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Studniówka Wyszogród

Gmina i Miasto Wyszogród
w walce o czyste powietrze

Czytaj str. 8-9

y
m
a
z
s
a
r
p
Za na
o
t
s
i
r
Na tropach historii i uroków Miączynka
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reklama

Inauguracja Muzeum Wisły Środkowej
jako Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Czytaj str. 6
reklama

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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Najstarsza mieszkanka Gminy Wyszogród Pomóżmy Oleńce wygrać zdrowie!

Witam z lutowym wydaniem gazety e-wyszogrod. pl.
W ostatnim czasie możemy zobaczyć jak ważne
jest dbanie o swoją historię. Nasza historia to nasza godność. Bez niej nie
będziemy wiedzieli kim jesteśmy. Niektórym na tym
zależy żebyśmy zapomnieli że jesteśmy Polakami
i rozpłynęli sie w masie
narodów europejskich. Łatwiej będzie na nas wpływać i nami manipulować.
Będziemy ludźmi znikąd.
Zbliża się marzec i obchody Dni Żołnierzy Wyklętych. Żołnierze Wyklęci to
właśnie nie są ludzie znikąd. Wcześniej w czasie
wojny walczyli, a po wojnie zmienił się tylko okupant. Często nie mieli
szans na złożenie broni
i powrót do domu. Wybór
był, zginąć od kuli w walce
czy od kuli w ciemnej celi.
Zapraszam po raz kolejny
do publikacji materiałów
na temat naszej lokalnej
historii tej bliższej i dalszej.
PAWEŁ KŁOBUKOWSKI
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Dnia 28 stycznia 2018 roku w Rębowie odbyła się niecodzienna uroczystość, pani Marianna Danowska
obchodziła 103 rocznicę urodzin.
Z tej okazji ks. Rafał Bednarczyk – proboszcz parafii Rębowo
odprawił uroczystą Mszę Świętą
w intencji Jubilatki, w której oprócz
rodziny i znajomych uczestniczyli
przedstawiciele lokalnych władz:
Jan Boszko – Burmistrz Gminy
i Miasta Wyszogród i Zbigniew Madany – Radny GiM.
Pani Marianna Danowska urodziła
się 29.01.1915 roku. Miała 3 siostry i 4
braci, do dnia dzisiejszego żyje jeszcze
jedna, najmłodsza siostra Jubilatki.
Wyszła za mąż w wieku 20 lat, mając 39 lat owdowiała, zostając z pięciorgiem dzieci, 6 hektarowym gospodarstwem i budową domu. Nigdy nie związała się z nikim ponownie, pozostając
przez 64 lata wdową.
Dostojna Jubilatka doczekała się
licznej rodziny będąc szczęśliwą babcią: 11 wnuków, 23 prawnuków i 16
praprawnuków.
103 urodziny to piękny wiek wypełniony codziennymi radościami i troskami, ale także pracą i poświęceniem
dla bliskich. Jak stwierdziła Jubilatka to
właśnie praca i pogodne usposobienie
jest receptą na długowieczność.
Uroczystość wypełniona szeregiem
wspomnień Jubilatki, przebiegła w miłej, rodzinnej atmosferze. Dopełnieniem tak zacnego Jubileuszu był urodzinowy tort.
ogłoszenie

Pani Mariannie gratulujemy tak
pięknego Jubileuszu, jednocześnie życzymy dużo zdrowia, by każdy kolejny
dzień był pełen życzliwości i miłości najbliższej rodziny i przyjaciół.
WIESŁAWA SZYMERSKA

Na zdjęciu Ola się uśmiecha niczym zwyczajne dziecko i wydawałoby się, że nic jej nie dolega. Niestety 2,5 letnia Oleńka Chojecka
zmaga się z padaczką i opóźnionym rozwojem psycho-ruchowym.
Walka rodziców Oleńki o jej zdrowie przypomina walkę z wiatrakami.
Jak walczyć, skoro nawet nie znają przeciwnika? Widzą tylko swoje dziecko:
maleńkie i bezradne, które cierpi i nic
nie mogą zrobić. Nie tracą jednak nadziei, że ich córka pokona chorobę, stanie na nogi i będzie żyć normalnie tak
jak inne dzieci.
Ola urodziła się zdrowa, po pierwszym szczepieniu, jeszcze w szpitalu,
tylko lekko drżała, ale lekarz powiedział,
że to nic. Kolejne 10 tygodni rozwijała
się fantastycznie – była taką wesołą, radosną dziewczynką. Jednak do czasu,
gdy nie dostała ataku padaczki, której
przyczyny lekarze nie byli w stanie
stwierdzić. Z dnia na dzień Oleńki nie
było, tak jakby coś jej nie pozwało się
rozwijać. Rodzice Oli szukali wszędzie
ratunku dla swojego dziecka. Punktem
zaczepienia była diagnoza specjalisty
ukraińskiego doktora Vel, który stwierdził uszkodzenie kręgosłupa w odcinku
szyjnym, przez co dopływ krwi, a więc
i tlenu do mózgu jest ograniczony, co
powoduje, że jej rozwój psycho-ruchowy jest również ograniczony.
W tej chwili codzienne życie maleńkiej Oleńki i jej rodziców to rehabilitacje, terapie logopedyczne, psychologicz-

ne i zajęcia Integracji Sensorycznej.
Oleńka uczestniczy w turnusach neurorehabilitacyjnych, gdzie ma fizykoterapię, korektę kręgosłupa, zastrzyki na poprawę metabolizmu mózgu,
elektrostymulację, terapie czaszkowokrzyżowe, laser.. Koszt jednego turnusu
z neurologiem to od 5 do 8 tys zł. Rodzice zbierają również pieniążki na wykonanie badania genetycznego, które niestety nie jest refundowane.
Zwracamy się do tych, którzy zechcą pomóc małej Oli wygrać zdrowie
przekazując 1% podatku lub darowiznę
Fundacji Avalon (KRS 0000270809
z dopiskiem Chojecka 6115). To dla
niej ogromna pomoc i szansa na lepsze
jutro!
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Kto o nich będzie pamiętał...
Dostałem projekty uchwał na najbliższą sesje rady Gminy. Między innymi
Rada ma 23.02.2017 nadać nazwę nowej ulicy w naszym pięknym mieście. Na wniosek właścicieli nieruchomości położonych za trasą na Sochaczew ma powstać tam ulica Spacerowa. Wczoraj opowiedziałem pewnemu
starszemu człowiekowi gdzie ona będzie, a on zdjął ze ściany stare zdjęcie. I opowiedział historię którą każdy z nas kiedyś tam słyszał. Ale czy każdy pamięta? Nie wiem ile wspólnego z prawdą historyczną ma ta opowieść
ale czy to ważne? Opiszę ją tak, jak ją zapamiętał 8-letni wtedy chłopak.
W czasie okupacji hitlerowskiej
Niemcy szukali w Wyszogrodzie por.
Bogumiła Kopańskiego zastępcy komendanta AK rejon Płońsk. Podczas
próby aresztowanie nie mogąc złapać
Bogumiła, aresztowali i osadzili w obozie w Pomiechówku żonę Janinę i brata
Piotra Kopańskiego. Tuż przed wybuchem powstania Warszawskiego Niemcy likwidując obóz rozstrzelali wszystkich mężczyzn a kobiety zwolnili do domu. Więźniów w Pomiechówku oprawcy hitlerowscy bili, szczuli psami, torturowali, zabijali i strącali do wykopanych
dołów. Janina Kopańska zaraz po powrocie zmarła wyniszczona torturami
i zarażona gruźlicą. Po wojnie wezwano
rodzinę na ekshumację do Pomiechówka. Jeńcy niemieccy mimo kilku prób
nie mogli wydobyć splątanego ciała
z masowej mogiły. Nie mogli rozdzielić
ciał. Wtedy do dołu weszli brat Bogumił
Kopański i szwagier Stanisław Kamiński
więzień obozu Auschwitz-Birkenau
w latach 1943-1945. I oni dopiero bez
żadnych problemów wydobyli ciało
z mogiły. Tak jakby nie chciał poddać się
Niemcom. Istnieje też przekaz że do odjeżdżającej szwagierki krzyknął – Powiedz że umieram za Polskę. Po wojnie
spoczęli we wspólnej mogile. Teraz ta
nowa ulica powstaje na ziemi dziadka
Piotra Kopańskiego. Może Rada Gminy
powinna się zastanowić czy Spacerowa
to najlepsza nazwa dla tej ulicy. A może
to wszystko nieważne i powinniśmy zapomnieć o naszej historii. Ale to znaczyłoby że szkoda czasu na ten portal
Czekam na wasze opinie
PIOTR KAFLIŃSKI
reklama

Tak mało wiemy o historii naszych sąsiadów że aż wstyd. Co
nieco słyszałem o rodzinie Kopańskich w Wyszogrodzie. Gdzieś
coś zasłyszane. Nie poukładane. Zwracam sie do Was z prośbą. Czy znajdzie się ktoś kto napisze coś o AK w rejonie Wyszogrodu? Jeśli nie My to kto ma pamiętać o naszej historii?
Zgadzam się z Piotrem całkowicie. Winniśmy pamiętać o naszych najbliższych ponieważ ta duża historia składa się z takich
małych najbliższych historii.
PAWEŁ KŁOBUKOWSKI
ogłoszenia
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Powiat

Starosta: „Bierzemy się za robotę i budujemy tę drogę, Panie Marszałku!”
Powiat Płocki otrzymał 4,2 mln zł dofinansowania od Samorządu Województwa Mazowieckiego na przebudowę bardzo ważnej
drogi w naszym regionie. W piątek 2 lutego władze Powiatu podpisały w tej sprawie
umowę z Marszałkiem Mazowsza.
Chodzi o ponad 9,5-kilometrowy odcinek
drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo – Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Jest to
droga o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej regionu i jego mieszkańców, dlatego Zarząd Powiatu Płockiego zdecydował się ją zgłosić do konkursu Samorządu
Województwa Mazowieckiego.
Przypomnijmy, że konkurs to efekt największego od lat wsparcia budowy dróg powiatowych na Mazowszu. Zarząd Województwa
Mazowieckiego przyjął program „Mazowiecki
instrument wsparcia dróg lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu” we wrześniu ub. r. Szczegóły, podczas zorganizowanej kilka dni później
konferencji prasowej w Płocku, przedstawił
Mar sza łek Wojewódz twa Ma zowiec kie go
Adam Struzik.
– Przeznaczyliśmy na ten cel 100 mln zł,
inwestycje będą realizowane w ramach dwóch
naborów po 50 mln zł: na lata 2017 – 2018
przeznaczymy 50 mln zł, tyle samo na lata 2018 – 2019 – wyjaśniał wtedy Marszałek.
Samorządy powiatowe mogły otrzymać dofinansowanie na budowę i przebudowę dróg
powiatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej subregionu, a także na budowę i przebudowę obiektów inżynieryjnych
zlokalizowanych w ciągach tych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Maksymalny poziom dofinansowania wynosił 60 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, ale nie więcej
niż 4,2 mln zł.
Nabór wniosków trwał od 1 października
do 15 listopada 2017 roku. Zgłoszono w sumie 36 projektów, wszystkie otrzymają wsparcie z budżetu województwa mazowieckiego.
Na tej liście znalazła się także nasza inwestycja.
W piątek 2 lutego umowy na przebudowę
i modernizację dróg podpisało z Marszałkiem
pięć powiatów: płocki, żyrardowski, sochaczewski, sierpecki i gostyniński. Konferencja
prasowa poświęcona temu tematowi odbyła się
w płockiej delegaturze Urzędu Marszałkowskiego. Powiat Płocki reprezentowali: Starosta
Płocki Mariusz Bieniek, Wicestarosta Iwona

Sie roc ka, Przewod ni czą cy Ra dy Powia tu
w Płocku Lech Dąbrowski, Skarbnik Powiatu
Maria Jakubowska, Sekretarz Michał Twardy
oraz Dy rek tor Za rzą du Dróg Powia towych
w Płocku Marcin Błaszczyk. Wśród licznie
przybyłych gości byli: Marszałek Adam Struzik, Radny Województwa Mazowieckiego Mirosław Adam Orliński, Dyrektor depar tamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w Urzę dzie Mar szał kowskim Marcin
Wajda, a wszystkich witał Dyrektor płockiej
delegatury UM Tomasz Kominek.
– Po kil ku la tach prze rwy wró ci li śmy
z programem skierowanym do powiatów. Mamy świadomość, że stan dróg w naszym województwie wciąż wymaga poprawy. Niestety, samorządy lokalne bardzo często nie dysponują
wystarcza ją cy mi środ ka mi, któ re mo gły by
na ten cel przeznaczyć. Stąd decyzja o wsparciu
dla nich w ramach środków z naszego budżetu – mówił Marszałek Adam Struzik.
Starosta Płocki Mariusz Bieniek potwierdzał: – Chciałbym bardzo podziękować Panu
Marszałkowi i Sejmikowi Województwa Mazowieckiego za ten program i pieniądze przeznaczone na drogi powiatowe. Możliwości powiatów są bardzo ograniczone, z własnych środków nie moglibyśmy sobie pozwolić na tak
komplek sowe mo der ni za cje waż nych dróg.
Dlatego taki program jest niezwykle pomocny
i potrzebny. Myślę, że teraz Ministerstwo Rozwoju i inne resor ty powinny pójść wzorem Samorządu Województwa Mazowieckiego, bo
przy obecnych dochodach powiatów nie będzie
możliwości realizowania tak dużych i potrzebnych inwestycji.

Sta ro sta omówił na stęp nie inwe stycję,
na którą dostaliśmy dofinansowanie.
Dro ga powia towa nr 2951W Bul kowo – Kobylniki o długości łącznej 11,494 km
i klasie Z przebiega przez tereny gmin Bulkowo, Mała Wieś oraz Wyszogród. Dofinansowany i zmodernizowany zostanie odcinek o długości 9,596 km zlokalizowany na terenie gmin
Bulkowo i Mała Wieś. Pozostały odcinek drogi
jest w dobrym stanie technicznym – został
przebudowany w latach 2008 i 2017 (w ub.

r. 0,455 km z dofinansowaniem ze środków
Unii Europejskiej).
W ramach zadania przewiduje się w szczególności:
1) karczowanie karp drzew i krzaków,
2) wy mia nę prze pu stów zlo ka li zowa nych
pod koroną drogi,
3) wymianę żelbetowego przepustu ramowego,
4) wykonanie chodnika w miejscowości Dzierżanowo,
5) korekcyjne frezowanie nawierzchni bitumicznej (lokalnie),
6) roboty ziemne,
7) wykonanie poszerzeń jezdni (warstwa odsączająca z piasku, warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa podbudowy z betonu
asfaltowego),
8) wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej
jezdni (warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej),
9) ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem
łamanym,
10) wprowadzenie stałej organizacji ruchu
i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Koszt przebudowy wynosi w sumie 7 mln
zł, inwestycja musi zostać wykonana do końca
czerwca 2019 roku.
– Bierzemy się za robotę i budujemy tę drogę, Panie Marszałku! – powiedział z uśmiechem Starosta Mariusz Bieniek tuż po podpisaniu umowy.

Ruszają konsultacje polityki spójności po 2020
Unia Europejska rozpoczyna konsultacje dotyczące polityki spójności po 2020. Warto, abyśmy wzięli w nich aktywny udział. To bowiem
pierwszy krok w ważnej walce o pieniądze dla
Mazowsza na kolejną perspektywę.
Od 1 stycznia br., po kilkuletnich staraniach, Mazowsze – choć pozostaje jednym województwem – na potrzeby unijnych statystyk traktowane jest jako dwa obszary: obszar metropolitalny Warszawy i pozostała część regionu. – Dzięki temu podziałowi możemy liczyć na większe środki unijne w ramach nowej perspektywy oraz na ich przypisanie do działań, które są najbardziej potrzebne na Mazowszu – podkreśla Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.
Obecnie Mazowsze przygotowuje się do negocjacji z Komisją
Europejską budżetu UE na lata 2021-2027. To właśnie od nich
zależeć będzie to, jakie wsparcie z funduszy europejskich otrzyma Polska i Mazowsze. Polityka spójności to jedna z najważniejszych wspólnych polityk Unii Europejskiej. Dzięki niej nasz re-

gion w przeciągu ostatnich kilku lat zmienił się nie do poznania.
Środki, które otrzymujemy w ramach polityki spójności, przeznaczamy na modernizację naszych dróg, szkół, szpitali czy miast. Pomagają one również rozwijać przedsiębiorczość i wspierają badania tak, aby nasz region był innowacyjnym liderem nie tylko
w Polsce, ale i w Unii Europejskiej.
– Od 2007 r., dzięki środkom unijnym, udało się na Mazowszu
zmodernizować i wybudować ponad 1,3 tys. km dróg, kupić ponad 5,6 tys. sztuk różnego typu sprzętu medycznego do szpitali czy
choćby zainwestować ponad 1,7 mld zł w przejście na gospodarkę niskoemisyjną. W ciągu tych ostatnich 11 lat wypłaciliśmy już mazowieckim przedsiębiorcom, gminom, miastom i powiatom łącznie 8,5
mld zł. Do 2020 r. mamy do rozdysponowania jeszcze 4,2 mld zł.
Dzięki temu możemy modernizować i poprawiać warunki życia
i pracy w naszym otoczeniu – podsumowuje dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w UMWM Marcin Wajda.
Przygotowując propozycję regulacji na budżet po 2020 r., Komisja Europejska apeluje do wszystkich mieszkańców UE o zabranie
głosu w tej sprawie. Swoją opinię mogą wyrazić wszyscy – zarówno

przedstawiciele urzędów, jak i osób fizycznych, przedsiębiorców,
ośrodków naukowych, instytucji kultury, szpitali, organizacji pozarządowych itp. Liczy się głos każdego z nas.
Aby odpowiedzieć na apel, wystarczy wypełnić zamieszczoną
na stronie Komisji Europejskiej ankietę, która dostępna jest w języku
polskim. – Zachęcam wszystkich Państwa do wypełnienia ankiety.
Musimy zdecydować o tym, na co przeznaczone zostaną nasze pieniądze. Musimy zdecydować o przyszłości Mazowsza, Polski i Unii
Europejskiej. Nie pozwólmy, żeby zdecydowali za nas inni. Sprawmy,
aby głos Mazowsza był słyszalny w Brukseli – podkreśla Marszałek
Adam Struzik.
– Dla mojego pokolenia UE to nie tylko wsparcie finansowe,
ale też wartości i idee. To poczucie jedności i europejskiej wspólnoty. Po tylu latach wsparcia pięknym gestem otwierającym serca jest
słowo „dziękuję”. Wiele osób ma problem z jego wypowiedzeniem,
a tak być nie powinno. Dlatego gorąco zachęcam wszystkich tych,
którzy widzą, jak bardzo nasz kraj zmienił się dzięki pomocy
UE – podziękujmy za to wsparcie – powiedział podczas konferencji Olgierd Łukaszewicz, prezes ZASP, nicjator akcji My, OBYWATELE UNII EUROPEJSKIEJ
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Gmina i Miasto Wyszogród
w walce o czyste powietrze
Nasza Gmina przystępuje do opracowywania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” (PGN). To dokument strategiczny, który nakreśla długoterminową wizję rozwoju Gminy
w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Wyznacza także
konkretne, mierzalne, osiągalne i określone w czasie cele prowadzące do osiągnięcia redukcji emisji gazów cieplarnianych w 2023 roku. Ponadto wskazuje i planuje
zadania o charakterze inwestycyjnym i nieinwestycyjnym, które przyczynią się do realizacji celów Planu.
Każdy z analizowanych w ramach PGN obszarów został poddany inwentaryzacji i zgodnie z informacjami dotyczącymi wpływu na środowisko, zostały określone
kierunki i działania, jakie należy podjąć. Wszystko po to, by rozwijać w każdym
z tych sektorów gospodarkę niskoemisyjną. Działania prowadzone w ramach PGN
umożliwią poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy i Miasta
Wyszogród. Zadania obejmują kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich
działań w zakresie zmierzającym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy sieci drogowej, zmniejszenia energochłonności
oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania Gminy. Dobrze opracowany PGN pozwoli podnieść szanse Gminy i jej Mieszkańców na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Plan gospodarki niskoemisyjnej to nie kolejny dokument, który należy opracować
po to, „żeby był”. To jeden z kluczowych dokumentów dla gmin, które poważnie myślą o swoim rozwoju w najbliższych latach. Plan gospodarki niskoemisyjnej ma służyć przede wszystkim mieszkańcom Gminy i Miasta Wyszogród. Do jego opracowania niezbędne jest pozyskanie informacji o zużyciu energii. Dlatego też, w najbliższym czasie otrzymają Państwo krótkie ankiety, dotyczące wykorzystania energii
w gospodarstwach domowych. Ankieta będzie także dostępna na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród. Wszystkie zebrane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz
przygotowania Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Wyszogród.
Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony,
stanowi natomiast ważną informację o możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza na terenie gminy.

Lokalny Program Rewitalizacji
Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2018-2023.
Gmina i Miasto Wyszogród przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta
Wyszogród na lata 2018-2023. Dokument pozwoli
określić priorytetowe działania w zakresie rewitalizacji
obszarów problemowych na terenie Gminy oraz ubiegać się o wsparcie w ramach funduszy unijnych.
Rewitalizacja jest procesem zmierzającym do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzonym w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Obszar zdegradowany to przestrzeń, w której koncentrują się zjawiska negatywne (społeczne, gospodarcze, przestrzenne,
środowiskowe) oraz problemy, które wpływają na pogorszenie jakości życia mieszkańców.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o wskazanie właśnie takich obszarów na terenie
Gminy. Państwa głos jest szczególnie istotny – pozwoli wyznaczyć obszar wymagający interwencji oraz określić zakres działań zmierzających do kompleksowej rewitalizacji.
W poniższej ankiecie proszę wskazać obszar, który wymaga Pani/Pana zdaniem konieczności podjęcia działań rewitalizacyjnych ze względu na kumulację problemów społecznych,
gospodarczych i przestrzennych, a następnie ocenić wskazane problemy w skali 1-5.
Ankieta ma charakter anonimowy i służy wyłącznie do celów opracowania Programu.
Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i za uczestniczenie w tak ważnym dla Gminy
momencie. Ankieta do pobrania na stornach Urzędu oraz portalu www.e-wyszogrod.pl

Informacja dot. ewidencji zbiorników bezodpływowych
i przydomowych oczyszczalni ścieków
Urząd Gminy i Miasta Wyszogród informuje, że w związku z art. 3 ust. 3 pkt. 1,2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1289 z późn. zm),
Gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków W związku z powyższym właściciele nieruchomości zobowiązani są do zgłaszania do prowadzonej przez gminę ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
Prosi się mieszkańców o rzetelne podejście do sprawy poprzez wypełnienie zgłoszenia, stanowiącego załącznik
do niniejszego pisma i złożenie go w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37 pok. nr 3 lub bezpośrednio u sołtysa wsi, lub na adres e-mail:katarzyna.rogulska@wyszogrod.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30
marca 2018r.
Druk zgłoszenia jest również dostępny u sołtysa, w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród pokój nr 3
Zgodnie z art. 6 ust. 1 w/w ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez
przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania za te usługi.
Informuje się także, ze w roku bieżącym zostaną przeprowadzone kontrole zbiorników bezodpływowych oraz
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy i Miasta Wyszogród. Podczas kontroli należy okazać rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków przez firmę posiadającą stosowne zezwolenie
Burmistrza Gminy i miasta Wyszogród.
Pouczamy, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
za uchylenie się od obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.
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Inauguracja Muzeum Wisły Środkowej
Nabór
jako Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku wniosków
25 stycznia 2018 r. odbyła
się uroczysta inauguracja
Muzeum Wisły w Wyszogrodzie jako Oddział Muzeum
Mazowieckiego w Płocku.
W przekazaniu Muzeum uczestniczyli zaproszeni goście m. in. Adam
Struzik – Marszałek Województwa
Mazowieckiego, Mariusz Bieniek- Starosta Płocki, Tomasz Kominek- Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku, Mariusz OlbromskiDyrektor Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku,
Agnieszka Kuźmińska- Zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim.
W dniu 27 grudnia 2017r. została
podpisana umowa o włączenie Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej do Muzeum Mazowieckiego
w Płocku przez Wicemarszałka Janinę
Ewę Orzełowską, Członka Zarządu
Województwa Mazowieckiego Rafała
Rajkowskiego, Burmistrza Gminy
i Miasta Wyszogród Jana Boszko, Dy-

rektora Muzeum Mazowieckiego
w Płocku Leonarda Sobieraj oraz Dyrektora Muzeum Wisły Środkowej
i Ziemi Wyszogrodzkiej Zdzisława
Leszczyńskiego.
Połączenie Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej z Muzeum
Mazowieckim w Płocku daje szanse
na dalszy rozwój Muzeum, zapewni fachową opiekę nad zbiorami oraz spo-

woduje podniesienie rangi placówki.
Muzeum będzie współprowadzone
przez samorząd województwa mazowieckiego oraz Gminę i Miasto Wyszogród.
W Muzeum Wisły Środkowej
i Ziemi Wyszogrodzkiej podziwiać
można eksponaty, które wiążą się
z historią żeglugi i działalności człowieka na Wiśle Środkowej, a także

z dawną Ziemią Wyszogrodzką –
modele jednostek pływających, dawną broń i inne militaria związane
z wojskowymi działaniami na terenie
dawnej Ziemi Wyszogrodzkiej, dokumenty, makiety, mapy, czy narzędzia polowe. Dwie z sal ekspozycyjnych są poświęcone mieszkańcom
Ziemi Wyszogrodzkiej i ich codziennym zajęciom. Prezentowane są tu
dawne zajęcia związane z rzeką – wikliniarstwo, rybołówstwo, rybactwo
a także powidlarstwo.
W części, która poświęcona została Wiśle, zgromadzone zostały
eksponaty, które pokazują historię
żeglugi na największej z polskich
rzek. Ekomuzeum prezentuje pozostałości wybudowanego przez Kazimierza Wielkiego średniowiecznego
zamku (mury wraz z podwórcem pokrytym oryginalnym średniowiecznym brukiem) oraz część niemieckiej for tyfikacji obronnej z czasu
drugiej wojny światowej.
Muzeum zajmuje się również działalnością edukacyjną, organizując zajęcia, w których udział biorą dzieci i młodzież ze szkół wszystkich typów.

Wychowanek Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wyszogrodzie
zdobył wyróżnienie Wojewody Mazowieckiego
w konkursie na kartkę świąteczną
W dniu 20 lutego br. w siedzibie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej
w Wyszogrodzie odbyło się spotkanie,
podczas którego Wicewojewoda Województwa Mazowieckiego – Sylwester
Dąbrowski wręczył jednemu z wychowanków w/w placówki wyróżnienie
za udział w konkursie organizowanym
przez Wojewodę Mazowieckiego
na kartkę świąteczną.
Konkurs skierowany był do wychowanków mazowieckich, całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych. Wśród zwycięzców X edycji konkursu
znalazł się Michał – Wychowanek Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wyszogrodzie, którego
własnoręcznie wykonana kartka świąteczna została
doceniona i nagrodzona. Nagrodę w postaci książki
i bonu podarunkowego dla zwycięzcy konkursu wraz
z koszem ze słodyczami dla wszystkich dzieci przebywających w placówce, wręczył osobiście Wicewojewoda Województwa Mazowieckiego – Sylwester Dąbrowski, który gratulując wychowankowi wygranej,
poinformował zebranych, iż kartka świąteczna stworzona przez Michała została wysłana z życzeniami
świątecznymi od Wojewody do Marszałka Senatu
RP – Stanisława Karczewskiego. Ponadto w okresie
Świąt Bożego Narodzenia wszystkie prace konkursowe zostały zaprezentowane na wystawie przygotowanej w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
W spotkaniu mającym na celu wyróżnienie i nagrodzenie wychowanka placówki, uczestniczyli również: Wicestarosta Powiatu Płockiego – Iwona Sierocka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku – Małgorzata Lewandowska, Dyrektor

Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wyszogrodzie – Hubert Więckowski, oraz pracownicy
z Biura Wojewody.
Wyjątkowego charakteru uroczystości nadał fakt,
iż Michał – zwycięzca konkursu, w dniu wyróżnienia

przez Wojewodę obchodził swoje 14 urodziny. Po zakończonej części oficjalnej, zgromadzeni goście
uczestniczyli w przyjęciu urodzinowym, życząc Michałowi wszystkiego najlepszego z okazji jego święta,
jak również dalszych sukcesów.

Starosta Płocki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku
ogłasza nabór wniosków o przyznanie
jednorazowo środków na podjęcie
działalności gospodarczej dla osób
bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płockim (II)” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób
bezrobotnych przez PUP- projekty pozakonkursowe.
O przyznanie w/w środków mogą ubiegać się osoby w wieku 30 lat i powyżej, nie
będące dotychczas uczestnikami projektu,
zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Płocku jako bezrobotne (z ustalonym II lub I profilem pomocy w uzasadnionych przypadkach):
• 13 kobiet
• 28 mężczyzn będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, należących do co najmniej jednej z grup defaworyzowanych – tj.: osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami, osoby powyżej 50 roku życia
Zgodnie z definicją przyjętą na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, za osobę długotrwale bezrobotną w ramach
przedmiotowego naboru uznaje się osobę
bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Płocku nieprzerwanie
przez okres ponad 12 miesięcy; za osobę o niskich kwalifikacjach uznaje się osobę
posiadającą wykształcenie na poziomie
do ISCED 3 (Międzynarodowe Standardy
Kwalifikacji Kształcenia: poziom 3 – czyli
kształcenie średnie) tj.:
a) poziom 1 – szkoła podstawowa,
b) poziom 2A – Gimnazjum,
c) poziom 3A – Liceum ogólnokształcące,
Liceum profilowane, Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające,
d) poziom 3C – Zasadnicza szkoła zawodowa.
Wysokość środków na podjęcie działalności gospodarczej dla każdego uczestnika
programu zgodnie z założeniami projektu
nie może przekroczyć 22 000,00 złotych.
Liczba uczestników jest ograniczona
i wynosi łącznie 41 osób.
Wnioski przyjmowane będą w siedzibie PUP w Płocku, ul. Kostrogaj 1, pokój 22 I piętro od dnia 19.02.2018 r.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku pod numerem tel. (024) 267-46-58.
Informacja o zamknięciu naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej
PUP. Termin zakończenia naboru będzie
ustalony na kolejny dzień do godziny 15
od dnia ukazania się tej informacji.
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Dzień Babci i Dziadka w SP Wyszogród

Dnia 9 lutego 2018 r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Babci i Dziadka.
Uczniowie klas drugich z wychowawcami – p. Barbarą Kolczyńską oraz p. Wandą
Przedwojewską – i rodzicami przygotowali dla swoich dziadków wspaniałą uroczystość. Dzieci wystąpiły z programem artystycznym, w trakcie którego recytując
wiersze, skierowali ciepłe słowa do babć i dziadków, zaśpiewali piosenki oraz zatańczyli walczyka i trojaka „Zasiali górale”. Po złożeniu życzeń przez Dyrekcję Szkoły,
wychowawców i uczniów, wnuki wręczyły swoim wyjątkowym gościom upieczone
z rodzicami „piernikowe serca”. Wyśmienite słodkości dla wszystkich przygotowali
rodzice. Po poczęstunku wychowawcy z uczniami zaprosili dziadków do tańca
w rytm przebojów sprzed lat. Spędziliśmy wspólnie miłe, niezapomniane chwile.

Wolontariat w SP Wyszogród
W Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego od tego roku szkolnego działa Szkolne Koło Wolontariatu,,
Pomoc niesiona małymi krokami”. Opiekunem koła
jest p. Karolina Kiedrowska. Uczniowie w ramach
swojej działalności biorą udział w akcjach ogólnopolskich, ale przede wszystkim inicjują działania, które
mają na celu pomoc społeczności lokalnej.
W okresie przedświątecznym uczniowie zorganizowali
zbiórkę żywności oraz środków czystości dla rodzin z naszej gminy. Dzięki hojności rodziców naszych dzieciaków udało się zebrać wiele produktów, którymi obdarowane zostały rodziny z terenu naszej gminy: dwie starsze panie, które na co dzień borykają się z wieloma problemami, nie tylko zdrowotnymi.
W przedwigilijny piątek oraz sobotę, młodzież rozwiozła
paczki do rodzin. Panie były zaskoczone, bo nie spodziewały
się takich darów. Słowa podziękowań nie miały końca.
Przedstawiciele koła włączyli się również w WOŚP w roli
wolontariuszy. Dwoje z nich – Alicja Dziewulska oraz Stanisław Czerniejewski – otrzymało podziękowania od p. Mariusza Bieńka – Starostę Płockiego, za aktywne włączenie się
w akcję na terenie naszego powiatu. Jednak najważniejsze dla
uczniów są te akcje, które dzieją się w naszym mieście i skiero-

Świat ratujemy
Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Kobylnikach
reprezentując Gminę i Miasto Wyszogród wzięła udział
w konkursie pt. „Elektrośmieci do Związku Gmin Regionu
Płockiego przekazujemy – świat ratujemy”.

Konkurs rozpoczął się we wrześniu 2017 roku. Miał na celu
zbiórkę odpadów elektrycznych ielektronicznych. Organizatorami byli Związek Gmin Regionu Płockiego oraz Przedsiębiorstwo
Gospodarowania Odpadami. Szkoła ochoczo wzięła się do działania i podczas 3 zbiórek elektrośmieci uzbierała aż 1700 kg odpadów. W przeliczeniu na jednego ucznia dało 21,8 kg. Konkurowała z 22 placówkami z gmin powiatu płockiego.
Dzięki udziałowi w tak szczytnym konkursie uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Kobylnikach
podnieśli swoją świadomość ekologiczną oraz wzmocnili postawy proekologiczne. Czteromiesięczne działanie wyrobiło

reklama

w nich nawyk selektywnej zbiórki elektrośmieci. Angażowali
również swoje rodziny i sąsiadów.
W dniu 8 lutego 2018 roku reprezentacja szkoły wzięła
udział w uroczystej Gali wręczenia nagród w konkursie „Elektrośmieci do Związku Gmin Regionu Płockiego przekazujemy – świat ratujemy” w Auli Urzędu Miasta Płocka.
Uznając zaangażowanie koordynatora oraz doceniając
wkład najaktywniejszych uczniów nagrodę z rąk Organizatorów odebrali:
– Arkadiusz Wolski z klasy I,
– Artur Jabłoński z klasy III,
– Patryk Szajewski z klasy III,
– Dawid Opała z klasy IV,
– Pani Klaudia Dobaczewska – szkolny koordynator.
Na zakończenie uroczystości uczniowie obejrzeli przedstawienie pt. „Jaś i Małgosia w wersji proekologicznej” w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodźcu, którzy zajęli II miejsce.
Za trud i zaangażowanie podziękowania należą się wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom
oraz mieszkańcom Kobylnik.

wane są na pomoc dla mieszkańców naszej gminy, dlatego też
włączyli się oni bardzo aktywnie w rozpowszechnienie informacji na temat przekazania 1 % dla 2,5-lerniej Oli z Wyszogrodu oraz dla jednej ze swoich koleżanek ze szkoły. Przygotowali ulotki informujące o zbiórce, które rozdawali podczas zebrania z rodzicami oraz plakaty, które rozwiesili na terenie naszego miasta. W najbliższym czasie będą również roznosili
małe ulotki informujące o zbiórce na mieście, a także przygotowują loterię fantową, z której dochód zostanie przeznaczony na rehabilitację dla Oleńki.
Bardzo się cieszymy, że uczniowie tak aktywnie włączają
się w tego typu działania, które uczą ich wrażliwości, empatii,
a także otwartości na bezinteresowną pomoc innym.

8

CZWARTEK, 22 lutego 2018

Studniówka Wyszogród

ciąg dalszy fotorelacji na str. 9

9

Warszawa, Mazowsze, Polska.

Łączymy siły

Pełna aula, ponad 200 osób. 27 stycznia odbyła
sie konferencja w LO im. Stanisława Staszica
w Warszawie zgromadziła wiele osób z różnych
dzielnic Warszawy, z różnych części Mazowsza
i Polski. Łączymy siły i wspólnie idziemy do wyborów samorządowych w 2018 roku.
Podczas konferencji przedstawiciele Ruchu Samorządowego BEZPARTYJNI,
Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, Inicjatywy Mieszkańców Warszawy oraz
kilkunastu warszawskich komitetów lokalnych przyjęli i podpisali porozumienie
o współpracy.
– W imię zasady pomocniczości nasze organizacje prowadzą działania na rzecz
konsolidacji środowisk samorządowych i komitetów wyborczych z województwa
mazowieckiego i całego kraju. Biorąc pod uwagę wspólnotę celów, zbieżność poglądów na temat roli i funkcji lokalnych wspólnot samorządowych sygnatariusze niniejszej umowy, zwanej porozumieniem, postanawiają podjąć współpracę. – czytamy w podpisanym porozumieniu.
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„Młodzież zapobiega pożarom”

W tym roku gminne eliminacje 41 – szej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn.:
„Młodzież zapobiega pożarom” odbyły się w Szkole Podstawowej im.
Armii Krajowej w Blichowie.
Uczniowie zostali podzieleni
na dwie grupy:
I grupa – klasy I-VI szkół podstawowych
II grupa –klasa VII Szkoły Podstawowej oraz II i III gimnazjum.
Po przeprowadzonym konkursie
odbył się również pokaz udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej zaprezentowany przez druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bulkowie.

W eliminacjach zwyciężyli: w pierwszej kategorii uczeń Szkoły Podstawowej
w Nowych Łubkach – Bartosz Majewski,
natomiast w drugiej najlepszą okazała się
uczennica Szkoły Podstawowej w Blichowie – Maria Naguszewska. Wszystkim
uczestnikom bardzo dziękujemy
za ogromne zaangażowanie, a zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia
w eliminacjach powiatowych.

Podziekowania
Droga Krzyżowa w Bulkowie, jak napisał p. Wojciech
Boratyński w gazecie ewyszogród jest „miejscem szczególnym, gdzie od 1385r. powstawały kolejne kościoły,
miejscem klimatycznym, gdzie wyczuwa się jego urok
i podniosłość”. W ten oto sposób autor artykułu zachęca okolicznych mieszkańców i czytelników gazety, by
wybrali się do tego „nieodkrytego” przez wielu zakątka.
Za te słowa, zainteresowanie i życzliwość pragnę bardzo,
panie Wojciechu, podziękować. Ten artykuł, święta i kończący się rok, skłoniły mnie do przemyśleń i podsumowań. Faktem jest, że udało mi się ocalić od zapomnienia kilka historycznych postaci i miejsc w naszej najbliższej okolicy. Pragnę
jednak podkreślić, że nie mógłbym zrealizować moich zamierzeń bez zaangażowania i wsparcia wielu parafian i ludzi dobrej woli. Szczere podziękowania składam szczególnie panom:
Mieczysławowi Całce, Józefowi Ryzińskiemu, Kazimierzowi
Szymczakowi i Ryszardowi Wardzie.
Najważniejsze jednak, że zainteresowanie parafian nie
skończyło się z chwilą zakończenia tej inicjatywy. Niesamowite jest to, że ludzie dobrej woli nadal odwiedzają i dbają o to
miejsce. Stąd moje gorące podziękowania wszystkim zaangażowanym, a zwłaszcza rodzinom: Wolińskich, Fabianowiczów, Świtkiewiczów, Myziów, Kaszanków, Smardzewskich,
Goleniewskich, Danielaków, Pydynów, Bańków, Piechnów,
Łagodzińskich, Całków, Pielaszewskich, p. kościelnemu J. Antoniewskiemu, oraz mieszkańcom Starych i Nowych Krubic.
Dziękuję również ks. Proboszczowi S. Trzasce za modlitwę
i dobre słowo oraz redakcji gazety „ewyszogród” za zainteresowanie i życzliwość

Wszystkim odwiedzającym to tak bliskie memu sercu
miejsce życzę wszystkiego co najlepsze w nadchodzącym roku
i dedykuję następujące słowa: „Przechodniu przemyśl – dlaczego? Zapamiętaj. Przekaż potomnym. A dusze przodków poleć
Bogu w modlitwie… Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…”
MIECZYSŁAW JÓZWIAK

Stypendia Wójta Gminy Bulkowo

9 lutego 2018 r. w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Bulkowie,
odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Wójta Gminy Bulkowo.
Nagrodzeni zostali uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjalnych
z terenu naszej gminy.
„Inwestycja w wiedzę wypłaca najlepsze odsetki” – Benjamin Franklin,
powyższy cytat trafnie obrazuje spotkanie z najzdolniejszymi uczniami z Gminy Bulkowo. Już po raz kolejny stypendia Wójta Gminy Bulkowo zostały przyznane, otrzymali je Ci, którzy w II semestrze roku szkolnego 2016/2017 osiągnęli wybitne wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie. Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk wraz z Przewodniczącym Rady Andrzejem Krokowskim

wręczyli stypendystom listy gratulacyjne, stypendia – na które gmina przeznaczyła łącznie 4050zł oraz obowiązkową
lekturę każdego Polaka –„Małą księgę
patrioty” (z okazji 100-lecia odzyskania
niepodległości przez Polskę). Tegoroczne wręczenie stypendiów odbywa się
już po raz dwunasty
w naszej Gminie. Grupa stypendystów cały czas się powiększa (dzisiaj była
najliczniejsza) co nas niezmiernie cieszy
i uświadamia w tym, że podjęta w 2011
roku decyzja o wprowadzeniu „Stypendium Wójta Gminy Bulkowo” była słuszna. Gratulujemy wspaniałych osiągnięć!!!
Zasady udzielania stypendiów dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wybitne osiągnięcia w nauce zawarte są w Regulaminie przyznawania
i przekazywania stypendium Wójta

Gminy Bulkowo dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych
przez Gminę Bulkowo stanowiącego załącznik do Uchwały nr 86/IX/11 Rady
Gminy Bulkowo z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji
dzieci i młodzieży uczęszczających
do szkół prowadzonych przez Gminę
Bulkowo.
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Otwarcie Pracowni Orange w Bulkowie za nami!
Ta wyjątkowa okoliczność zgromadziła Mieszkańców, Sympatyków
oraz Przyjaciół Bulkowa w wieku
od 2 do 80 lat!
W dniu 31 stycznia o godz. 12.00
odbyło się oficjalne otwarcie Pracowni
Orange w Bulkowie. Była to wspaniała
okazja do podziękowań za jej powstanie
w Gminnej Bibliotece Publucznej. Inauguracji i przecięcia wstęgi dokonali:
Gabriel Graczyk Wójt Gminy Bulkowo,
Józef Mańkowski Przewodniczący Koła
Seniorów, Natalia Maćkiewicz Dyrektor GBP, przedstawicielka dzieci Wiktoria Ciecierska oraz reprezentantka młodzieży Karolina Borzewska.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy
Bulkowo, który złożył wyrazy wdzięczności za wspólny sukces powstania
w Bulkowie Pracowni oraz na ręce dyrektor biblioteki wręczył kwiaty. Podziękowania oraz książkę złożyła delegacja uczniów ze Szkoły Podstawowej
w Blichowie. Kolejno odbyło się przedstawienie w wykonaniu dzieci z klasy I B pod opieką Pani Beaty Plebaniak.
Po czym goście zostali zaproszeni
do zwiedzania Pracowni oraz robienia
pamiątkowych zdjęć na specjalnie przygotowanej „orange ściance”.
W następnej kolejności została
przedstawiona prezentacja przygotowana przez Natalię Maćkiewicz- liderkę
projektu, która przedstawiała drogę
od powstania pomysłu „Pracownia
Orange Sercem Naszej Gminy”, napisa-

nia wniosku, poprzez plebiscyt internetowy, ogłoszenie wyników, następnie remonty, aż do złożenia robota Lofi.
Następnie zostały założone podziękowania w formie dyplomów za całokształt dotychczasowej współpracy
przyczyniającej się do utworzenia Pracowni Orange w Bulkowie, kolejno:
Wójtowi Gminy Bulkowo, Dyrektorom
Szkół, Seniorom oraz Młodzieży.
W dalszej kolejności wszyscy zostali zaproszeni na ogromny tort oraz
wspólne celebrowanie.
To niesamowite, jak wiele można
osiągnąć, jeśli mamy wsparcie osób,
które potrafią mobilizować się obierając wspólny cel! Wyrazy wdzięczności
należą się Wójtowi Gminy Bulkowo Pa-

Uniwersytet
Trzeciego Wieku
Drugiego lutego w sali posiedzeń odbył
sie kolejny wykład Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Wykład o Wilnie i wspólnej historii polsko litewskiej prowadził jeden z inicjatorów powstania uniwersytetu Pan Andrzej Barciński. Jak
zwykle frekwencja na wykładzie była duża. Wszyscy z zainteresowaniem słuchali. Gratulacje dla pomysłodawców zorganizowania uniwersytetu i szczególne gratulacje i uznanie dla studentów.

nu Gabrielowi Graczykowi za społeczną postawę oraz znaczący wkład
i wspaniałe zaangażowanie się Pracowników Urzędu Gminy, GOPS oraz GK.
W szczególności pracownikom GK
za prace remontowe, które odbyły się
w Pracowni. Dyrektorom szkół z terenu gminy, Młodzieży, Seniorom oraz

wszystkim Mieszkańcom, Przyjaciołom i Sympatykom, którzy przyczynili
się do wygranej. Wasz wkład był i jest
dla nas ważny! W sposób szczególny
podziękowania należą się naszej bibliotecznej Grupie Inicjatywnej w składzie: Natalia, Halina, Magda, Monika
oraz Anna.

To był wyjątkowy dzień dla społeczności Bulkowa.
Pracownia Orange w Bulkowie to
przede wszystkim nowoczesna przestrzeń w bibliotece, która została zmodernizowana oraz wyposażona w sprzęt
oraz dostęp do Internetu o wartości prawie 30 tys. zł.
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III Diecezjalny Festiwal Kolęd i Pastorałek dla Chórów Parafialnych

W tym roku w Czerwińsku nad Wisłą już
po raz trzeci odbył się Diecezjalny Festiwal
Kolęd i Pastorałek dla Chórów Parafialnych.
W tegorocznej edycji wzięły udział trzy chóry parafialne: Chór „Emaus” ze Strzegowa, Chór Bazyliki Czerwińskiej i Chór „Tibi Cantamus” z Płocka. Każda z grup wykonała po dwa utwory. Zgromadzonych uczestników oraz widzów powitali Proboszcz Parafii Zwiastowania NMP ks.

Łukasz Mastalerz oraz Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat.
Wykonawców oceniało jury w składzie: Iwona Niemyjska,
absolwentka Akademii Muzycznej w Warszawie, obecnie nauczyiel w Szkole Muzycznej w Sochaczewie oraz Jakub Szafrański, kompozytor i dyrygent żeńskiego chóru SGH.
Zwycięzcą tegorocznej edycji Festiwalu Kolęd i Pastorałek
okazał się Chór „Tibi Cantamus”, drugie miejsca zajął chór
„Emaus” a na trzecim miejscu Chór Bazyliki Czerwińskiej.

MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ 2018 Czerwińsk nad Wisłą
Zapraszamy serdecznie na Misterium Męki Pańskiej do Czerwińska nad Wisłą.
W roku 2018 zapraszamy na nieco zmieniony spektakl, który będzie także modlitwą i hołdem złożonym Panu Bogu z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Podobnie jak
w latach poprzednich – proponujemy prawie dwugodzinny
spektakl wzbogacony przepiękną muzyką wykonywaną na instrumentach, które występują na kartach Biblii. Pragniemy, aby
przeżycie Misterium było pięknym doświadczeniem wielkopostnej modlitwy i refleksji, poprzez którą wierny ma możliwość
uczestniczenia w ostatnich godzinach życia Jezusa Chrystusa.
Salezjanie z Czerwińska nad Wisłą

Terminy spektakli:
Luty:

• 24 lutego – sobota
• 25 lutego – II Niedziela Wielkiego Postu

Czerwińskie Misterium Męki Pańskiej odgrywane jest
na terenie XII wiecznego opactwa, u stóp Sanktuarium Matki
Bożej Pocieszenia.
Wierzymy, że przyjazd pielgrzymów na Misterium może
być dobrą okazją do przeżycia krótkich, jednodniowych rekolekcji na które złożą się udział w Misterium, przystąpienie
do sakramentu pojednania i pokuty oraz uczestnictwo w Eucharystii.
Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o jak najszybsze dokonywanie zgłoszeń i rezerwacji miejsc. Do udziału
w Misterium upoważnia karta wstępu, którą można zamówić
pisząc na adres Ośrodka EMAUS lub kontaktując się z nami
telefonicznie.
W tym roku, również, udostępniliśmy możliwość zapisów online. W przeciągu dwóch dni roboczych, od dokonania
rezerwacji skontaktuje się z Państwem w celu potwierdzenia
rezerwacji. Zapisy online można dokonywać całą dobę.

Marzec:

ZAPISY ONLINE:

• 3 marca – sobota
• 4 marca – III Niedziela Wielkiego Postu
• 10 marca – sobota
• 11 marca – IV Niedziela Wielkiego Postu
• 17 marca – sobota
• 18 marca – V Niedziela Wielkiego Postu
• 24 marca – sobota
• 25 marca – Niedziela Palmowa Męski Pańskiej

e-mail: c.misterium@gmail.com

reklama

Wszelkie informacje oraz zgłoszenia od poniedziałku
do piątku w godzinach 9.00 – 16.00.
tel. kom. Pani Katarzyna 604 099 576
ZAPISY ONLINE:

e-mail: c.misterium@gmail.com
Adres korespondencyjny:
MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ
ul. Klasztorna 23
09-150 Czerwińsk Nad Wisłą
Godziny spektakli:

• soboty: godz. 10.00, 13.00 i 16.00
• niedziele: godz. 11.00 i 14.00
Eucharystia dla uczestniczących w Misterium:

• soboty: godz. 12.00 i 15.00
• niedziele: godz. 13.00
Aktualnie organizacją Misterium zajmuje się Salezjański
Ośrodek Młodzieżowo-Powołaniowy Emaus w Czerwińsku
nad Wisłą, a w spektaklu biorą udział profesjonalni aktorzy
i młodzież ze środowisk salezjańskich.
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Na tropach historii i uroków Miączynka

Dziękujemy za żywe zainteresowanie ostatnim artykułem i niezwykle cenne
uwagi Państwu:
Ewie Świętochowskiej, Klaudii Horo, Julii Maliszewskiej, ks. Arturowi
Bombińskiemu, Tomaszowi Gmurczykowi, Arturowi Przybyszowi, Pawłowi
Ferskiemu, kpt. Stanisławowi Fidelisowi, Arturowi Czaplińskiemu.
W trzeciej odsłonie prezentacji
dziejów Miączynka- małej wsi z wielką
historią, opowiemy Państwu o jej mieszkańcach a jednocześnie pokażemy jej
najbardziej urokliwe zakątki. Fotografie
są dziełem Agaty Świętochowskiej i Patrycji Włodarskiej, które 8 stycznia 2018r. uwieczniły magiczne miejsca
Miączynka w promieniach zachodzącego słońca. Zapraszamy Państwa wraz
z autorkami zdjęć do zimowego spaceru
po Miączynku. Nie pożałujecie…
W najstarszych dokumentach łacińskich z XIII i XIV wieku Miączyn
jest zapisywany jako Manczino. Ten zapis sugeruje odosobowe pochodzenie
nazwy miejscowości od imienia Manczina a to jest urobienie od słowiańskiego imienia Mencimir.
Najprawdopodobniej najstarszym
ośrodkiem osadniczym Miączyna było
wzgórze kościelne, zasiedlone już
w czasach prehistorycznych, ze względu na obronne położenie i bliskość
Wisły. W wyniku kolonizacji i rodzinnych podziałów w obrębie rodu Łabędziów, pojawiły się w XIV wieku odrębne części Miączyna: Miączyn, Miączynek, Straszyn, (na tarasie wiślanym
między Wychódźcem a Miączynkiem – obecnie Miączyn „Dolny”), Kawęczyn (między Miączynkiem a Smoszewem i Wólką Przybojewską). Wólka Miączyńska wcześniej jeszcze Bożywójowa Wola a obecnie Wólka Przybojewska. Warto zauważyć, że nazwa Kawęczyn wskazuje, że ta część Miączyna była położona na podmokłym,
grząskim gruncie.

Po raz pierwszy nazwa Mały Miączyn pojawia się w 1389r. kiedy jego
właściciel Wszebor „Pan na Skrzynnie,
Małym Miączynie i Kawęczynie” potwierdza, że do momentu powołania
parafii w Smoszewie (1385r.) dziesięcina z Kawęczyna była przypisana klasztorowi w Czerwińsku.
Pomyślnemu rozwojowi klucza
włości miączyńskich kres położył potop szwedzki (1655-1660r.). Zniszczenia wojenne, grabież, kontrybucje, a najbardziej „morowe powietrze„(zaraza), doprowadziły do prawdziwej katastrofy demograficznej
i gospodarczej. Wsie opustoszały, lasem porosły uprawne pola. Przepadły
na zawsze Straszyn i Kawęczyn. Tragedię Wólki Przybojewskiej opisano
w ówczesnej księdze grodzkiej zakroczymskiej „po nieprzyjacielu koronnym Szwedzie, ani budynków chłopskich, ani dworskich, ani bydeł, stada
owiec i żadnego sprzętu domowego
nie zostało, ale wszystko z gruntu
przez ogień nieprzyjaciel zniósł i tak
tylko same pola goła bez zasiewów zostały. Poddanych pozabijano, drudzy
powietrzem pomarli a inni się porozchodzili...”
Podobny los spotkał ludny dotąd
Miączynek. Jeszcze w 1775r.(115 lat
po potopie) w Miączynku nikt nie
mieszkał- nie było żadnej wsi. W 1791r.
akt wizytacji biskupiej parafii Chociszewo wspomina w Miączynie Kościelnym, dziedzicznej wsi Wojciecha Starczewskiego jeden dom, zamieszkały
przez dwie rodziny: Idziego Godlewskiego – „kołodzieja przychodniego„(przychodniego czyli świeżo przybyłego osadnika) oraz Rocha Piotrowicza„przychodniego furmana” w sumie
przez dwie małżeńskie pary i troje dzieci. W tym samym czasie dla porównania
w najludniejszym Goławinie w dworze,
młynie i trzynastu domach mieszkały 132 osoby.
W 1817r. w Miączynku były dwa
„dymy- dorosłych mężczyzn 9, kobiet 8,

niedorosłych do lat 7: mężczyzn 3, kobiet 2, do lat 16: mężczyzn 3, kobiet 3.
Ogółem: mężczyzn 15, kobiet 13.”
W tym czasie w Miączynie w 11 „dymach” mieszkało 40 mężczyzn i 34 kobiety.
Na podstawie akt metrykalnych
parafii Chociszewo (są dostępne
w internecie), ustaliliśmy nazwiska
mieszkańców Miączynka. Byli to
w latach 1825 – 1830: Paweł Kwiatkowski, Mateusz Gutkiewicz, Józef
Nakwaski, Katarzyna Pasiewicz, Antonina Wawraska, Marianna Kowalska, Stanisław Krzemiński, Antoni
Brzoski. W 1850r. Szczepan Michnowski- rybak, Stanisław Studziński – rybak, Stanisław Trojanowski – rybak, Mikołaj Tomaszewski – wyrobnik, Piotr Kowalski – owczarz, Józef Studziński – czeladnik rybacki. W 1863r.: Jan Pyrzanowski – karczmarz, Stanisław Bogdański – karbowy, Piotr Zalewski – gospodarz, Szymon Zawar ski – gospodarz, Ludwik Szymczak – gospodarz. W 1908r. wymienieni są gospodarze: Jan Zalewski,
Tomasz Bojanowski, Mateusz Popławski, Feliks Wiśniewski, Franciszek Fotek, Jan Gortat, Mikołaj Tokarski. W latach 70- tych XIX wieku
w Miączynku jest 12 domów, 181
mieszkańców, „139 mórg gruntu dobrego, 60 nieużytków„(morga
to 0,33 ha). W tutejszym folwarku
było: 62 morgi gruntu ornego i ogrodów, 60 mórg lasu, 30 mórg placów
i nieużytków. W okresie międzywojennym folwark Miączynek został
rozparcelowany (sprzedany okolicznym chłopom). Poza uprawą ziemi
większość mieszkańców Miączynka
aż do lat 60 -tych XX wieku (budowa
tamy włocławskiej, koniec żeglugi wiślanej) żyła z wody tj. pracy: rybaków,
poławiaczy żwiru, pracowników żeglugi wiślanej. Obecnie wg danych
statystycznych z 2011r. w Miączynku ży je 171 mieszkańców (mniej

niż 100 lat temu). W ostatnim XXleciu nadwiślańska część wsi nabrała
letniskowego charakteru.
Mamy nadzieję, że dzięki naszej
pracy zarówno „starzy jak i nowi” mieszkańcy Miączynka, a także turyści i pielgrzymi podążający szlakiem Św. Jakuba,
docenią niezwykłą historię i urodę tego
miejsca. Będziemy wdzięczni za wszel-

kie uzupełnienia, głosy w dyskusji, które
poszerzą naszą wiedzę o Naszej Małej
Niezwykłej Ojczyźnie.
Zdjęcia: Agata Świętochowska, Patrycja Włodarska,
Autorzy: Agata Świętochowska, Patrycja Włodarska, Paweł Kurpiewski,Arkadiusz Kuczera pod kierunkiem prof.
Dariusza Umięckiego
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Szkoła Tańca Wyszogród
Początek roku i pierwszy turniej tańca za nami. W minioną sobotę 9 lutego tancerze
z UKTS Pasjonat brali udział
w prestiżowym turnieju MAZOVIA OPEN w Pruszkowie.
Był to fantastyczny występ naszych tancerzy z których każdy z 30 zawodników UKTS Pasjonat uzyskał świetną lokatę
zajmując miejsce na podium
w swojej kategorii. Na szczególne wyróżnienie zasługują
tu tancerze z sekcji prowadzonej przy szkole podstawowej
w Małej Wsi. Ciężka praca,
wytrwałość i zaangażowanie
tancerzy oraz ich rodziców
przynoszą coraz lepsze efekty.
A tak przedstawiają się wyniki w klasach HGF
(SPORT przygotowawczy):
w kategorii 10-11 lat klasa H (solo)

2 miejsce – Aisha Korzeniewska
w kategorii 12-13 lat klasa G
1 miejsce – Oliwier Boszko i Zuzanna Kamińska
1 miejsce (ex aequo) – Mikołaj Pielat i Barbara Filińska

TAXI bagażówka, działa 6 jestrowanie, pracujesz 5 dni
dni a taxi przewozi materiały i 8 g, tel kont to 600-237-175
tzn np; budowlane, meble, sypZatrudnię kierowców kat B
kie, wozimy do 3,5 t zainteresowanych zapraszam do współ- do rozwozu gazu butlach, płaca
pracy, dzwoń tel kont to 600- to min 2.4do rek jak chcesz pra237-175
cować to wyciągniesz 3.7 max,
pracujesz 10 g zarejestrowanie
Sprzedam gaz w bu- zapraszam do tel 600-237-175
tlach 11 kg,,, z dowozem
Odsprzedam
do mieszkań+prezent, gaz nadaterje się do barów, stalowni i zło- min 04.08.2018 w Dom Weselmowni jak do wózków widło- ny „Zamkowa” Dodatkowo mam
wych, nasz produkt jest w pełni w tym terminie zorganizowagazem propan- butan i u nas ne: – zespół – fotograf+ kameznajdziesz czysty propan szukasz ra – drink bar Tel 731 719 680
punkt gazowego 518-191-270
Zatrudnię na stałe kierowcę
Zatrudnię przedstawiciela C+E, w ruchu międzynarodohandlowego/przedstawicielkę wym, wolne weekendy, solidne
handlową, branży gazowej wynagrodzenie, terminowe
tzn., gazu w butlach 11 kg, pła- wypłaty, miła atmosfera 692ca to podstawa+za punkt, zare- 179-773

2 miejsce Hubert Damaziak i Jaśmina Grzelak
2 miejsce (ex aequo) – Jacek Wiśniewski i Magda
Głowacka
3 miejsce – Adam Ostrowski i Małgorzata Wiśniewska
W kategorii 12-13 lat klasa F

2 miejsce – Jakub Kacprzak i Natalia Kopczyńska
W klasie sportowej E para Dawid Kłosiński i Kamila Dąbrowska zajęli 3. miejsce, co jest szczególnym
osiągnięciem jako, że para ta po raz pierwszy wystartowała w tej klasie. Na 1 miejscu uplasowała się również
nasza para, Jakub Gankowski i Oliwia Kolasa, która
po zakończeniu rywalizacji w swojej klasie, wzięła
udział w rywalizacji w wyższej klasie tanecznej D. Mimo, iż był to ich pierwszy występ w tej grupie, para wywalczyła awans do rundy finałowej zajmując 6. miejsce

w tańcach standardowych oraz 5. miejsce w tańcach latynoamerykańskich.
Jesteśmy dumni z występu naszych wszystkich zawodników. Traktujemy te zawody jako sprawdzian naszych umiejętności oraz wskazówkę do dalszej jeszcze
cięższej pracy.
Zapraszamy wszystkich chętnych oraz tych którzy
się jeszcze wahają do dołączenia do naszych sekcji
w Wyszogrodzie i w Czerwińsku nad Wisłą. Trwają
jeszcze zimowe nabory uzupełniające. Cieszymy się,
że nasze zajęcia cieszą się coraz większym zainteresowanie również wśród chłopców.
Czekamy na WAS!

Szkoła Tańca Pasjonat – prawdopodobnie najlepsza i jedyna profesjonalna szkoła tańca w okolicy

Konkurs wiedzy pożarniczej
Dnia 15 lutego 2018 roku
na terenie hali sportowej
w Wyszogrodzie odbyły się
gminne eliminacje konkursu
wiedzy pożarniczej. W eliminacjach wystartowało
po trzech przedstawicieli
z każdej szkoły podstawowej
i gimnazjum z naszej gminy
Szkołę Podstawową im. K. K.
Baczyńskiego w Wyszogrodzie
reprezentowało troje uczniów
z klasy IV a: Paulina Parodowska,
Katarzyna Rokicka i Marcin
Marczak. Po sprawdzeniu testów
pisanych przez uczestników komisja ogłosiła zwycięzców. W kategorii szkół podstawowych
do finału powiatowego zakwalifikowała się uczennica Paulina
Parodowska.

Sport

VI MIEJSCE ZJEDNOCZONYCH BULKOWO
W SIATKARSKIEJ PLAS LIDZE

VT Zjednoczeni Bulkowo zakończyli udział w siatkarskiej PLAS Lidze na bardzo
dobrym 6. miejscu, której mecze rozgrywane były w płockiej Orlen Arenie. Podczas finałów zostały udekorowane wszystkie drużyny. Najlepszym zawodnikiem
naszej drużyny został wybrany Marek Trembiński. Dziękujemy organizatorom
PLAS Ligi za wspaniałą przygodę w sezonie 2017/2018.

Volley Team Zjednoczonych Bulkowo reprezentowali: Bartosz Wójtewicz (Kierownik Sekcji Piłki Siatkowej), Marek Trembiński, Łukasz Raczyński, Przemysław
Raczyński, Dominik Chojnacki, Daniel Bigos, Kacper Wójtewicz, Mateusz Koźniewski, Marcin Przedpełski, Piotr Traczyk, Jerzy Jędrzejewski, Maciej Strzelecki.
KRZYSZTOF JAKUBIAK
ZJEDNOCZENI BULKOWO

IV TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ JUNIORÓW
KLUBU SPORTOWEGO ZJEDNOCZENI BULKOWO
IV TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI
NOŻNEJ JUNIORÓW KLUBU SPORTOWEGO ZJEDNOCZENI BULKOWO o Puchar Wójta Gminy Bulkowo Ferie zimowe, styczeń 2018 W pierwszym
tygodniu ferii zimowych 2018, odbył
sięIVTurniej Halowej Piłki Nożnej Juniorów w Bulkowie o Puchar Wójta Gminy
Bulkowo. Turniej składał się z trzech kategorii wiekowych: Skrzaty, Orliki o raz Junior Młodszy. W turnieju łącznie wystąpiło 14 drużyn. Oprócz Zjednoczonych
Bulkowo, gościliśmy takie kluby sportowe
jak Jutrzenka Rogotwórsk, Polonia Radzanowo, Delta Słupno, Start Proboszczewice, Huragan Bodzanów. Przez dwa dni
(19 i 20 stycznia 2018) młodzi piłkarze
prezentowali swoje umiejętności
przy licznie zgromadzonej widowni składającej się z Rodziców, Dziadków. Zwy-

cięzcy w poszczególnych kategoriach:
SKRZAT – Delta Słupno (Trener Tomasz Marciniak) ORLIK – Polonia Radzanowo (Trener Kamil Zieliński), JUNIOR MŁODSZY – Zjednoczeni Bulkowo (Trener Krzysztof Jakubiak) Organizatorem dwudniowego Turnieju był
Klub Sportowy „ZJEDNOCZENI” Bulkowo. Fundatorem nagród oraz patronat
honorowy obiął Wójt Gminy Bulkowo – Gabriel Graczyk.
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VI TURNIEJ SIATKARSKI W BULKOWIE
Za nami już szósta edycja turnieju
siatkarskiego o Puchar Wójta
Gminy Bulkowo. W turnieju wystąpiło 5 drużyn: Zjednoczeni Bulkowo w roli gospodarza, Wyszogród,
MS Team, ZSCE Chemik Płock
oraz Team Płock.
W tym roku turniej był na wysokim
wyrównanym poziomie, a większość meczów kończyło się tie-breakiem. Pierwsze
miejsce zajęła drużyna z Wyszogrodu,
która uległa tylko gospodarzom 2: 1,
na drugim miejscu uplasowała się drużyna Mariusza Sobczaka MS Team, z kolei
podium zajęła młoda drużyna ZSCE
Chemik Płock. Tuż za podium uplasowali się gospodarze VT Zjednoczeni Bulkowo, a piąte miejsce ugrali Team Płock.
Dziękujemy wszystkim drużynom
za przyjazd do Bulkowa i stworzenie
świetnej rywalizacji siatkarskiej. Sponsorem nagród oraz Patronat honorowy objął Wójt Gminy Bulkowo – Gabriel Graczyk. Dużymi krokami zbliża się okres
letni, w którym organizowane w Bulkowie będą kolejne turnieje na boisku
do plażowej piłki siatkowej, na które już
serdecznie zapraszamy. Bulkowo
KRZYSZTOF JAKUBIAK
ZJEDNOCZENI BULKOWO
reklama
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