to:

I miejsce- BORSUKI (Paweł Borkowski,
Piotr Rasztemborski, Magdalena Szczodrowska)
II miejsce- Dzierżanowo TiM (Henryk
Czarnecki, Kamil Niemirowski, Natalia
Niemirowska, Patryk Czarnecki, Dominika Malińska)
III miejsce- Panczo Team (Paulina Stępka,
Piotr Majewski, Dariusz Winczyński)
Wszystkim uczestnikom Gratulujemy. Dziękujemy za odwagę i wspólną
zabawę. Do zobaczenia na rok!

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 2018 – ZJEDNOCZENI BULKOWO
Za nami trzecie Walne Zebranie Członków Klubu
Sportowego „ZJEDNOCZENI” Bulkowo, które tradycyjnie odbyło się w Świetlicy Wiejskiej w Bulkowie.
Na spotkaniu obecni byli przede wszystkim członkowie i zawodnicy Klubu, ale również Rodzice dzieci
i młodzieży trenujących w klubie oraz zaproszeni goście – Wójt Gminy Bulkowo Pan Gabriel Graczyk, Radny Gminy Bulkowo Pan Mieczysław Józwiak, Prezes
Zarzadu WAPO-TECH Pan Wojciech Wachol, Pani Anna Ostrowicka, Pan Andrzej Przedpełski. Kilku zaproszonych gości niestety nie dojechało.
Na zebraniu omówione zostały wszystkie działania za minione 1,5 roku oraz zostały przedstawione wszystkie sprawozdania za ten okres. Ponadto, Prezes Klubu Krzysztof Jakubiak
w imieniu Zarządu Klubu przedstawił szeroki plan działania
na sezon sportowy 2018/2019, w którym zaplanowanych jest
wiele zadań związanych m. in. z aplikowaniem o środki zewnętrze, rozwój Akademii Piłkarskiej Zjednoczonych Bulkowo, udział w rozgrywkach ligowych i pucharowych, kształcenie kadry trenerskiej i rozwój procesu treningowego, udział
i organizacja turniejów sportowych dla dzieci, młodzieży oraz
dorosłych.
Podsumowując zebranie Zarząd Klubu przygotował podziękowania i upominki dla osób wspomagających klub.
Ponadto, Wójt Gminy Bulkowo Pan Gabriel Graczyk wręczył dla Klubu upominek sportowy oraz podziękował
za współpracę i osiągnięcia na rzecz tworzenia i rozwoju sportu w Gminie Bulkowo.
Zwieńczeniem zebrania było uczczenie trzecich urodzin
Klubu w bulkowskiej restauracji COALA Cafe.
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