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Drzewo na 100 lecie Niepodległości
W tym roku obchodzimy setną rocznice odzyskania niepodległości prze Polskę. W 1918 roku dzięki dużemu wysiłkowi Polaków
i szczęśliwym okolicznościom po 123 latach Polska uzyskała niepodległość. Później my jako Polacy musieliśmy krwią potwierdzać, że jest to nasza ziemia i jesteśmy jej godni.
Z okazji 100 lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę w wielu miasta ustawiane są pomniki, głazy, tablice lub inne symbole upamiętniające tą ważną dla nas datę.
Chciałbym wyjść do mieszkańców naszej gminy Wyszogród z inicjatywą posadzenia drzewa.
Drzewa szczególnego. Przepięknej polskiej lipy. Drzewa jakże charakterystycznego dla Polski. Latem
pachnącego i dającego miły cień.
Jest ono wyjątkowe gdyż zaczęło rosnąc w 1989 roku, daty dla Polski również szczególnej. Polska zaczynała się wtedy zmieniać i nadal się zmienia.
Możemy mieć żywy pomnik upamiętniający ważne daty w historii Polski.
Aby móc to zrealizować potrzebuję jak zwykle waszej, czyli mieszkańców Miasta i Gminy Wyszogród pomocy. Zaznaczam i mieszkańców gminy – żeby to drzewo było drzewem nas wszystkich, jednoczącym mieszkańców gminy Wyszogród jako naszej małej Ojczyzny.
Pierwsza najważniejsza rzecz to skompletowanie komitetu społecznego. I to błyskawicznie.
Znaleźć godne miejsce na posadzenie tego drzewa.
I jeśli chcemy a powinniśmy to zrobić zorganizować uroczystości.
Bardzo Was proszę o pilny kontakt ze mną. redakcja@e-wyszogrod telefon 508100277
Najważniejsze rzeczy są już przeze mnie załatwione. Drzewo o wartości paru ładnych tysięcy będzie
podarowane przez firmę zajmująca się ratowaniem drzew. Firma Drewsmol. Jest to czołowa światowa
firma która przesadzała palmy w Dubaju, drzewa w Watykanie i sadziła drzewa jubileuszowe drzewa dla
Prezydenta Polski. Czas trwania tego przedsięwzięcia to jedna godzina.
Aby zdążyć to zrobić mamy niewiele czasu. Drzewo musi być posadzone na początku października
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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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„To dopiero PRZEDWIOŚNIE nasze...”

Wielkimi krokami zbliża sie termin wyborów samorządowych. Juz
niedługo 21 pażdzienika będziemy
glosować na naszych przedstawicieli
w strukturach samorządu terytorialnego. Tak krótko przypomnę Wam co
to jest samorząd.
Samorząd – to niezależne
od nadrzędnej władzy decydowanie
o własnych sprawach, wykonywanie
funkcji uzupełniających w stosunku
do władz.
Jest samorząd uczniowski, jest samorząd gospodarczy, samorząd branżowy itp. itd. Każdy z nich to podmiot występujący w imieniu własnego lokalnego środowiska. Samorząd
to element zarządzenia oddolnego
a nie przedłużenie władzy odgórnej.
Dlatego powinniśmy eliminować
wpływy partii politycznych w samorządach.
Problemem jest jeszcze finansowanie kampanii wyborczej i nierównych zasobów kandydatów z poparciem partyjnym a kandydatów niezależnych. Inne są możliwości finansowe partii politycznych a inne osób
z własnym skromnym budżetem.
Tak dla przypomnienia i zastanowienia się przed wyborami.
Pozdrawiam

Wójt Gminy Bulkowo oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie serdecznie zapraszają mieszkańców,
przyjaciół i sympatyków na jedyne
w swoim rodzaju – Narodowe Czytanie
w Bulkowie. W tym roku proponujemy
Państwu wyjątkową formułę w postaci
współczesnego przedstawienia teatralnego w wykonaniu młodzieżowego „Teatru za Regałem”. Zapraszamy
na spektakl pt. „To dopiero PRZEDWIOŚNIE nasze...” 22 września
o godz. 11.00 (sobota).
W trwającym roku stulecia odzyskania
przez Polskę niepodległości lekturą
Narodowego Czytania jest „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.
Zachęcamy do zabrania ze sobą własnego egzemplarza „Przedwiośnia”,
do którego będzie można wbić okolicznościową pieczęć.
ogłoszenia
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Eko Dopłaty
Spotkanie dla mieszkańców
Spotkanie informacyjne
Sala OSP Wyszogród
ul. Niepodległości 6
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Gaz dla Wyszogrodu

Joann Jax
z cyklu Spotkań dla Rodaka
Fundacja dla Rodaka oraz Miejska
i Gminna Biblioteka w Wyszogrodzie wraz
z Filią Biblioteczną w Rębowie, serdecznie zapraszają czytelników na spotkanie
autorskie z pisarką Joanną Jax – organizowane w ramach cyklu Spotkań dla Rodaka – które odbędzie się w Rębowskim
Domu Kultury w dniu 20.09.2018 roku
o godzinie 16: 30.
Spotkanie jest organizowane dzięki pomocy i dobrej współpracy z Fundacją dla Rodaka. Autorka, zaprezentuje swoją najnowszą książkę, która powstała
w inspiracji działalności Fundacji dla Rodaka.
Dzięki temu iż mieszkańcy gminy Wyszogród
włączyli się w pomoc dla rodaków jesteśmy pierwsi
na ścieżce promocyjnej nowej książki. Na spotkaniu
z pewnością dowiemy się co łączy mieszkańców Rębowa z tą nową książką.
Miłośnicy twórczości pani Joanny, będą mogli zakupić jej książki oraz osobiście zdobyć dedykację.
Spotkanie będzie miało charakter kameralny.

Od dziesięcioleci Wyszogród
czeka na gaz ziemny. Już niedługo nadejdzie jesień, zacznie się
sezon grzewczy i z powodu zadymienia problemem będzie wyjście na ulicę, szczególnie wieczorem. Duszący dym to nie tylko niedogodność. Zadymienie
i smog są bardzo niebezpieczne
dla zdrowia. Z jednej strony
mieszkamy na prowincji i powinniśmy cieszyć się świeżym
powietrzem a z drugiej strony
żyjemy w mikroklimacie spalin.
Mieszkanie w smogu może się
odbić na naszym zdrowiu i naszych dzieci. Problemy mogą się
uaktywnić po wielu latach.

Są też pytania o koszty związane
z wymianą pieców.
Przypominam że, na początku roku
Pan Premier Kornel Morawicki ogłosił
program „Czyste Powietrze”. W ramach
tego programu będzie można uzyskać
wsparcie na wymianę pieca z rządowych pieniędzy. Jest to bardzo ważny argument ponieważ taki program ułatwi
modernizację kotłowni i a publiczne
wsparcie nie obciąży kosztami budżetu
naszej gminy.
Piszę i przypominam o gazie ziemnym, ponieważ jest on bardzo ważnym
tanim i strategicznym paliwem. Wiele
osób powątpiewa w to, że gaz może być
dostępny w naszej gminie. Nie jest to proste. Przypominam jednak iż nadal pracuję w temacie Gazu Ziemnego dla Wyszogrodu. Jeśłi tego nie widzicie to nie znaczy, że w tym temacie nic się nie dzieje.
Gaz Ziemny to obecnie najbardziej
ekologiczne i najtańsze paliwo. A Wy
na nie zasługujecie.
Pozdrawiam
PAWEŁ KŁOBUKOWSKI

Zadymiony Wyszogród to uciążliwość dla nas mieszkańców ale też atmosfera odstraszająca przyjezdnych. Takie miasto nie może być miastem atrakcyjnym dla turystów jak i nowych
mieszkańców. Jeśli chcemy żeby miasto
i gmina się rozwijała trzeba podjąć działania w kierunku poprawy czystości powietrza.
Dostępność gazu ziemnego jako paliwa to też dodatkowy atut dla potencjalnych inwestorów dla których woda
i prąd nie są wystarczającym argumentem dla ulokowania tutaj inwestycji.
reklama
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Starostwo Płock

20-lecie Stowarzyszenia „Twoja Gmina” w Bodzanowie

Gratuluję wszystkim członkom Stowarzyszenia pięknego jubileuszu i fantastycznych osiągnięć na polu społeczno-kulturalnym. To zaszczyt pracować w Powiecie,
w którym działają tacy
wspaniali, pomocni, zaangażowani w swoją działalność
ludzie – mówiła Karolina
Koper, Dyrektor Wydziału
Rozwoju Gospodarczego
i Promocji w Starostwie Powiatowym w Płocku.

W dniu 1 września 2018 r. Stowarzyszenie „Twoja Gmina” w Bodzanowie zorganizowało spotkanie pn. „Biesiada patriotyczna”. Uroczystość ta była
związana z obchodzonym w tym roku
jubileuszem 20-lecia działalności Stowarzyszenia „Twoja Gmina”.
Stowarzyszenie powstało w 1998 r.
jako komitet wyborczy. W następnych latach zaczęło aktywną działalność na szeroko rozumianej niwie społeczno-kulturalnej. Dotychczas Stowarzyszenie „Twoja
Gmina” zorganizowało kilkadziesiąt wystaw, koncertów i plenerów, które zawsze
cieszyły się dużą popularnością wśród
mieszkańców gminy i zaproszonych gości. Jako miejsce swojej aktywności wybierało najbardziej ciekawe igodne popularyzacji miejsca w gminie Bodzanów, m. in.:

młyn wodny wGąsewie, obiekty zabytkowe w Kanigowie, Cieślach i Borowicach
oraz przyrodniczo atrakcyjne miejsca
w Białobrzegach i Kępie Polskiej.
Tegoroczne spotkanie było okazją
do podsumowania dotychczasowej
działalności Stowarzyszenia. Jednocześnie jego założyciele i działacze zostali
uhonorowani przez władze samorządowe. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik przyznał medal za zasługi dla województwa mazowieckiego „Pro Masovia” prezesowi Stowarzyszenia Pawłowi Różańskiemu oraz dyplomy pamiątkowe dla byłych i obecnych członków zarządu stowarzyszenia: Jerzego Malickiego, Stanisława Pęcherzewskiego, Teresy Bogiel, Janiny Malickiej, Ireny Krzemiń-

skiej oraz dla Wójta Gminy Bodzanów Jerzego Staniszewskiego.
Medal „Pro Masovia”, w imieniu
Marszałka, wręczyła Dyrektor Wydziału
Rozwoju Gospodarczego i Promocji
w Starostwie Powiatowym w Płocku Karolina Koper. Przedstawicielka Starosty
Płockiego Mariusza Bieńka wręczyła ponadto Stowarzyszeniu prezent od Powiatu Płockiego – namiot plenerowy, który
z pewnością przyda się podczas organizacji różnego rodzaju imprez i wydarzeń.
Podczas biesiady w Bodzanowie odbyła się wystawa prac Jolanty Leszczyńskiej, miał miejsce koncert utworów
z okresu międzywojennego w wykonaniu Anny Marii Adamiak (sopran) i Pawła
Świętoreckiego (tenor). W trakcie imprezy wystąpił także działający przy Gmin-

nym Centrum Kultury i Sportu zespół „The Voice Orkiestra” prowadzony
przez Marcina Jędrzejewskiego.
Spotkanie zakończyło się degustacją wspaniałych pierogów i innych specjałów, wykonanych przez „Bodzanowskie Pierożanki”.
Impreza była przykładem wspólnego działania w obszarze społecznym kilku podmiotów, które współuczestniczyły w jej przygotowaniu. Organizatorzy
dziękują za pomoc i wsparcie Staroście
Płockiemu Mariuszowi Bieńkowi, Wójtowi Gminy Bodzanów Jerzemu Staniszewskiemu oraz Polskiemu Bankowi
Spółdzielczemu w Ciechanowie. Szczególne słowa podziękowania kierują
do pracowników Gminnego Centrum
Kultury i Sportu w Bodzanowie.

I etap modernizacji obiektów sportowych w Wyszogrodzie – umowa podpisana
Przetarg rozstrzygnięty, umowa podpisana, teraz już tylko
czas zacząć prace. Lada chwila rozpocznie się długo oczekiwana modernizacja obiektów sportowych w Wyszogrodzie. W pierwszej kolejności odnowione zostanie boisko.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmował przebudowę istniejącego boiska do piłki nożnej, budowę ogrodzenia po jego obwodzie, piłkochwytów i bramek, budowę
dojścia i dojazdu do boiska oraz przebudowę istniejącej
kanalizacji deszczowej. Na przeprowadzenie powyższych
prac z końcem lipca ogłoszony został przetarg nieograniczony. Wpłynęły trzy oferty, a których najkorzystniejszą
złożyła firma Ada- light Sp. z o.o. Budy Kozickie 56, 09500 Gostynin. Dziś została podpisana umowa pomiędzy
Starostą Płockim Mariuszem Bieńkiem a Wykonawcą.
Wyremontowany obiekt zostanie oddany do użytku z końcem listopada 2018 roku.
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„Wyposażenie budynku
Przebudowa drogi gminnej nr 290420W
Ochotniczej Straży Pożarnej
w miejscowości Nowy Podleck
w m. Drwały”
W dniu 09.08.2018 r. nastąpił końcowy odbiór robót dla zadania
współfinansowanego przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach – Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018 p. n. – „Wyposażenie budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Drwały”
Całkowita wartość zadania wyniosła: 13 500,00 zł brutto
Dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach
Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 stanowiąca
do 50 % wartości kosztów kwalifikowanych realizacji Zadania: 6 500 zł
Odbioru dokonali przedstawiciele strony Zamawiającej:
– Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród – Jan Boszko
– Kierownik Referatu Gminy i Miasta Wyszogród – Artur Kaźmierczak
– Sołtys wsi Drwały – Bogusław Karasiewicz
Pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie pozwoliło na zakup dodatkowego wyposażenia budynku Straży (m. in. krzeseł, stołów, kurtyny scenicznej,
warników do wody). Dzięki zakupionemu sprzętowi budynek, który służy mieszkańcom wsi również jako świetlica wiejska, poprawi jakość i komfort odbywających
się tam spotkań lokalnej społeczności. Doposażenie budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej pozwoli na wspólne spotkania dotyczące omawiania spraw dotyczących sołectwa w jeszcze lepszych warunkach oraz będzie sprzyjało aktywizacji i integracji
mieszkańców Drwał.
URZĄD MIASTA I GMINY WYSZOGRÓD

„Modernizacja systemu grzewczego
budynku Świetlicy Wiejskiej
w miejscowości Ciućkowo”

W dniu 4 września 2018 r. zostały odebrane prace dotyczące przebudowy drogi gminnej w miejscowości Nowy Podleck,
na odcinku 1,7 km o szerokości 4 m (powierzchniowe potrójne utrwalenie nawierzchni kruszywem na podbudowie o grubości 8 cm z kruszywa łamanego). Wykonywane są również pobocza o szerokości 0,5 m z mieszanki kamiennej. Gmina Bulkowo
otrzymała na ten cel dofinansowanie w wysokości 200 000,00 zł w ramach działania,, Wsparcie dla rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020. Całkowita wartość inwestycji
po przetargu to kwota 419 446,61 zł. Pozostałe środki, czyli 219 446,61 zł pochodzą z budżetu Gminy Bulkowo.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Golanki

W dniu 09.08.2018 r. nastąpił końcowy odbiór
robót dla zadania współfinansowanego przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach – Mazowieckiego Instrumentu
Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018 p. n. – „Modernizacja systemu grzewczego budynku Świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciućkowo”
Całkowita wartość zadania wyniosła: 14 900,00 zł
Dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 stanowiąca do 50 % wartości kosztów kwalifikowanych realizacji Zadania: 7 300 zł
Odbioru dokonali przedstawiciele strony Zamawiającej:
– Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród – Jan Boszko
– Kierownik Referatu Gminy i Miasta Wyszogród – Artur Kaźmierczak
– Sołtys wsi Ciućkowo – Wojciech Lubiszewski
przy udziale
Pani Ewy Dolnej oraz Krystyny Krzemińskiej
Zadanie wykonała: Firma Usługowo- Handlowa Maria Madany 09-460 Mała
Wieś, reprezentowana przez współwłaściciela Pana Szczepana Madanego
Zrealizowanie projektu modernizacji ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej
w sołectwie Ciućkowo poprawi komfort korzystania z świetlicy zwłaszcza miesiącach zimowych.
Odnowiona instalacja w znaczący sposób podniesie funkcjonalność i standard
budynku w którym odbywają się wszystkie ważne spotkania dotyczące losów mieszkańców wsi, spotkania społeczne i wydarzenia kulturalne. Realizacja remontu świetlicy przyczyni się do aktywizacji życia lokalnego społeczeństwa.
URZĄD MIASTA I GMINY WYSZOGRÓD

W dniu 4 września 2018 r. zostały odebrane prace dotyczące przebudowy drogi gminnej w miejscowości Golanki, na odcinku 1,26 km o szerokości 4 m, nawierzchnia bitumiczna o grubości 5 cm na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 8 cm. Wykonywane są również pobocza o szerokości 0,75 m z mieszanki kamiennej. Wsparcie powyższego zadania w wysokości 100 000,00 zł pochodzi ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Wartość inwestycji po przetargu wynosi 435 676,46 zł brutto. Pozostała kwota 335 676,46 zł to środki z budżetu Gminy Bulkowo
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Przebudowa drogi powiatowej
Bulkowo – Kobylniki
10 km wyjątkowo ważnej drogi
powiatowej za kwotę prawie 9
mln zł zostanie oddana do użytku za maksymalnie 12 miesięcy.
Jest to niezwykle ważna inwestycja w szczególności dla mieszkańców Gmin Bulkowo, Bodzanów, Mała Wieś i Wyszogród.
Droga powiatowa Bulkowo-Kobylniki to jedna z ważniejszych tras dla 4 gmin: Bulkowa, Bodzanowa, Małej Wsi
i Wyszogrodu. Jest ona jedną z głównych dróg dojazdowych
do krajowej 50. Niestety jej dotychczasowy stan techniczny
pozostawiał wiele do życzenia. Jest to inwestycja szczególnie ważna dla lokalnych radnych: Elżbiety Jachimiak, Ja-

reklama

dwigi Milewskiej i Apolinarego Gruszczyńskiego, którzy wielokrotnie zaznaczali konieczność remontu trasy.
– Razem z radnymi powiatowymi z tego okręgu staraliśmy się jak najszybciej
doprowadzić do remontu drogi Bulkowo-Kobylniki. – wyjaśnia Starosta Mariusz
Bieniek – Niestety jest to aż 10 km odcinek, którego remont pochłonie duże
środki, dlatego staraliśmy się o finansowanie zewnętrzne. Dzięki pomocy Marszałka Adama Struzika, który przekazał na tę inwestycję 4,2 mln zł, nareszcie
możemy rozpocząć pracę. Przebudowa już się rozpoczęła Całość inwestycji pochłonie prawie 9 mln zł, część funduszy pochodzi z dotacji (4,2 mln zł), pozostała część to środki własne. Prace ruszają w drugim tygodniu września i będą trwały maksymalnie 12 miesięcy
STAROSTWO PŁOCK
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Lista zarejestrowanych Komitetów wyborczych
wyborców powiat płocki część wschodnia,
oprócz tego mogą w wyborach lokalnych brać udział
osoby z komitetów wojewódzkich i ogólnopolskich
Gmina Wyszogród
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DZIAŁAJMY RAZEM
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IWONA GORTAT
UCZCIWA SZANSA ROZWOJU
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACEK JANCZAK
– NAJLEPSZY WYBÓR
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ WYSZOGRÓD
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
„NASZA OJCZYZNA WYSZOGRÓD”
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA KŁOBUKOWSKIEGO
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA RĘBOWA
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSI PRUSZCZYN
gm. Mała Wieś
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRA ZMIANA
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA MAŁA WIEŚ
gm. Bulkowo
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GABRIELA GRACZYKA
„RAZEM DLA BULKOWA”
gm. Bodzanów
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA BODZANÓW
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAFAŁA KWIATKOWSKIEGO
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WŁODZIMIERZ KRAWIEC
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Nadwiślańskie Pożegnanie Lata i Drogowskaz Po Zdrowie

Po raz pierwszy w Wyszogrodzie został zorganizowany festyn muzyczno –sportowy.
Połączenie tych działań doszło do skutku dzięki wsparciu finansowemu Urzędu
Marszałkowskiemu i Lokalnej Grupy Działania.
Inicjatorami tej imprezy było Stowarzyszenie „Pomóżmy potrzebującym”, Centrum Kultury „Wisła” oraz
Biblioteki Miejskiej. Tego dnia w Amfiteatrze nad Wisłą swoje możliwości
sportowo – zdrowotne można było
sprawdzić pod kierunkiem wykwalifikowanych specjalistów, takich jak: fizjoterapeuci, psycholog sportu, dietetyk,
trener personalny, instruktor nordic – walking. Takie testy jak pomiar
składu ciała, szybkość, skoczność cieszyły się dużym zainteresowaniem
a uczestnicy z najlepszymi wynikami
otrzymali nagrody rzeczowe. Jednym
z najbardziej emocjonujących wydarzeń
sportowych był z pewnością „Bieg Krasnala”. Do biegu przystąpiło prawie 40
dzieci w wieku od 1 roku do 7 lat.
Wszyscy biegacze otrzymali medale
i okolicznościowe koszulki.
Równolegle ze sportowymi zmaganiami na scenie Amfiteatru odbywały
się koncerty muzyczne i taneczne.
Po raz pierwszy licznie zgromadzona
publiczność mogła podziwiać Polskiego
Elvisa, koncert bębniarzy – Kraina bębnów i Miczos Drums, występ zespołu
Victory Cover Band, Nowej Kultury
reklama

z nowym wokalistą Kolą -Pawłem Kołodziejskim oraz Taniec w kręgu w wykonaniu grupy pań studentek Płockiego
Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku.
Dużym zaskoczeniem i ogromnym
sukcesem okazał się występ zespołu Nowa Kultura. Piosenki w stylu reggae,
niesamowite brzmienie dziewięciu muzyków, grających na wszystkich możliwych instrumentach, piękno nadwiślańskiego bulwaru w zachodzącym
słońcu sprawiły, że koncert tego zespołu
na długo pozostanie w pamięci naszych
mieszkańców.
Równie entuzjastycznie została
przyjęta grupa tańcząca Taniec w kręgu.
URZĄD MIASTA I GMINY WYSZOGRÓD
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XX Dni Małej Wsi - Burak Rally
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II Turniej Sołectw w Marcjance
W sobotę 25.08.2018r w Marcjance odbył się II Turniej Sołectw Miasta
i Gminy w Wyszogród pod Patronatem Starosty Płockiego Mariusza Bieńka zorganizowany przez sołectwo Marcjanka oraz Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Rakowie. Turniej realizowany w ramach konkursu ze
środków Urzędu Miasta i Gminy Wyszogród.
Do zawodów przystąpiło 8 drużyn- Drwały, Grodkowo, Marcjanka, Pruszczyn, Rakowo, Rębowo, Słomin i Wyszogród
na czele ze swoimi sołtysami lub jak w przypadku Wyszogrodu na czele z Burmistrzem.
W zmaganiach sołectw I miejsce zajęło sołectwo Rakowo otrzymując medal statuetkę oraz bon podarunkowy o wartości 500zł. Na II miejscu uplasował się Słomin, który również otrzymał medal, statuetkę i bon podarunkowy opiewający na kwotę 400zł, Na III miejscu Drwały z medalem statuetką i bonem podarunkowym o wartości 300 zł. Wszystkie pozostałe drużyny
otrzymały bony podarunkowe za uczestnictwo w wysokości 200 zł
Przywilej organizacji III Turnieju Sołectw w 2019r. przypadł sołectwu Rakowo, jednak sołtyska wsi Rakowo Jolanta Kęsicka wraz ze swoją drużyną zdecydowała, o przekazaniu organizacji kolejnej edycji konkursu sołectwu Słomin, które z radością
przyjęło podarunek.
Ogłaszamy, że III Turniej Sołectw w roku 2019 odbędzie się w Słominie

reklama
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Chwała Bohaterom Walczącym o Naszą Wolność
Mieszkańcy i parafianie wsi
Orszymowo po raz kolejny
uczcili pamięć – majora Jana Jaroszka. Tu się urodził
i wychował, spoczywa
na cmentarzu w alei głównej. Uroczystość odbyła się
w niedzielę 26 sierpnia, zorganizowana w roku setnej
rocznicy Odzyskania przez
Polskę Niepodległości.

reklama

Mszę św. poprzedził montaż słowno-muzyczny przygotowany przez nauczycieli i uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie. Wzruszeni słuchacze ocierali łzy, a najmłodsze pokolenie przypomniało nam słowa
„Katechizmu polskiego dziecka” Władysława Bełzy. Uroczystość uświetnił
Chór pod dyrekcją Małgorzaty Szpotańskiej oraz Orkiestra dęta OSP Rębowo.
Po uroczystym nabożeństwie w intencji
dowódcy Batalionu Chrobry II szczególne słowa podziękowania skierował radny powiatowy Apolinary Gruszczyński-dziękując za wieloletnie zaangażowanie
w tę niezwykłą inicjatywę. Honorowy
Prezes Kombatantów Powiatu Płockiego, pułkownik Antoni Jelec, okolicznościowym odznaczeniem wyróżnił księdza proboszcza parafii Orszymowo
Grzegorza Jendrzejewskiego oraz dyrektorów szkół: Zuzannę Niemirowską,
Barbarę Jabłońską i Elżbietę Witkowską
za podtrzymywanie pamięci o bohaterze Powstania Warszawskiego.
W asyście pocztów sztandarowych
i orkiestry strażackiej uczestnicy uroczystości przeszli na cmentarz, gdzie nastąpiło złożenie kwiatów na grobie Jana
Jaroszka. Jeden z powstańców w kilku
poruszających słowach dał świadectwo
wielkiej odwagi ich dowódcy Probosz-

cza, opowiadając o ostatnich godzinach
jego życia. W uroczystości wzięli udział:
Mariusz Bieniek, Elżbieta Jachimiak,
Apolinary Gruszczyński, Hilary Januszczyk, Zygmunt Wojnarowski, radni Gminy Mała Wieś, młodzież, zapro-

szeni goście i parafianie. Tę piękną uroczystość zakończyło spotkanie w gościnnych murach Szkoły Podstawowej
w Orszymowie, wspólne śpiewanie
pieśni patriotycznych i krzepiący poczęstunek.
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Kolumna Niepodległości w Iłowie
W setną rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski, Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Ziemi Iłowskiej wraz z Mazowiecką Wspólnotą Samorządową oddały Iłowianom Kolumnę Niepodległości powstałą na wzór tej z królewskiego Wawelu.
Na kolumnie swoje miejsce znalazł medalion z podobizną Marszałka Józefa Piłsudskiego, który jest wierną kopią medalionu z pomnika zburzonego w 1939 roku przez Niemców w Iłowie. W ten sposób pragniemy
uhonorować trud Marszałka i naszych przodków włożony w walkę o wolność kraju. Mimo tego, że podobizna Marszałka wciąż nie może wrócić na swe prawowite miejsce, tj. plac przed Urzędem Gminy Iłów, gdzie
pierwotnie stał pomnik, to dzięki uprzejmości księdza
Proboszcza Krzysztofa Boruckiego znalazła równie godne miejsce – na skwerze przy kościele. 26 sierpnia o godzinie 12: 00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Iłowie odbyła się uroczysta Msza Święta,
po której nastąpiło odsłonięcie Kolumny Niepodległości oraz jej poświęcenie.
Skąd wziął się pomysł
na budowę Kolumny Niepodległości?

Idea budowy Kolumny Niepodległości, od dawna
zajmowała myśli członków Stowarzyszenia Na Rzecz
Rozwoju Ziemi Iłowskiej. Podkreślenie okrągłej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę jest naszym
obowiązkiem. Tak ważne wydarzenie historyczne
i emocje mu towarzyszące potrzebują bytu materialnego, który na stałe zagości w naszym krajobrazie. Stanie
się pamiątką i symbolem pochwały czynów naszych
przodków, którzy pragnąc wyzwolić swą ojczyznę oddali młodość, zdrowie i życie.
Drugie ważne pytanie brzmi: Dlaczego niepodległość Ojczyzny jest tak ważna, dlaczego tyle się o niej
mówi i tak bardzo jej potrzebujemy?
Co na ten temat sądził
jeden z Polskich wieszczów?

Żeby zapytał kto Jana III-go
idącego pod Wiedeń,
co to jest Ojczyzna?odpowiedziałby:
„Jest to miejsce,
w którym najmilej spocząć i umrzeć –
kiedy się ma gotowość nieustanną życia,
i utrudzania się tam,
gdzie w każdym czasie danym
najdzielniej o Ludzkość idzie.”
Co to jest Ojczyzna? Cyprian Kamil Norwid.

Mojej świętej pamięci pradziadek Stefan Ciołkowski
(uczestnik walki z Bolszewią 1920 roku, uczestnik walk
września 1939 roku, przebywający w niewoli niemieckiej do 1945 roku) zawsze powtarzał swemu synowi:

„Wy młodzi nie wiecie co to jest wolność,
nie szanujecie wolności.”
Według mego pradziada, nikt bowiem kto nie zaznał niewoli nie był w stanie zaznać pełnej radości z bycia wolnym. Prawdziwą Ojczyznę budować mogą jedynie ludzie wolni, którzy robią to z własnej nie przymuszonej woli, wówczas staje się ona miejscem „w którym
najmilej spocząć i umrzeć, kiedy się ma gotowość nieustanną życia „.

Historie naszych rodzin, rodziców, dziadków są
składową zbiorowej pamięci historycznej, której emanacją są również wytwory naszej kultury. Choć rok 1945
i lata kolejne przyniosły nam okupacje sowiecką wraz
z pochwałą głupoty, łajdactwa i donosicielstwa, to pokolenia patriotów przekazały testament w formie umiłowania wolności i w razie potrzeby walki o nią. Pomimo
dwudziestu dziewięciu lat, które minęły od upadku
zbrodniczego systemu komunistycznego, wciąż w naszym społeczeństwie brakuje umiłowania Ojczyzny
i obywateli, którzy ją zamieszkują. Bez zrozumienia
swej wartości jako wspólnota, nie będziemy w stanie
osiągnąć szczytu naszych możliwości.
Mam nadzieję że Kolumna Niepodległości stanie
się niemym świadkiem rozwoju naszej małej ojczyzny
i lokalnej społeczności.

reklama
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Rozpoczęcie roku
w Czerwinsku

W poniedziałek 3 września
uczniowie oficjalnie zakończyli okres wakacyjnej
przerwy i rozpoczęli naukę
w nowym roku szkolnym 2018/2019. Spotkanie ze szkołą poprzedziła
msza święta w czerwińskim Sanktuarium
pod wezwaniem NMP.
Składając hołd poległym na frontach II wojny światowej, delegowani
uczniowie wraz z nauczycielami złożyli
kwiaty pod tablicą pamiątkową
przy Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły.
Oficjalną część inauguracji poprowadziła p. Żaneta Sobczak, witając
wszystkich przybyłych gości:
Proboszcza – ks. Łukasza Mastalerza, przedstawicielkę władz Starostwa
Powiatowego w Płońsku – p. Anetę Gościniak, p. Rafała Gwiazdę – reprezentanta Urzędu Gminy Czerwińsk
nad Wisłą, p. Rafała Batyńskiego – członka Rady Rodziców, dyrekcję
Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi
w Czerwińsku nad Wisłą, koleżanki
i kolegów z grona pedagogicznego, prareklama

cowników administracji, rodziców oraz
uczniów, zwłaszcza klas pierwszych.
Dyrektor pani Renata Kozakiewicz
w swym wystąpieniu zaznaczyła, iż
młodzież 79 lat temu, kiedy wybuchła II wojna światowa, nie mogła celebrować inauguracji roku szkolnego, tak
jak to jest czynione obecnie. Musieli porzucić swe pragnienia, marzenia, plany,
by wziąć do ręki broń i stanąć do walki
z najeźdźcą. Wielu z nich poległo. Dzisiejsza młodzież powinna docenić, że tego roku bez żadnych przeszkód możemy przybyć do szkoły i realizować swoje
młodzieńcze projekty.
Dyrektor powitała nowych członków Rady Pedagogicznej, którzy w nowym roku szkolnym będą uczyć młodzież następujących przedmiotów:
– pani Paulina Joniak – nauczyciel
języka niemieckiego,
– pani Agata Ostrowska oraz pani
Marta Stelmach – nauczycielki przedmiotów zawodowych,
– pan Przemysław Kotlarczyk – historii i wosu oraz pan Remigiusz Banaś – nauczyciel biologii i przyrody.
Po bardzo gromkich oklaskach
na powitanie zatrudnionych pedagogów pani Renata Kozakiewicz życzyła
młodzieży wielu sukcesów i radości ze
zdobywania wiedzy. Nauczycielom zaś
satysfakcji z pracy, a rodzicom zadowolenia ze swoich pociech.

Czerwińsk świętuje 50. rocznicę nadania
romańskiemu kościołowi godności bazyliki mniejszej
Od 50 lat nad wejściem
do romańskiej świątyni widnieje papieski herb – to znak
szczególnego przywileju, jaki
temu miejscu nadał papież
Paweł VI, wynosząc kościół
do godności bazyliki mniejszej. Ale kto zna bogatą historię tego miejsca, której
w diecezji równa się tylko
Tumskie Wzgórze i katedra
w Płocku, nie dziwi się temu
szczególnemu wyróżnieniu. – Szczycimy się tym papieskim przywilejem, ale
jeszcze bardziej dziękujemy
za żywe znaki łaski Bożej
i orędownictwa, jakie w tym
miejscu otrzymujemy przez
Maryję – mówił w czasie
Mszy św. ks. Łukasz Mastalerz, proboszcz parafii.
Do szczególnej roli czerwińskiego
wzgórza w historii Polski nawiązał
również bp Piotr Libera, który przewodniczył Mszy św. Mówił o jego benedyktyńskich początkach, obecności
w tym miejscu kanoników regularnych, chwale królewskiej przeprawy
przez Wisłę Władysława Jagiełły i płomiennym kazaniu bp. Jakuba z Korzkwi, o maryjnej pobożności i ciężkiej
pracy rolników, przypomniał także
o 95 latach wytężonej salezjańskiej
pracy wychowawczej i duszpasterskiej.
Jakby dopełniając słowa biskupa, ks.
Andrzej Wujek, inspektor prowincji

warszawskiej księży salezjanów, nazwał to miejsce „wspaniałym dziełem
sztuki, twierdzą wiary i siedzibą nauczania i sztuki, gdzie ludzie uczeni
znajdują inspirację i spotykają Boga,
a ludzie prości przybywają tu z pobożności i przekonują nas, że nic nie może

przeszkodzić Bogu czekającemu
na człowieka”. Na początku liturgii,
która była transmitowana przez TVP
Polonię, bp Piotr pobłogosławił nowe
serca starych czerwińskich dzwonów,
które na nowo zaczęły bić w jubileuszowym roku czerwińskiej bazyliki.
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Festyn Rodzinny w Słominie
1 września w Słominie na ternie OSP odbył
sie Piknik Rodzinny. Imprezę rozpoczęły występy młodzieży szkolnej zakończyła wieczorna zabawa taneczna. W trakcie festynu były
dostępne zjeżdżalnie dla dzieci i poczęstunek
dla mieszkańców wsi.

reklama

Nowy Zarząd Oddziału Terenowego
Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów
5 września w sali remizy
OSP Wyszogród odbyło się
zebranie oddziału terenowego koła emerytów rencistów i inwalidów w Wyszogrodzie. W posiedzeniu
uczestniczyli delegaci kół
Bodzanowa, Małej Wsi
i Wyszogród. Na spotkaniu Pani Danuta Augustyniak odczytała sprawozdanie z działalności koła
(sprawozdanie dostępne
w całości na portalu e-wyszogrod. pl) oraz wybrano
nowy skład zarządu oddziału terenowego.
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Przyznano Nagrody Wójta Gminy Mała Wieś
za osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018
• Oliwia Karłowicz- Szkoła Podstawowa im. Wincentego Hipolita Gawareckiego
w Małej Wsi,
• Julia Gąsiorowska- Szkoła Podstawowa im. Wincentego Hipolita Gawareckiego
w Małej Wsi,
• Sebastian Gaciąk- Szkoła Podstawowa im. Wincentego Hipolita Gawareckiego
w Małej Wsi,
• Mateusz Filipiak- Szkoła Podstawowa im. Wincentego Hipolita Gawareckiego
w Małej Wsi.
Natomiast za osiągnięcia w sporcie oraz w dziedzinach artystycznych
Nagrodę Wójta Gminy otrzymali:

Na podstawie Uchwały Nr 202/XXVIII/2017 Rady Gminy Mała Wieś
z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z tereny Gminy Mała Wieś
oraz Uchwały Nr 203/XXVIII/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30
sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania Nagród Wójta
Gminy Mała Wieś najlepsi uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkali na terenie gminy zostali nagrodzeni za osiągnięcia
w roku szkolnym 2017/2018. Stało się to w dniu 9 września 2018 roku
podczas XX Dni Gminy Mała Wieś połączonych z Gminnymi Dożynkami.
Tego dnia Wójt Gminy Mała Wieś – Pan Zygmunt Wojnarowski oraz Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś- Pan Włodzimierz Jeznach wręczyli
uroczyście Nagrody Wójta Gminy Mała Wieś dla uczniów, którzy w okresie od 1 września do 31 sierpnia roku szkolnego 2017/2018 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.
Za wyniki w nauce, osiągnięcia w sporcie oraz dziedzinach artystycznych nagrodzono 43 uzdolnionych uczniów.
Nagrodę Wójta Gminy Mała Wieś za wyniki w nauce, osiągnięcia w sporcie oraz w dziedzinach artystycznych otrzymali:

Ogłoszenie

Sprzedam
kozę z mlekiem

okolice
Wyszogrodu
telefon
601307186

• Wiktoria Bąkiewicz- Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi,
• Barbara Filińska- Szkoła Podstawowa im. Wincentego Hipolita Gawareckiego
w Małej Wsi,
• Julia Grzelak- Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej
w Małej Wsi,
• Jaśmina Grzelak- Szkoła Podstawowa im. Wincentego Hipolita Gawareckiego
w Małej Wsi,
• Jakub Krzemiński- Szkoła Podstawowa w Podgórzu,
• Zuzanna Kamińska- Szkoła Podstawowa im. Wincentego Hipolita Gawareckiego
w Małej Wsi,
• Oliwia Kolasa- Szkoła Podstawowa im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi,
• Karol Serwiński- Szkoła Podstawowa im. Wincentego Hipolita Gawareckiego
w Małej Wsi.
Nagrodę za wyniki w nauce otrzymali:
• Iga Marciniak- Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej
w Małej Wsi,
• Martyna Grzelak- Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej
w Małej Wsi,
• Wojciech Jeznach- Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi,
• Dominik Błaszczak- Szkoła Podstawowa w Podgórzu,
• Maria Tomaszewska- Szkoła Podstawowa im. Wincentego Hipolita Gawareckiego
w Małej Wsi,
• Kacper Kuczmarski- Szkoła Podstawowa im. Wincentego Hipolita Gawareckiego
w Małej Wsi,
• Wiktoria Wyrębkowska- Szkoła Podstawowa w Podgórzu,
• Julia Zofia Sobocińska- Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Kobylnikach,
• Klaudia Sosnowska- Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Orszymowie,
• Magdalena Drajkowska- Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Orszymowie,

• Klaudia Michalska- Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi,
• Marta Pawlak- Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie,
• Michał Kacprzak- Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie,
• Wiktor Kacprzak- Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie,
• Igor Popiołkowski- Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie,
• Gabriela Adamska- Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie,
• Patryk Brodalka- Szkoła Podstawowa im. Wincentego Hipolita Gawareckiego
w Małej Wsi,
• Hubert Damaziak- Szkoła Podstawowa im. Wincentego Hipolita Gawareckiego
w Małej Wsi,
• Kamila Dąbrowska- Szkoła Podstawowa im. Wincentego Hipolita Gawareckiego
w Małej Wsi,
• Dawid Kłosiński- Szkoła Podstawowa im. Wincentego Hipolita Gawareckiego
w Małej Wsi,
• Daniel Natkowski- Szkoła Podstawowa im. Wincentego Hipolita Gawareckiego
w Małej Wsi
• Mikołaj Pielat- Szkoła Podstawowa im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi,
• Jakub Borowski- Szkoła Podstawowa im. Wincentego Hipolita Gawareckiego
w Małej Wsi,
• Magdalena Głowacka- Szkoła Podstawowa im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi,
• Oliwier Boszko- Szkoła Podstawowa im. Wincentego Hipolita Gawareckiego
w Małej Wsi,
• Natalia Kopczyńska- Szkoła Podstawowa im. Wincentego Hipolita Gawareckiego
w Małej Wsi,
• Jakub Gankowski- Szkoła Podstawowa im. Wincentego Hipolita Gawareckiego
w Małej Wsi,
• Jakub Kacprzak- Szkoła Podstawowa im. Wincentego Hipolita Gawareckiego
w Małej Wsi,
• Jacek Wiśniewski- Szkoła Podstawowa im. Wincentego Hipolita Gawareckiego
w Małej Wsi,
• Aisha Korzeniewska- Szkoła Podstawowa im. Wincentego Hipolita Gawareckiego
w Małej Wsi,
• Dawid Wyrębkowski- Szkoła Podstawowa w Podgórzu.
Składamy serdeczne gratulacje za dotychczasowe wyniki w nauce oraz osiągnięcia w sporcie i dziedzinach artystycznych, życzymy dalszych sukcesów w trudnym
procesie edukacji.

15
Dlaczego Mazowiecka Wspólnota Samorządowa
postanowiła wziąć udział w wyborach samorządowych
pod szyldem Bezpartyjnych Samorządowców?

– Mazowiecka Wspólnota Samorządowa jest jedynym
działającym od ponad 15 lat stowarzyszeniem bezpartyjnym na terenie województwa mazowieckiego które wykazuje się poprzez sukcesy swoich członków nieustanną
aktywnością w propagowaniu służby samorządowej dla
dobra swoich mieszkańców. Niemal od początku działalności naszego stowarzyszenia prowadziliśmy szerokie
konsultacje z różnymi komitetami bezpartyjnych samorządowców na terenie województwa celem integracji środowisk podobnie realizujących swoją misję służby samorządowej. Warto przypomnieć naszym czytelnikom że
Mazowiecka Wspólnota Samorządowa w 2010 roku inicjowała ogólnopolski Komitet Wyborczy o nazwie Krajowa Wspólnota Samorządowa który wystawił listy do sejmików w kilku województwach na terenie naszego kraju.
Udział naszego stowarzyszenia w Ruchu Samorządowym
Bezpartyjni jest więc naturalną konsekwencją wieloletnich działań na rzecz aktywnego uczestniczenia w zarządzaniu wojewódzkimi samorządami.
– Czy BS oraz struktura Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej może stanowić alternatywę dla oferty wyborczej tzw. „gigantów” na polskiej scenie politycznej
czyli dla PiS, PO?
– Działalność Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej i sukcesy wyborcze
naszych członków na różnych szczeblach samorządowych na terenie całego województwa mazowieckiego wielokrotnie potwierdziła naszą wysoką pozycję wobec komitetów partyjnych. Deklaracja programowa Ruchu Bezpartyjnych Samorządowców która również zjednoczyła liczne grupy działaczy z terenu Warszawy
będzie na pewno doskonałą ofertą dla wyborców którzy otrzymają alternatywę
wyboru pomiędzy kandydatami kilku partii politycznych a niezależnym bezpartyjnym ruchem samorządowym. Członkowie Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej razem z działaczami Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej, połączeni porozumieniem bezpartyjnych samorządowców przygotują odpowiednich
kandydatów do Rad Dzielnic, Rady Warszawy oraz sejmiku mazowieckiego
i z naszym kandydatem na prezydenta Warszawy będą skutecznie konkurować
z wymienionymi „gigantami” sceny politycznej.

ŚLUB PAWŁA i JUSTYNY
– Zjednoczeni Bulkowo

Zawodnik Zjednoczonych Bulkowo – Paweł Małkiewicz podpisał „umowę transferową” do „klubu” małżeńskiego Justyny. Na Nowej Drodze Życia życzymy Justynie
i Pawłowi wszystkiego co najlepsze, jak najwięcej miłości, zdrowia i radości!!!:)
STO LAT MŁODEJ PARZE!!!:)
Łętowo, 11.08.2018 r.
reklama
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