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Wi tam z ma jo wym  wy da niem
ga ze ty e -wy szo grod.
26 ma ja ma my bar dzo mi ły
dzień, Dzień Mat ki. W tym dniu
pra gnę zło żyć go rą ce ży cze nia
swo jej ma mie   i w wa szym
imie niu wszyst kim mat kom.
Pa mię taj my o od wie dzi nach
,uśmie chach i kwia tach. Po każ -
cie że to waż ne oso by w wa -
szym ży ciu. A już za chwi lę zno -
wu faj ne  świę to -Dzień  
Dziec ka. Po tro sze to świę to każ -
de go z nas ,bo nie za leż nie od
wie ku każ dy ma w so bie cos z
dziec ka.
Koń czy sie maj i nad cho dzi
mie siąc czer wiec i. To już tra -
dy cyj nie mie siąc wiel kich im -
prez ple ne ro wych. W krót kim
cza sie bę dą od by wa ły sie im -
pre zy w Bo dza no wie , Bul ko -
wie i w Wy szo gro dzie.  Ży czę
Wam do brej za ba wy.

Pa weł Kło bu kow ski
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Dro dzy miesz kań cy gmi ny Bul ko wo
zwró ci ła się do nas o po moc ma ma
cho re go Se ba stia na ma łe go miesz -
kań ca wsi Sza sty.

Se ba stian uro dził się z roz sz cze pem
krę go słu pa,wo do gło wiem wro dzo -
nym,pę che rzem neu ro gen nym,ze spól
krót kie go je li ta,koń sko szpo ta wość stóp
oraz wiot kie po ra że nie koń czyn dol nych.

Je dy ną na dzie ją na po pra wę sta nu
zdro wia chłop ca jest Te ra pia Ko mór ka mi
Ma cie rzy sty mi na któ rą zo stał za kwa li fi -
ko wa ny w Lu bli nie nie ste ty jest to te ra pia
któ rej NFZ nie re fun du je wszel kie kosz ty
mu si po kryć ma ma. Se ba stian zo stał za -
kwa li fi ko wa ny na 5po dań ko mó rek koszt
jed ne go wy two rze nia to 6500zł do te go
do cho dzą kosz ty po by tu w szpi ta lu jed na
do ba wy no si 582zł.

Zbiór ką na le cze nie zaj mu je się Fun da cja sie po ma ga

https://www.sie po ma ga.pl/se ba stian -lad ka

Po móc moż na na wie le spo so bów

Wy sy ła jąc SMS na nr 72365
o Tre ści S5653
koszt sms 2,46

Każ dy mo że wpła cić do wol ną kwo tę, kli ka jąc "Wes przyj" na stro nie ape lu. 
Do stęp ne for my płat no ści:
z prze lew on -li ne
z prze lew tra dy cyj ny (nr kon ta BPH)
z płat ność kar tą
z Pay Pal
z SMS
z Blik

PIKNIK DLA SEBY
4 czerwca od godziny 16 do 20

Przy szkole w Bulkowie odbędzie
się Piknik dla Seby
Kiermasz Różności

Wyprzedaż Garażowa
Wata Cukrowa

Baloniki
Malowanie Buziek

Słodki Kącik
i wiele innych atrakcji

Przyjdź Kup co Chcesz każdy
grosz się liczy

Pomóż Sfinansować Terapię
Komórkami Macierzystymi  

Sebastiana Łądki

Apel Se ba sti na
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reklama

Har mo no gram ob cho dów
XXXVIII Dni Wi sły – Wy szo gród  2017 

Pro gram 18.06.2017 (nie dzie la)
5:00 – Za wo dy węd kar skie ,,Pu char Wi sły’’

14:50 – Wy stęp Or kie stry dę tej OSP Rę bo wo
15:00 – Uro czy ste otwar cie ob cho dów 
15:20 – wy stęp dzie ci z  Przed szko la Sa mo rzą do we go w Wy szo gro -
dzie
15:35 – wy stęp Ze spo łu  Vi stul ki i Chó ru se nio rów ,,Pro myk’’
16:00 – wy stęp uczniów –Szko ła Pod sta wo wa w  Ko byl ni kach
16:15 – wy stęp uczniów –Szko ła Pod sta wo wa w Rę bo wie
16:30 – wy stęp uczniów -Szko ła Pod sta wo wa w Wy szo gro dzie
16:45 – wy stęp uczniów - Gim na zjum w Wy szo gro dzie
17:15 – wy stęp uczniów Ze spół Szkół Po wia to wych  w Wy szo gro dzie
17:45- wy stęp gru py ta necz nej CK ”Wi sła”
18: 00– Da rek No wic ki 
19:30 – Pa try cja i Gip sy Stars – bie sia da cy gań ska

21:00 – Exa ited – gwiaz da wie czo ru
22:30  - Za koń cze nie 
Miej sce :Wy szo grodz ki Ry nek
Pro gram 17.06.2017- so bo ta 
Miej sce: Bul war ,  Am fi te atr ,Ry nek

8:30 – I Po wia to wy Nad wi ślań ski Cross Bieg Wy szo gród - otwar cie biu ra za wo dów
11:00 – Bieg głów ny
13:30 – za koń cze nie bie gu 
19:00 – za wo dy ,,Łód ką na pych’’
20:00- Przed sta wie nie mu zycz ne ,,Ku prze stro dze’’  – Ze spół Szkół Po wia to wych w Wy szo gro dzie
21:00 – Przed sta wie nie „Na Wi śle śpie wa ją ory le – szla kiem nad wi ślań skich gmin Pół noc ne go Ma -
zow sza” - Te atr Dra ma tycz ny  im. Je rze go Sza niaw skie go w Płoc ku
22:00 – Pusz cza nie wian ków 

Kosz ty 
1.Sce na + na gło snie nie + płot ki – 9000 zł
2. Ochro na – 4500 zł
3. Da rek No wic ki – 4500 zł
4. Pa try cja i Gip sy Stars – 6000 zł
5. Exi ted – 14000 zł

Ra zem 38 000 zł brut to

Apel dla miesz kań ców Wy szo gro du a w szcze -
gól no ści do tych, któ rzy miesz ka ją przy uli -
cach na któ rych ro ze gra ny zo sta nie „Cross
bieg” 18 czerw ca (nie dzie la) w go dzi nach
10:30- 11:45 upra sza się miesz kań ców o nie
zo sta wia nie na n/w uli cach sa mo cho dów aby
nie sta no wi ły one utrud nie nia pod czas bie gu.
Do ty czy to ulic: ul. Klasz tor na i Ki liń skie go
na ca łej ich dłu go ści, ul. Rę bow ska od skrzy -
żo wa nia z Ki liń skie go  w kie run ku uli cy Ry -
nek, ul Ry nek i Wi śla na.

Proś ba do tu ry stów, mo to ro wod nia ków i in nych
ko rzy sta ją cych z atrak cji rzecz nych, aby w godz.
10:30 – 12:00 nie zo sta wia li sa mo cho dów, w tym
z przy czep ka mi na tra sie bie gu, któ ra pro wa dzi m.
in. przez pa saż wi śla ny przy gó rze zam ko wej i am fi te -
atrze

Za pra sza my miesz kań ców Wy szo gro du do ki bi -
co wa nia za wod ni kom na tra sie bie gu.  

Opis tra sy Open
Start /Me ta „Szkut nia” ul. Ry nek. Bieg ul. Klasz -

tor ną w kie run ku sta dio nu 1450m pła sko z 1 okrą -

że niem na sta dio nie, od 1451m -bieg w dół 170 m
po scho dach z wy płasz cze nia mi 1 do 2,5m, da lej
nad brze żem 830 m pła sko, od 2450m pod bieg
po pła skim 200m do scho dów (2650m tra sy) pod -
bieg stro my po scho dach w gó rę 20m, da lej pła sko
450m – ko niec pierw sze go okrą że nia – dy stans
3100m, ko lej na run da bez okrą że nia na sta dio nie
bez po śred nio z uli cy Klasz tor nej w dół po scho dach,
da lej pła sko od 4550m stro my pod bieg pod uli cę Wi -
śla ną 330m w kie run ku me ty

18 czerw ca Tra sa Bie gu dla bie ga czy

Ul.Ogrodowa
Wyłączenie z ruchu ulic 
ul.Kościuszki                                                                  
ul. Kilinskiego i ul.Rębowska
dojazdowych do trasy biegu
ul.Płocka
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Pa mięć o tra ge dii, któ ra do tknę ła
miesz kań ców gmin Słu bi ce i Gą bin
w 2010 ro ku, cią gle jest ży wa.
Wie le osób nie kry je roz ża le nia
obiet ni ca mi bez po kry cia, któ re
skła da ją obec nie rzą dzą cy kra jem,
i bra kiem fun du szy na kon ty nu -
owa nie prac na rze ce. – Ży je my w
ogrom nym nie bez pie czeń stwie –
pod kre śla ją lu dzie.

„Oce na sta nu bez pie czeń stwa po -
wo dzio we go w Po wie cie Płoc kim” – to
te mat wspól ne go po sie dze nia  Ko mi sji
Bez pie czeń stwa i Po rząd ku oraz Po wia -
to we go Ze spo łu Za rzą dza nia Kry zy so -
we go w Płoc ku, któ re od by ło się 23 ma -
ja w Wią cze mi nie Pol skim. Da ta te go
wy da rze nia nie by ła przy pad ko wa – 23
ma ja 2010 ro ku, ok. godz. 9 ra no, Wi sła
prze rwa ła wał prze ciw po wo dzio wy w
Świ nia rach. Wo da w bar dzo krót kim
cza sie za la ła kil ka na ście miej sco wo ści w
gmi nach Słu bi ce i Gą bin, nisz cząc do ro -
bek ży cia ich miesz kań ców. Wie le osób
mu sia ło się ewa ku ować, za bie ra jąc tyl ko
to, co naj bar dziej po trzeb ne do ży cia.
Sprzą ta nie po po wo dzi trwa ło wie le ty -
go dni, cze go nie uła twi ła dru ga fa la wez -
bra nio wa, któ ra przy szła kil ka na ście dni
póź niej.

Od tam tych wy da rzeń mi nę ło już
sie dem lat, ale pa mięć o nich jest cią gle
ży wa. Z pew no ścią strach ten po tę gu je
do dat ko wo to, co obec nie dzie je się na
Wi śle. A wła ści wie to, co się na niej nie
dzie je… Mo wa o po głę bia niu rze ki, któ -
re jest ab so lut nie ko niecz ne, je śli w
przy szło ści chce się unik nąć po wo dzi.

Wła dze Po wia tu Płoc kie go do sko -
na le ro zu mie ją te oba wy i ocze ki wa nia
miesz kań ców. Co ro ku ja dą w miej sce
prze rwa nia wa łu w Świ nia rach, by spo -
tkać się z miesz kań ca mi i po roz ma wiać
o po pra wie bez pie czeń stwa na tych te -
re nach. Nie ina czej by ło i te raz.

Po sie dze nie zwo łał Sta ro sta Płoc -
ki Ma riusz Bie niek, któ ry jest prze wod -
ni czą cym Ko mi sji Bez pie czeń stwa i Po -
rząd ku. Za nim jed nak za pro sze ni go ście
i miesz kań cy uda li się do re mi zy OSP w
Wią cze mi nie Pol skim, gdzie mia ły się
od być ob ra dy, de le ga cje zło ży ły kwia ty
przy ka plicz ce w Świ nia rach, któ rą
miesz kań cy po sta wi li w miej scu prze -
rwa nia wa łu. Naj pierw krót ką mo dli -
twę za miesz kań ców, o bez pie czeń stwo
i do bre zbio ry od mó wił  Ks. Sta ni sław
Pa kie ła  – pro boszcz pa ra fii w Zyc ku.
Na stęp nie kwia ty przy ka plicz ce zło ży li
m.in. Po seł na Sejm RP Piotr Zgo rzel ski,
Sta ro sta Płoc ki  Ma riusz Bie niek, Wi ce -
sta ro sta Iwo na Sie roc ka, czło nek Za rzą -
du Po wia tu Płoc kie go  Pa weł Ja ku bow -
ski, Wójt Gmi ny Słu bi ce Krzysz tof Dy -
lic ki, Pre zes Sto wa rzy sze nia Obroń ców
Do li ny Iłow sko -Do brzy kow skiej Wan da
Smo żew ska, stra ża cy z OSP.

- By li śmy tu wspól nie sie dem lat te -
mu, kie dy ra zem wal czy li śmy z po wo -
dzią, i bę dzie my tu każ de go ro ku – mó -
wił Po seł  Piotr Zgo rzel ski, któ ry w la -
tach 2010 – 2011 był Sta ro stą Płoc kim.

– Po wiat Płoc ki spi sał się wte dy na me -
dal, po raz ko lej ny pra gnę też po dzię ko -
wać dziel nym stra ża kom, na któ rych za -
wsze moż na li czyć. Nie ste ty, wciąż się
bo imy, po nie waż Wi sła wy ma ga sys te -
ma tycz nej pra cy, a ostat nio zde cy do wa -
nie za ma ło jest na niej ro bio ne.

Dys ku sja na ten te mat prze nio sła
się do sie dzi by OSP w Wią cze mi nie Pol -
skim. W spo tka niu uczest ni czy li tak że:
Prze wod ni czą cy Ko mi sji ds. Bez pie -
czeń stwa i Po rząd ku Pu blicz ne go w Ra -
dzie Po wia tu Płoc kie go  Jó zef Wa lew -
ski  (by ły Wójt Gmi ny Słu bi ce), Rad ni
Po wia tu  Ewa Ko wa lak, Wal de mar Za -
wadz ki i Hen ryk Ka miń ski, Dy rek tor
płoc kiej De le ga tu ry Urzę du Mar szał -
kow skie go w War sza wie To masz Ko mi -
nek, by ły Wo je wo da Ma zo wiec ki, obec -
nie do rad ca Pre zy den ta Płoc ka ds. bez -
pie czeń stwa Ja cek Ko złow ski, Dy rek tor
płoc kie go od dzia łu Wo je wódz kie go Za -
rzą du Me lio ra cji i Urzą dzeń Wod -
nych  Ar tur Ry chlew ski, Kie row nik  In -
spek to ra tu  Re gio nal ne go Za rzą du Go -
spo dar ki Wod nej we Wło cław ku Grze -
gorz We so łow ski, Kie row nik Nad zo ru

Wod ne go RZGW w Płoc ku Wal de mar
Cie siel ski, Pre zes Za rzą du Od dzia łu Po -
wia to we go ZOSP RP  Hi la ry Ja nusz -
czyk, za stęp ca Ko men dan ta Miej skie go
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Płoc -
ku An drzej Bor kow ski, p.o. Ko men dan -

ta Miej skie go Po li cji w Płoc ku Sła wo mir
Że le chow ski, Szef Wy dzia łu Re kru ta cji
w Woj sko wej Ko men dzie Uzu peł nień
w Płoc ku Da riusz Brze miń ski, Kie row -
nik Biu ra Spraw Obron nych i Za rzą dza -
nia Kry zy so we go  Jan Je rzy Ryś, Bur -
mistrz Gmi ny i Mia sta Wy szo gród Jan
Bosz ko, Prze wod ni czą ca Ra dy Gmi ny
Słu bi ce  Ka ta rzy na Mil cza rek, Po wia to -
wy Le karz We te ry na rii w Płoc ku Ja cek
Grusz czyń ski, Dy rek tor Po wia to wej
Sta cji Sa ni tar no -Epi de mio lo gicz nej w
Płoc ku Ro mu ald Ostrow ski. Nie ste ty, z
za pro szeń nie sko rzy sta li m.in. Mi ni ster
Śro do wi ska i Wo je wo da Ma zo wiec ki.

- Nie or ga ni zu je my tych spo tkań,
że by ko goś roz li czać, bo po moc i bez pie -
czeń stwo nie ma ją barw par tyj nych.
Wie rzę na to miast, że te na sze co rocz ne

roz mo wy ma ją moc spraw czą – pod kre -
ślił Sta ro sta Ma riusz Bie niek.

Nie spo sób jed nak ukryć – o czym
mó wi li wła ści wie wszy scy za bie ra ją cy
głos – że od 2016 ro ku nie wie le się dzie -
je, je śli cho dzi o tak po trzeb ne pra ce na

Wi śle. – Od po wo dzi każ de go ro ku by ły
pie nią dze na po głę bia nie Wi sły. Dziś do -
wia du ję się, że ci, któ rzy twier dzi li, że
gdy doj dą do wła dzy, za pew nią pie nią -
dze na pra ce na rze ce, nie za bez pie czy li
tych środ ków w ogó le! – mó wił Po -
seł Piotr Zgo rzel ski, nie kry jąc wzbu rze -
nia.

Kie row nik In spek to ra tu RZGW we
Wło cław ku Grze gorz We so łow ski po in -
for mo wał, że w ub.r., z dna Wi sły w na -
szym re gio nie wy do by to za le d wie ok.
100 tys. m sześc. osa du, pod czas gdy
każ de go ro ku rze ka na no si go 1,5 mln
m sześc.! Nie ste ty, na wię cej nie by ło
pie nię dzy.

Dy rek tor Ar tur Ry chlew ski przy po -
mniał, że jed ny mi z naj waż niej szych za -
gro żeń w Do li nie Iłow sko – Do brzy -
kow skiej są wy so ki i sta le pod no szą cy się
te ren mię dzy wa la, ni skie wa ły w gm.
Słu bi ce, drze wa i upra wy w po bli żu wa -
łów, zwie rzę ta by tu ją ce w wa łach pod -
czas wy so kich sta nów wód. Łącz ny
prze wi dy wal ny koszt za bez pie cze nia
Do li ny to bli sko 98 mln zł, z cze go po ło -
wę po chło nę ły by pra ce na te re nie Po -
wia tu Płoc kie go. Tym cza sem Wo je wo -
da Ma zo wiec ki w tym ro ku ob ciął aż o
30 proc. (z 6 do 4 mln zł) środ ki płoc -
kie mu od dzia ło wi WZMiUW. 

W po dob nym to nie wy po wia dał się
by ły Wo je wo da Ja cek Ko złow ski, któ ry
przy po mniał, że rok te mu, na kon fe ren -
cji w po bli skim Tro szy nie Pol skim,
przed sta wi cie le Rzą du obie cy wa li wej -
ście w ży cie Pra wa Wod ne go już w 2017
r. – Pie nią dze na pra ce na Wi śle mia ły
po cho dzić m.in. z opłat za wo dę, któ re
prze wi du je no wa Usta wa. Usta wy jed -
nak do tej po ry nie ma i po raz pierw szy
od lat nie ma też do tąd pie nię dzy na po -
głę bia nie Wi sły w woj. ma zo wiec kim –
za uwa żył do rad ca Pre zy den ta Płoc ka. –
Po po wo dzi w 1982 r. pra ce po głę biar -
skie pro wa dzo no do 1986 r., po tem
wzno wio no je do pie ro po po wo dzi w
2010 r. Zda je się, że w tym ro ku bę dzie
ich ko niec.

By ły Wo je wo da zwró cił też uwa gę
na pla ny utwo rze nia nie w Płoc ku, a we
Wło cław ku, sie dzi by Za rzą du Zlew ni
Wi sły Płoc kiej Pań stwo we go Go spo dar -
stwa Wod ne go Wo dy Pol skie, któ re go
po wo ła nie prze wi du je rów nież no wa
Usta wa. Za zna czył, że to Płock jest w
cen trum tej Zlew ni, a Wło cła wek le ży
na jej koń cu. Sta ro sta  Ma riusz Bie -
niek przy po mniał, że Po wiat Płoc ki tak -
że ape lo wał w tej spra wie do Mi ni stra
Śro do wi ska, ale na ra zie nie ma żad nych
kon kre tów.

Jed na z naj bar dziej ak tyw nych
miesz ka nek do świad czo ne go przez po -
wódź te re nu,  Wan da Smo żew ska, po -
wie dzia ła wprost: - W ub.r. pie nię dzy
nie by ło prak tycz nie w ogó le, tyl ko na
pra ce bie żą ce, w tym ro ku ma my to sa -
mo. Je ste śmy prze ra że ni, ca ły czas my -
śli my, co da lej z na mi bę dzie, ja ka bę -
dzie na sza przy szłość. Ży je my w ogrom -
nym nie bez pie czeń stwie, mo że ktoś nas
wresz cie za uwa ży, je śli na praw dę doj -
dzie do ja kiejś ogrom nej tra ge dii.

Siód ma rocz ni ca po wo dzi. Lu dzie się bo ją,
nie ma pie nię dzy na po głę bia nie
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Do brze utrzy ma ny traw nik w ogro dzie, na dział ce, czy
przed do mem to naj czę ściej wy nik nie tyl ko wy bo ru
od po wied nie go ga tun ku tra wy, ale też od po wied nich
za bie gów pie lę gna cyj nych. Współ cze sne ko siar ki mo -
gą wy ko nać za nas spo rą część pra cy.

Ko siar ki au to ma tycz ne, któ re po za pro gra mo wa niu
wła ści wie ko szą traw nik sa me o wy bra nej przez nas po rze
dnia lub no cy

Pod sta wo wa za sa da dzia ła nia wszyst kich ko sia rek au -
to ma tycz nych jest ta ka sa ma; pro gra mu je my urzą dze nie,
któ re sa mo dziel nie i re gu lar nie dba o nasz traw nik, a po
skoń czo nej pra cy wra ca do sta cji do ku ją cej. Nie mu si my
się przy tym mar twić sko szo ną tra wą, gdyż jest ona od ra -
zu roz drab nia na i słu ży ja ko na tu ral ny na wóz. Każ do ra zo -
we przy cię cie źdźbła tra wy to pa rę mi li me trów. Te dro bin -
ki spa da ją i bar dzo szyb ko się roz kła da ją.

Dzi siaj czas jest bez cen ny. Dla te go użyt kow nik mo że
zde cy do wać, kie dy ko siar ka iMow ma ko sić. Moż na ją wy -
god nie za pro gra mo wać i za pla no wać ko sze nie, gdy ni ko go
nie ma w do mu lub wszy scy śpią. Ozna cza to, że traw nik
jest za wsze do stęp ny, kie dy ktoś chce z nie go ko rzy stać. Po
pro stu: wła ści ciel od po czy wa, ko siar ka iMow ko si.

Dy na micz ny plan ko sze nia
Ko siar ka iMow sa ma re ali zu je usta lo ny plan ko sze nia.

W przy pad ku prze rwa nia ko sze nia, np. z po wo du desz czu,
sa ma de cy du je, w ra mach okre ślo ne go cza su, czy bę dzie
kon ty nu ować ko sze nie. W ra zie cią głych opa dów moż na
wy łą czyć czuj nik desz czu lub po zo sta wić ko siar kę iMow w
ła do war ce aż do roz po czę cia na stęp ne go cy klu ko sze nia.
Ko siar ce iMow wy star czy za le d wie 15 go dzin ak tyw no ści
w ty go dniu, aby za pew nić ide al ną pie lę gna cję traw ni ka o
po wierzch ni ok. 1000m².

Do bre są siedz two
Ob szar ko sze nia ko siar ki iMow okre śla się za po mo cą

pę tli ogra ni cza ją cej, któ ra wy sy ła nie po wo du ją cy za kłó ceń sy -
gnał. Ozna cza to, że sy gnał nie kon ku ru je z in ny mi sy gna ła mi
- na przy kład z ko siar ką au to ma tycz ną w są sied nim ogro dzie.
iMow są ci che, nie draż nią słu chu i nie de ner wu ją.

Za bez pie cze nie przed kra dzie żą
Ko siar ka iMow jest wy po sa żo na w wie le czuj ni ków:

gdy tyl ko ktoś spró bu je ją pod nieść - za trzy mu je się. Po nad -

to w ra mach za bez pie cze nia przed kra dzie żą ko siar kę
iMow moż na za pro gra mo wać tak, że bę dzie moż na ją ob -
słu gi wać je dy nie po po da niu oso bi ste go ko du PIN. 

In te li gent ny sys tem ła do wa nia
Je śli ko siar ce iMow po zo sta je jesz cze du ża po wierzch -

nia do sko sze nia, to ła du je się o wie le szyb ciej. Po skoń cze -
niu pra cy ła du je się wol niej i od po wied nio oszczęd niej. Ta -
kie roz wią za nie za pew nia prze dłu że nie okre su eks plo ata -
cji aku mu la to ra, a tak że chro ni śro do wi sko i dba o Pań stwa
port fe le.

Nóż z po dwój nym ostrzem
Wy trzy ma ły nóż do mul czo wa nia dłu go po zo sta je

ostry. Po każ dym za trzy ma niu au to ma tycz nie za mie nia
się kie ru nek ob ro tu no ża, dzię ki cze mu ostrze ule ga rów -
no mier ne mu zu ży ciu. Nóż moż na ła two wy mie nić bez
uży cia na rzę dzi.  

Dy na micz na pręd kość
Ko siar ka iMow au to ma tycz nie roz róż nia ob sza ry o

róż nej gę sto ści tra wy - w przy pad ku dłu giej i gę stej tra wy
au to ma tycz nie do pa so wu je swo ją pręd kość.

Obec nie  trwa okre so wa Pro mo cja ko sia rek Vi king
Ra ty 0% 

Ce nę ko siar ki moż na roz ło żyć na 10 rów nych rat bez
po no sze nia żad nych do dat ko wych kosz tów RRSO 0%.

Na wet jak masz środ ki ko rzyst niej jest roz ło żyć  płat -
ność na bez kosz to we ra ty

Sprze daż i mon taż  
Au to ry zo wa ny De aler Vi king I -MOW
Bo ru ta Mo tors
09-450 Wy szo gród
ul.Rę bow ska 66

Po rów na nie 
Mo del Sze ro kość ko sze nia  cm Wy so kość ko sze nia  mm Ø Czas pra cy na jed nym ła do wa niu  min Ce na

MI 422    20 20-60 30 5 699,00 zł *
MI 422 P  20 20-60 60 6 299,00 zł *
MI 632    28 20-60 90 9 689,00 zł *
MI 632 C  28 20-60 90 12 789,00 zł *
MI 632 P  28 20-60 150 10 289,00 zł *
MI 632 PC 28 20-60 150 13 489,00 zł *

Równa trawa bez wysiłku - Automatyczne Kosiarki

W ra mach pro jek tu „Ak ty wi za cja osób mło -
dych po zo sta ją cych bez pra cy w po wie cie płoc kim
(II)” współ fi nan so wa ne go ze środ ków Unii Eu ro -
pej skiej w ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu Spo -
łecz ne go – pro jekt re ali zo wa ny w ra mach Pro gra -
mu Ope ra cyj ne go Wie dza Edu ka cja Roz wój, Oś
prio ry te to wa I Oso by mło de na ryn ku pra cy, Dzia -
ła nie 1.1 Wspar cie osób mło dych po zo sta ją cych
bez pra cy na re gio nal nym ryn ku pra cy – pro jek ty
po za kon kur so we, Pod dzia ła nie 1.1.1 Wspar cie
udzie la ne z Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go
zo sta nie zor ga ni zo wa nych 65 miejsc szko leń in dy -
wi du al nych.

Kto mo że sko rzy stać ze wspar cia?
Oso by mło de w wie ku 18-29 lat bez pra cy, za -

re je stro wa ne w Po wia to wym Urzę dzie Pra cy

w Płoc ku ja ko bez ro bot ne (na le żą ce do II pro fi lu
po mo cy lub I pro fi lu po mo cy w uza sad nio nych
przy pad kach), któ re nie uczest ni czą w kształ ce niu
i szko le niu (tzw. „Mło dzież NE ET”) oraz któ rych
okres za re je stro wa nia nie prze kra cza 4 mie się cy
od dnia re je stra cji/przy stą pie nia do pro jek tu.

W ra mach pro jek tu „Ak ty wi za cja osób w wie -
ku 30 lat i po wy żej po zo sta ją cych bez pra cy w po -
wie cie płoc kim (II)”  współ fi nan so wa ne go ze środ -
ków Unii Eu ro pej skiej w ra mach Eu ro pej skie go
Fun du szu Spo łecz ne go – pro jekt re ali zo wa ny w ra -
mach Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo -

je wódz twa Ma zo wiec kie go 2014-2020, Oś prio ry -
te to wa VIII – Roz wój ryn ku pra cy, Dzia ła nie 8.1 –
Ak ty wi za cja za wo do wa osób bez ro bot nych przez
PUP – pro jek ty po za kon kur so we zo sta nie zor ga ni -
zo wa nych 30 miejsc szko leń in dy wi du al nych.

Kto mo że sko rzy stać ze wspar cia?
Oso by w wie ku 30 lat i po wy żej, za re je stro wa -

ne w Po wia to wym Urzę dzie Pra cy w Płoc ku ja ko
bez ro bot ne (z usta lo nym pro fi lem po mo cy II lub
pro fi lem po mo cy I w uza sad nio nych przy pad -
kach) prio ry te to wo bę dą ce w szcze gól nie trud nej

sy tu acji na ryn ku pra cy, zwa ne gru pa mi de fa wo ry -
zo wa ny mi – tj.:

•oso by po wy żej 50 ro ku ży cia,
•oso by z nie peł no spraw no ścia mi,
•oso by dłu go trwa le bez ro bot ne,
•oso by o ni skich kwa li fi ka cjach,
•ko bie ty.

Z uwa gi na za ło że nia pro jek tu do ty czą ce wskaź ni -
ka efek tyw no ści za trud nie nio wej, prio ry te to wo kie ro -
wa ne bę dą oso by, któ re do łą czą de kla ra cję za trud nie -
nia bez po śred nio po za koń czo nym szko le niu.

SZCZE GÓ ŁO WYCH IN FOR MA CJI
UDZIE LA JĄ PRA COW NI CY PO WIA TO WE -
GO URZĘ DU PRA CY W PŁOC KU

UL. KO STRO GAJ 1, PO KÓJ 24 (I PIĘ TRO),
TEL. 24/267-46-69

STA RO STA PŁOC KI ZA PO ŚRED NIC TWEM PO WIA TO WE GO URZĘ DU PRA CY
W PŁOC KU PRZY PO MI NA, IŻ OBEC NIE PRO WA DZO NE SĄ DWA NA BO RY NA
SZKO LE NIA IN DY WI DU AL NE W RA MACH ŚROD KÓW UNIJ NYCH.
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Dnia 28 kwiet nia br. od był się
zjazd ab sol wen tów, któ rzy ukoń -
czy li na ukę, w Szko le Pod sta wo wej
w Czer wiń sku , 35 lat te mu. Spo -
tka nie od by ło się w Drwa łach w
Go spo dar stwie Agro tu ry stycz nym
p.Sza fa ryn. 

Na spo tka nie przy by ło 22
ab sol wen tów. Im pre zę roz po -
czę ło spraw dze nie li sty obec -
no ści, któ rą wy czy ta ła wy -
cho waw czy ni p. Elż bie ta
Breń da. W dal szej czę ści za -
pro szo no wszyst kich uczest -
ni ków do sto łu bie siad ne go,
przy któ rym snu to wspo -
mnie nia i oglą da no zdję cia z
lat szkol nych. Spo tka niu po
la tach to wa rzy szy ły ra do sne

wzru sze nia i nie ukry ty en tu zjazm
wi docz ny pod czas wspól nej za ba wy
ta necz nej trwa ją cej do bia łe go ra na.
Wszy scy pod kre śla li wy jąt ko wość te -
go wy da rze nia i umó wi li się na ko lej -
ne spo tka nie.

Po my sło daw cą i or ga ni za to rem był
p.Ja cek Bie lic ki.

Pięć dzie się cio lat ki 
Urząd Gmi ny i Mia sta w Wy szo gro dzie or ga ni zu je kon kurs fo to -

gra ficz ny pt. "Wi sła - rze ka mo je go mia sta" , w któ rym mo że wziąć
udział każ dy miesz ka niec Gmi ny i Mia sta Wy szo gród. Ce lem kon -
kur su jest uwraż li wie nie na pięk no ota cza ją cej przy ro dy oraz za chę -
ce nie do je go utrwa la nia w fo to gra fii, a tak że po pu la ry zo wa nie twór -
czo ści fo to gra ficz nej ja ko ak tyw nej for my spę dza nia wol ne go cza su.
Pra ce fo to gra ficz ne po win ny być wy ko na ne sa mo dziel nie, wy klu cza
się współ au tor stwo. Fo to gra fie w for ma cie 15 cm x 21 cm na le ży opi -
sać dru ko wa ny mi li te ra mi (ty tuł pra cy, imię i na zwi sko au to ra, kla sa).
Pra ce na le ży skła dać oso bi ście do 9 czerw ca 2017 r. w Miej skiej i Gmin nej Bi blio te ce Pu blicz nej w Wy szo gro dzie, ul. Płoc ka 12.

Prze wi dzia ne są na stę pu ją ce na gro dy :
Za I miej sce – 300 zł
Za II miej sce – 200 zł
Za III miej sce - 100 zł
In for ma cje o kon kur sie udzie la ne są przez p. Mał go rza tę Ma jew ską, tel.731 909 801 lub 24/2311027 Miej ska i Gmin na

Bi blio te ka Pu blicz na, Wy szo gród, ul. Płoc ka 12

KON KURS FO TO GRA FICZ NY
„Wi sła - rze ka mo je go mia sta”

KON KURS PLA STYCZ NY „Wi sła – rze ka mo je go mia sta”
Miej ska i Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na w Wy szo gro dzie ogła sza kon kurs

pla stycz ny „Wi sła – rze ka mo je go mia sta”, w któ rym mo gą wziąć udział dzie -
ci i mło dzież do 19 lat. Ce lem kon kur su jest po bu dze nie i roz wój in wen cji
twór czej uczest ni ków, za chę ce nie do zdo by wa nia in for ma cji o Wi śle, a tak że
uwraż li wie nie na pięk no ota cza ją ce go świa ta po przez od kry wa nie wa lo rów
naj waż niej szej z pol skich rzek. Pra ce, któ rych te ma tem jest rze ka Wi sła i ży -
cie to czą ce się wo kół niej, moż na wy ko nać do wol ną tech ni ką pla stycz ną. Pra -
ce moż na skła dać do 31 ma ja oso bi ście lub prze słać na ad res: Miej ska i Gmin -
na Bi blio te ka Pu blicz na , ul. Płoc ka 12 09-450 Wy szo gród z do pi skiem „Wi -
sła - rze ka mo je go mia sta”. Do każ dej pra cy po win na być do łą czo na kar ta in -
for ma cyj na za wie ra ją ca na stę pu ją ce da ne: imię i na zwi sko oso by, któ ra wy ko -
na ła pra cę oraz imię i na zwi sko opie ku na (w przy pad ku dzie ci do lat 18),
wiek oso by, któ ra wy ko na ła pra cę, ad res, kon takt te le fo nicz ny i ad res ma ilo wy opie ku na.

Pra ce oce nia ne bę dą w trzech ka te go riach wie ko wych:
- ucznio wie w wie ku do lat 10
- ucznio wie w wie ku 11-14 lat
- ucznio wie w wie ku 15-19 lat
Wy ni ki kon kur su oraz wrę cze nie na gród od bę dzie się pod czas Dni Wi sły w Wy szo gro dzie - 17 czerw ca 2017 r.
In for ma cji o kon kur sie udzie la p. Mał go rza ta Ma jew ska nr tel 24 23 11 027
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Eg za mi ny ma tu ral ne jesz cze trwa -
ją, ale już moż na po wie dzieć, że
te go rocz na ma tu ra by ła do zda nia -
tak twier dzą sa mi za in te re so wa ni.
Na wy ni ki trze ba po cze kać do koń -
ca czerw ca. Ucznio wie mó wią, że
mat ma na po zio mie pod sta wo -
wym by ła ła twa. Ję zyk an giel ski,
pi sem ny, wy ma gał do brej zna jo -
mo ści słó wek i umie jęt no ści po -
praw ne go pi sa nia w ję zy ku ob cym.
Na ust nym by ło znacz nie go rzej.
Dla cze go? Ta for ma eg za mi nu wy -
ma ga prak tycz ne go uży cia ję zy ka
w bar dzo kon kret nych sy tu acjach.
Ma tu rzy ści na rze ka li na trud ne py -
ta nia i nie za wsze ja sno przed sta -
wia ne sy tu acje.

A co z ma tu rą z ję zy ka pol skie go?
Każ dy Po lak pi sze po pol sku, ro zu -

mie czy ta ny tekst, zna za sa dy pi sow ni.

Ma tu rzy ści uzna li te go rocz ną ma tu rę
z po la ka za ła twą. Do pie ro po wyj ściu
z sa li eg za mi na cyj nej po ja wia ły się py ta -

nia o do bór lek tur, po praw ną ar gu men -
ta cję i sfor mu ło wa nie te zy. Pi sa nie roz -
praw ki nie jest moc ną stro ną abi tu rien -
tów. Te mat z po zo ru pro sty wy ma gał
kon kret nych de kla ra cji, a tym sa mym
wła ści wie do bra nych przy kła dów z li te -
ra tu ry. Nie któ rzy po wo ły wa li się
na „Chło pów” Wła dy sła wa Rey mon ta,
po wieść Eli zy Orzesz ko wej „Nad Nie -
mnem”, „Lal kę” Bo le sła wa Pru sa, a na -
wet no we le po zy ty wi stycz ne. Tyl ko czy
to wy star czy. Ucznio wie stresz cza li
tekst li te rac ki, za po mi na jąc o usto sun -
ko wa nie się do pro ble mu. In ni my li li

bo ha te rów utwo rów i tym sa mym ni -
we czy li po myśl ny wy nik koń co wy eg za -
mi nu. 

Stresz cze nie by ło naj trud niej szą
for mą pi sem nej wy po wie dzi. Rzad ko
kto był za do wo lo ny z re ali za cji te go
punk tu te stu. Każ dy eg za min wy ma ga
wie dzy i umie jęt no ści. Wy ni ki bę dą
mia ro daj nym te go do wo dem. 

Te go rocz nym ma tu rzy stom ży czy -
my naj lep szych ocen z eg za mi nów,
umoż li wia ją cych re ali za cję ma rzeń
i trzy ma my za Was kciu ki.

RE DAK CJA.

Pra ca  - pa sja czy obo wią zek?



Re dak cja "Go ścia Płoc kie go" że gna księ -
dza, któ ry prze cie rał dzien ni kar skie szla ki
w na szej die ce zji.

Ks. Jan Au gu sty no wicz zmarł w czwar tek 4
ma ja w szpi ta lu na Wi nia rach w Płoc ku. Był pro -
bosz czem pa ra fii św. Ja na Chrzci cie la w Rę bo -
wie k. Wy szo gro du. Miał 58 lat ży cia i 29 lat ka -
płań stwa.

Uro dził się w 1958 ro ku w Gru du sku. Po
ma tu rze, choć my ślał o se mi na rium, w 1977 r.
roz po czął pra cę w mław skim urzę dzie pocz to -
wym. Po po wsta niu "So li dar no ści" za an ga żo wał
się w dzia łal ność ru chu, a po nie waż miał ła twość
pi sa nia, co ty dzień przy go to wy wał związ ko wy
biu le tyn. Wy da rze nia sta nu wo jen ne go sta ły się
dla nie go im pul sem, aby wstą pić na dro gę ka -
płań ską, w Wyż szym Se mi na rium Du chow nym
w Płoc ku. Świę ce nia ka płań skie przy jął z rąk bp
Zyg mun ta Ka miń skie go w 1988 r.

Pra co wał ja ko wi ka riusz w pa ra fii w So cho ci -
nie, Ry pi nie, Go sty ni nie i Sierp cu. W 1994 r. zo -
stał re dak to rem na czel nym no wo pow sta ją cej
płoc kiej edy cji ty go dni ka "Nie dzie la" i die ce zjal -
nym dusz pa ste rzem środ ków spo łecz ne go prze -
ka zu. W 2001 zo stał mia no wa ny pro bosz czem
w pa ra fii Sar no wo w de ka na cie żu ro miń skim, a
od 2005 r. pro bosz czem pa ra fii Rę bo wo k. Wy -
szo gro du.

Był au to rem i współ au to rem kil ku na stu
ksią żek, pu bli ko wał w mie sięcz ni ku ho mi le tycz -
nym "Ver bum Do mi ni". Za swo ją dzia łal ność
dzien ni kar ską od zna czo ny zo stał me da lem "Ma -
ter Ver bi", nada wa nym przez ty go dnik ka to lic ki
"Nie dzie la".

W jed nej z ostat niej z wy da nych ksią żek
"Okiem mo ra li sty. Roz wa ża nia bez mo ra li zo -
wa nia" ks. Jan Au gu sty no wicz pi sał m.in.:
"Wy bie raj my Bo ga. To nasz je dy ny, praw dzi wy
skarb. ...(...) Czło wiek od po wie dzial nie mo że
po wie rzyć naj więk szy swój skarb, ja kim jest ży -
cie, je dy nie Bo gu. Nie mo że do ko nać ta kie go
ak tu po wie rze nia ni ko mu in ne mu. Ja ko chrze -
ści ja nie po win ni śmy wie dzieć, że ży cie wiecz -
ne ma więk sze zna cze nie niż ja kie kol wiek rze -
czy ma te rial ne. (...) Bóg nie chce śmier ci
grzesz ni ka. Chce ra czej je go na wró ce nia, by
wy stęp ny od stą pił od swej nie spra wie dli wo ści
po rzu cił wszyst kie obrzy dli wo ści, by za cho wał
swo ją du szę przy ży ciu. Wte dy nie bę dą po czy -
ta ne mu je go licz ne grze chy i żył bę dzie na wie -
ki. Naj pierw jed nak po trzeb ne jest po jed na nie
ze swo imi bliź ni mi. (...) Je zus wzy wa nas, aby -
śmy każ de go dnia by li go to wi do zda nia ra por -
tu z na sze go wło dar stwa na zie mi. Za nim Zba -
wi ciel po wtór nie przyj dzie, chrze ści ja nie ma ją
prze mie niać ob li cze świa ta. Zmia na ma ob jąć

na sze ser ca, któ re za ra żą mi ło ścią in nych. Ma -
jąc krysz ta ło we ser ce moż na bez wa ha nia wy -
cze ki wać po wtór ne go przyj ścia Je zu sa, kie dy -
kol wiek ono na stą pi" - pi sał ks. Au gu sty no wicz
w 2015 r

KS. WŁO DZI MIERZ PIĘT KA

MA TE RIAŁ PO CHO DZI Z SER WI SU IN TER NE TO WE GO GO ŚCIA PŁOC -

KIE GO
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By ło wid no,
dzień wsta wał.
Chy ba bę dzie
ład nie - po my -
śla łem. Szyb ko
więc wsta łem
i ci chut ko wy -
sze dłem z po ko -
ju z ubra niem
w rę ku. Nie chcia łem zbu dzić ro dzeń stwa, któ -
re smacz nie spa ło. W kuch ni krzą ta ła się Ma -
mu sia i przy go to wy wa ła śnia da nie dla Ry sia,
mo jej sio stry i mnie. 

Ry siu do sta wał z ra na za wsze bu tlę ka szy
z mle kiem i po ta kiej por cji zwy kle spał jesz cze
dwie go dzi ny. Ma ma mia ła spo kój i czas dla nas.
Uśmie cha ła się do nas. Lu bi łem to bar dzo i ko cha -
łem swo ją Ma mę. Uśmie cha łem się też do Niej
i po wo li ubie ra łem się. By łem go to wy do za ba wy,
do wszyst kie go, co przy nie sie dzień. Ra nek był
wspa nia ły, a ja ba wi łem się z sio strą. Po ma ga łem
jej w wo że niu lal ki, mia łem już zro bio ny z ka wał -
ka de ski wó zek, kół ka by ły z bla sza nych pu szek
po pa ście do bu tów. Dy szel zaś był z pa ty ka wierz -
bo we go, bo ki z pa ty ków po przy bi ja nych do tej de -
ski. Wie le za ba wek mu sie li śmy ro bić sa mi, bo tak
na praw dę za baw ki w skle pach by ły bar dzo dro gie.
Lu dzie my śle li po woj nie o od bu do wie i ma ło mie -
li cza su na my śle nie o przy jem no ściach dla dzie ci.

Czas zle ciał bar dzo szyb ko. Bab cia wo ła ła nas
na obiad. Lu bi łem ten mo ment, kie dy wszy scy sia da -
li śmy do obia du. Je dli śmy i słu cha li śmy, co do ro śli
mó wią… Zro bi ło się ciem no. Na gle z nie ba za czę ło lać
jak z wo do spa du. W pew nej chwi li w do mu wszy scy
przy kuc nę li. Usły sze li śmy ta ki strasz ny huk, jak by
pio run strze lił w nas. Usły sze li śmy krzy ki - Pa li się!
Wy sko czy li śmy z do mu jak na ko men dę, tyl ko Ry sio
zo stał w środ ku. Zo ba czy łem dom ca ły w ogniu, był
to za bu do wa nie sto ją cy na koń cu wsi. Wpa dłem
szyb ko do na sze go do mu i zła pa łem na rę ce Ry sia.
Trzę sąc się ze stra chu, że pio run mo że ude rzyć
i w nas, wy sko czy łem z bra tem na dwór. Ma ma
krzyk nę ła - Co ty ro bisz Wa luś! Za bra ła pła czą ce go
bra ta do do mu, a mój Dzia dek i Ta ta po bie gli ra to -
wać do by tek są sia da.

RY WAL

Ma ma i mo je dzie ciń stwo.

Dal sze wspo mnie nia
pa na Wal de ma ra 
Ry piń skie go

Zmarł ks. Jan Au gu sty no wicz pro boszcz pa ra fii Rę bo wo
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8 ma ja po że gna li śmy Pro bosz cza
Pa ra fii pw. Św. Ja na Chrzci cie la w Rę bo -
wie ks. Ja na Au gu sty no wi cza. Ksiądz
Jan zmarł 4 ma ja br. bę dąc w szpi ta lu.
Po słu gę ka płań ską w Pa ra fii Rę bo wo
(De ka nat Wy szo grodz ki) roz po czął w
2005 ro ku, gdzie pra co wał nie tyl ko ja -
ko Pro boszcz ale i na uczy ciel Szko ły
Pod sta wo wej oraz Druh OSP .Li tur gii
po grze bo wej prze wod ni czył Bp Mi ro -
sław Mi lew ski

8 ma ja po że gna li śmy ks. Ja na Au gu sty no wi cza Pro bosz cza
Pa ra fii pw. Św. Ja na Chrzci cie la w Rę bo wie
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Spo so bów na spę dze nie 3 ma ja
jest wie le. Jed ni uczest ni czą w
uro czy stych rocz ni cach uchwa le -
nia uchwa ły za sad ni czej z 1791
ro ku, in ni wo lą ak tyw ność na
świe żym po wie trzu i dzia ła nie dla
do bra idei. Oba wyj ścia są cu -
dow ne :)

W No wym Ra dzi ko wie spo łecz -
ność wy bra ła dru gą opcję i spo tka ła się
na Fe sty nie Ro dzin nym.

Nie ukry waj my, by ło chłod no, ale
at mos fe ra jak że go rą ca :)

Śmiech, mi li lu dzie w oko ło i
wszyst ko w bar dzo szczyt nym ce lu.

Dzię ku je my wszyst kim za za an ga -
żo wa nie, obec ność i wszyst kie chwi le
spę dzo ne ra zem.

Ko lej ny raz na si ko cha ni stra ża cy
sta nę li na wy so ko ści za da nia i to dzię ki
Wam w du żej mie rze się uda ło :) Za -
wsze moż na na Was li czyć.

Zy ska li śmy też no wych, cu dow -
nych przy ja ciół z NZOZ Vi ta med w
Czer wiń sku nad Wi słą. Wasz pre zent

prze rósł na sze naj śmiel sze ocze ki wa -
nia. 

Re asu mu jąc: by ło cu dow nie. Spo -
tka li śmy się ra zem, by ło mnó stwo ucie -
chy i wy mia ny wła snych do świad czeń. 

3 Ma jo wy Fe styn w Ra dzi ko wie

Ży we za in te re so wa nie Na szych Czy tel -
ni ków te ma tem wy stę po wa nia nie zwy -
kle sil nej ener gii przy ro dy – GEO MAN -
CJI na wzgó rzu zwa nym od po nad ty -
sią ca lat „GA IKIEM”, spra wia, iż wra ca -
my do te go nie zwy kłe go miej sca. Pi sa -
li śmy już, że ba da nia ar che olo gicz ne
pro wa dzo ne la tem 1984 r. przez In sty -
tut Ar che olo gii i Et no gra fii Pol skiej
Aka de mii Na uk pod kie row nic twem p.
Iwo ny Dą brow skiej wy ka za ły, że „GA -
IK” to SŁO WIAŃ SKI KRĄG OB RZĘ DO -
WY Z OKRE SU KUL TU RY ŁU ŻYC KIEJ A
MO ŻE NA WET PRZED ŁU ŻYC KIEJ. Bi -
sku pin i od na le zio na tam, z te go wła -
śnie okre su osa da zna na jest w ca łej
Pol sce, Ra dzi ko wo zaś do dziś po zo -
sta je za po mnia ne i jesz cze nie w peł ni
od kry te i zba da ne na uko wo.

Ra dzi ko wo to naj star sza osa da nie tyl -
ko w po wie cie płoń skim, ale tak że i na Ma -
zow szu. Już w ro ku 1060 tj. 957 LAT TE -
MU zbu do wa no tam na wzgó rzu są sia du -
ją cym z „GA IKIEM” drew nia ny ko ściół.
Cie ka wym też jest fakt, że od za ra nia na -
szych dzie jów by ła to wieś kró lew ska, a po -
tem ksią żę ca. W okre sie śre dnio wie cza
Ra dzi ko wo by ło li czą cym się na Ma zow -

szu ośrod kiem, a pro bosz cza mi ko ścio ła
zo sta wa li ka pe la ni ko lej nych ksią żąt ma -
zo wiec kich. Nie zwy kle cie ka wym jest też
fakt, iż gro dzi sko znaj du ją ce się na miej scu
ob rzę do we go krę gu Sło wian zo sta ło
opusz czo ne i prze nie sio ne w okre sie XI
bądź XII wie ku na wzgó rze znaj du ją ce się
nie da le ko w kie run ku za chod nim. Jest
tam gro dzi sko, w któ rym to w 1410 ro ku
„… roz ło ży ła się obo zem część wojsk sprzy -
mie rzo nych kró la Wła dy sła wa Ja gieł ły
zmie rza ją cych na Krzy ża ków.”

Ra dzi ko wo jesz cze w XIX wie ku na le ża -
ło do naj bar dziej za lud nio nych wsi po wia tu
płoń skie go. Mia ła na wet wła sną szko łę, któ ra
po wsta ła po upad ku po wsta nia stycz nio we go
– 1870 ro ku. W 1915 ro ku w cza sie I woj ny
świa to wej wy co fu ją ce się przed Niem ca mi
car skie, ro syj skie woj ska spa li ły i spu sto szy ły
ca łą wieś, po dob nie jak in ne wsie zie mi czer -
wiń skiej. Oca lał tyl ko ko ściół drew nia ny p. w.
Ja na Chrzci cie la zbu do wa ny w 1712 ro ku, tj
305 LAT TE MU. Spło nął tak że bu dy nek
szko ły i dwór szla chec ki. W 1920 ro ku po od -
zy ska niu nie pod le gło ści ma ją tek prze szedł na
wła sność skar bu pań stwa i zo stał roz par ce lo -
wa ny mię dzy za słu żo nych w woj nie o nie -
pod le głość żoł nie rzy i pra cow ni ków fol -
warcz nych. Po wsta ła na wet wieś na zwa na Ra -
dzi ko wem No wym. Obec nie Ra dzi ko wo roz -
człon ko wa ne jest po mię dzy trzy so łec twa:
RA DZI KO WO STA RE, RA DZI KO WO

NO WE i
R A  D Z I  -
K O  W O
SCA LO NE. Po ja wia się py ta nie „Co z ta jem -
ni czym wzgó rzem zwa nym „Ga ikiem” i w
wy stę pu ją cy mi tu nie zwy kły mi si ła mi przy -
ro dy tj. GEO MAN CJI?” Gro ma dzi my co raz
wię cej ma te ria łów i opra co wań na ten te mat.
Po sta ra my się za pre zen to wać je już wkrót ce.

Cie ka wost ka:
Przy Szko le Pod sta wo wej w Ra dzi ko wie

No wym znaj du je się głaz z ta bli cą upa mięt -
nia ją cy ofia rę sta li now skiej zbrod ni ka tyń -
skiej. Uro dzo ny tu ppłk. BO LE SŁAW JA -
KU BIAK (1891 – 1940), le gio ni sta, żoł -
nierz woj ny pol sko -bol sze wic kiej w 1920 r.
jest jed ną z ofiar zbrod ni ka tyń skiej. Obok
ro śnie też „dąb ka tyń ski” po sa dzo ny tak że w
ce lu upa mięt nie nia Na sze go Bo ha te ra z Ra -
dzi ko wa.

Tekst:
Ry szard Gor tat
Da riusz Umięc ki
Mar cin Łąt ka
Opra co wa nie i zdję cia:
Mar cin Łąt ka

RA DZI KO WO – NAJ STAR SZY NA MA ZOW SZU GRÓD I OSA DA Z KRĘ GIEM OB RZĘ DO WYM
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Czer wińsk nad Wi słą le żą cy nie -
gdyś na waż nym szla ku han dlo -
wym był w mi nio nych wie kach czę -
sto na wie dza ny przez róż ne za ra zy.
Ze źró deł hi sto rycz nych wy ni ka, że
ostat nie zna czą ce epi de mie mia ły
miej sce w XIX wie ku, w la tach
1831 – 1833, 1847 – 1849,
1850 – 1857, 1890 – 1891, a na -
wet 1904 – 1905. 

By ły to epi de mie CHO LE RY, któ ra
w owym cza sie by ła jed ną z naj groź niej -
szych i naj bar dziej śmier tel nych cho rób
za kaź nych. Przy wie zio na zo sta ła do Eu -
ro py w swej naj groź niej szej po sta ci tj.
po sta ci CHO LE RY AZJA TYC KIEJ z

In dii. W la tach 1830 – 1831 w An glii
zmar ło na nią aż 78000 lu dzi, a w Ro sji
umie rał śred nio co 20 miesz ka niec. Ta
strasz na za ra za zo sta ła przy wle czo na
przez woj sko ro syj skie: przez car ską ar -
mię wy sła ną przez ca ra do stłu mie nia
po wsta nia li sto pa do we go w 1831 ro ku.
Cho le ra sza la ła w sze re gach ar mii car -
skiej do wo dzo nej przez car skie go ge ne -
ra ła i feld mar szał ka Iwa na Dy bi cza
(1785 – 1831), któ ry za cho ro wał i
zmarł na cho le rę pod czas dzia łań wo jen -
nych w Pol sce. Ta strasz na cho ro ba prze -
no szo na jest dro gą kro pel ko wą za po -
śred nic twem wo dy, żyw no ści, a tak że
przez kon tak ty z cho ry mi. Wy wo ły wa -
na jest przez bak te rie prze cin kow ca „Vi -
brio cho le rae”. Już po upły wie 2 – 3 dni

od za ka że nia gwał tow nie po ja wia ją się
ob ja wy tok sycz ne go za tru cia: wy mio ty,
ostra bie gun ka, od wod nie nie or ga ni -
zmu, za gęsz cze nie krwi, za nik tęt na, si -
ność i bla dość skó ry, bez głos i szyb ko po -
stę pu ją ca za mar twi ca, czy li nie do bór
tle nu w or ga ni zmie. Tyl ko oso by po sia -
da ją ce nad wy raz zdro wy i sil ny or ga -
nizm by ły w sta nie prze żyć, in ni zaś
umie ra li w po twor nych mę czar niach.
Prze cięt nie, na 100 osób zmar łych w
pa ra fii Czer wińsk 35 sta no wi ły ma łe
dzie ci. CHO LE RA ZBIE RA ŁA
ŚMIER TEL NE ŻNI WA wła śnie na tra -
sie prze mar szu ro syj skiej ar mii po dą ża -
ją cej za woj skiem po wstań czym wy co fu -
ją cym się z Mo dli na i Za kro czy mia do
Płoc ka. W 1831 ro ku w pa ra fii czer wiń -
skiej zmar ło 169 osób, a w 1832 – 103
oso by. Naj wię cej w Czer wiń sku, Siel cu,

Gar wo le wie, Bo gu szy nie, Bo li nie i na
Wo li Czer wiń skiej. W 1855 ro ku w pa -
ra fii Czer wiń skiej zmar ło aż 210 osób,
w tym też ro ku zmarł na cho le rę nasz
naj więk szy po eta Adam Mic kie wicz.

Ci miesz kań cy Czer wiń ska, któ rzy
prze ży li za ra zę ufun do wa li w Czer wiń -

sku TRZY KRZY ŻE ja ko znak wdzięcz -
no ści za oca lo ne ży cie i sym bol proś by o
BO ŻE MI ŁO SIER DZIE w przy szło ści.
Ak tu al ne TRZY KRZY ŻE sto ją ce przy
roz dro żu ul. Świę to krzy skiej i ul. Cmen -
tar nej u pod nó ża cmen ta rza zo sta ły sta ra -
niem Wój ta Gmi ny, Księ dza Pro bosz cza
Pa ra fii Czer wińsk i Sto wa rzy sze nia Nasz
Czer wińsk nad Wi słą pod da ne grun tow -
nej i sta ran nej re kon struk cji na wzór ory gi -
nal nych pięk nie zdo bio nych krzy ży. Uro -
czy sta Msza Świę ta z ce re mo nią po świę ce -
nia mia ła miej sce w dniu Świę ta Kon sty -
tu cji – 3 Ma ja, zaś pro ce sja wraz z za mon -
to wa niem głów ne go krzy ża od by ła się w 6
ma ja w so bo tę po Mszy Świę tej.

Tekst:
Ry szard Gor tat
Da riusz Umięc ki
Mar cin Łąt ka
Opra co wa nie i zdję cia:
Mar cin Łąt ka

ROZ DRO ŻE TRZECH KRZY ŻY CHO LE RYCZ NYCH W CZER WIŃ SKU NAD WI SŁĄ
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6 ma ja 2017 r. w Sta rych Gał kach,
gmi na Ma ła Wieś, od by ły się Dni
Stra ża ka po łą czo ne z ob cho da mi
20-le cia włą cze nia OSP Sta re Gał -
ki do Kra jo we go Sys te mu Ra tow ni -
czo -Ga śni cze go. 

W uro czy sto ści wzię li udział Dru -
ho wie z OSP Gmi ny Ma ła Wieś oraz za -
pro sze ni go ście: Emi la Gór nic ka –
Przed sta wi ciel Mar szał ka Wo je wódz -
twa Ma zo wiec kie go, Ma riusz Bie niek –
Sta ro sta Płoc ki, Apo li na ry Grusz czyń -
ski – Wi ce prze wod ni czą cy Ra dy Po wia -
tu Płoc kie go, Druh Hi la ry Ja nusz czyk –
Pre zes Za rzą du Od dzia łu Po wia to we go
Związ ku Ochot ni czych Stra ży Po żar -
nych RP, Star szy Ka pi tan Ma ciej Szu -

tow ski – Za stęp ca Na czel ni ka Wy dzia -
łu Ope ra cyj ne go Ko men dy Miej skiej
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Płoc ku,

Zyg munt Woj na row ski – Wójt Gmi ny
Ma ła Wieś, Prze wod ni czą cy Ra dy Gmi -
ny Wło dzi mierz Je znach oraz Rad ni

Gmi ny. Uro czy stość roz po czę ła msza
św. po lo wa, któ rą od pra wił pro boszcz
pa ra fii N.M.P. w Bo dza no wie Druh ks.

To masz Ma zu row ski. Po oko licz no ścio -
wych prze mó wie niach i ży cze niach zło -
żo nych w stro nę stra ża ków od by ło się
wrę cze nie dy plo mów i od zna czeń. W
po dzię ko wa niu za pra cę i po słu gę dla
spo łe czeń stwa OSP Sta re Gał ki otrzy -
ma ło ze staw ra tow nic twa me dycz ne go
– R1 oraz ufun do wa ne przez Urząd i
Ra dę Gmi ny w Ma łej Wsi ra dio te le fon,
prą dow ni ce „PH Sport” i smok ssaw ny
fi. 110.

Wszyst kim Stra ża kom ży czy my
bez piecz nej służ by, za wsze szczę śli wych
po wro tów z ak cji oraz skła da my ogrom -
ne po dzię ko wa nia za po świę ce nie w
ochro nie ży cia i mie nia ludz kie go, za za -
an ga żo wa nie i go to wość do nie sie nia po -
mo cy.

Ob cho dy Dnia Stra ża ka w gmi nie Ma ła Wieś

W so bo tę 6 ma ja 2017r. dru ho wie
z Gmi ny Bul ko wo uro czy ście ob -
cho dzi li Dzień Świę te go Flo ria na,
pa tro na wszyst kich przed sta wi cie li
za wo dów zwią za nych z pra cą
z ogniem czy li stra ża ków, hut ni -
ków i kok sow ni ków, ko mi nia -
rzy, garn ca rzy oraz pie ka rzy.

Świę to wa nie roz po czę ło się mszą
św. o godz. 15.00 w in ten cji stra ża ków
i ich ro dzin 

w ko ście le pw. Trój cy Świę tej
w Bul ko wie pod prze wod nic twem ks.
pro bosz cza Sła wo mi ra Trza ski. W trak -
cie na bo żeń stwa Wójt Gmi ny Bul ko wo
Ga briel Gra czyk ser decz nie po gra tu lo -
wał ks. Sła wo mi ro wi mia no wa nia przez

ks. Bi sku pa Pio tra Li be rę na Ka pe la -
na Gmin ne go ZOSP RP w Bul ko wie.

Po za koń czo nej mszy świę tej uczest -
ni cy ob cho dów uda li się do Re mi zy Stra -
żac kiej OSP w Pi li chów ku na dal szą część
uro czy sto ści. Po przy wi ta niu za pro szo -
nych go ści, przez go spo da rza Gmi ny Bul -
ko wo, wszy scy ze bra ni uczci li mi nu tą ci -
szy pa mięć zmar łych stra ża ków.

Wójt Gmi ny Bul ko wo pod czas
prze mó wie nia po dzię ko wał za przy by -

cie Pre ze so wi Za rzą du Od dzia łu Po wia -
to we go Związ ku OSP RP w Płoc ku
Dru ho wi Hi la re mu Ja nusz czy ko wi, Wi -
ce prze wod ni czą ce mu Ra dy Po wia tu
Płoc kie go Apo li na re mu Grusz czyń skie -
mu, Se kre ta rzo wi Gmi ny Bul ko wo To -
ma szo wi Kol czyń skie mu, Rad nym z te -
re nu Gmi ny Bul ko wo, Soł ty som, Dru -
hom z OSP Ka dłu bo wo, Pra cow ni kom
Urzę du Gmi ny Bul ko wo oraz miesz -
kań com.

Szcze gól ne po dzię ko wa nia kie ru je -
my w kie run ku osób od po wie dzial nych
za or ga ni za cję uro czy sto ści: dru hom
z OSP No we Łub ki, a tak że Rad ne mu
z Gmi ny Bul ko wo Bog da no wi Mat cza -
ko wi peł nią ce mu funk cję V -ce Pre ze sa
OG ZOSP RP, Ko men dan to wi Gmin -
ne mu 

OG ZOSP RP Pio tro wi Kaź mie row -
skie mu oraz pra cow ni kom Go spo dar ki
Ko mu nal nej. 

VII GMIN NE OB CHO DY DNIA ŚWIĘ TE GO FLO RIA NA



12 ma ja 2017 ro ku w Bul ko wie
świę to wa no 70 uro dzi ny nie zwy -
kłej Ju bi lat ki – Bi blio te ki Pu blicz -
nej. W tym wspa nia łym ju bi le uszu
wzię li udział m.in. Wi ce sta ro sta
p. Iwo na Sie roc ka, Dy rek tor Wy -
dzia łu Edu ka cji, Kul tu ry i Spraw
Spo łecz nych Sta ro stwa Po wia to we -
go w Płoc ku p. Mał go rza ta Stru -
zik oraz Rad ny Po wia tu Płoc kie go
p. An drzej Ku liń ski. 

W cza sie spo tka nia przed sta wio no
hi sto rię bi blio te ki, a tak że za pre zen to -
wa no for my edu ka cji kul tu ral nej i czy -
tel ni czej ja kie ofe ru je bi blio te ka.

Wójt Gmi ny Bul ko wo  Ga briel
Gra czyk zło żył ser decz ne po dzię ko -
wa nia za za an ga żo wa nie w pra cę ja ką
wy ko nu ją bi blio te kar ki, pod kre ślił
jak bar dzo waż na jest ro la bi blio te ki,
któ ra  speł nie nia wo bec czy tel ni ków
wie le za dań spo łecz nych, bu du je wię -
zi mię dzy ludz kie i za chę ca do roz wo -

ju in te lek tu al ne go. Dy rek tor Bi blio -
te ki  Na ta lia Mać kie wicz  swo je po -
dzię ko wa nia skie ro wa ła do wszyst -
kich, któ rzy na prze strze ni 70 lat
współ pra co wa li z pla ców ką, bi blio te -
ka rzy by łych i obec nych a szcze gól nie
do tych, dla któ rych ist nie je bi blio te -
ka – czy tel ni ków.

Uro czy stość uświet nił wy stęp mu -
zycz ny uczniów Ze spo łu Szkół im. Ja na
Śnia dec kie go w Wy szo gro dzie, spo tka -
nie au tor skie z be st sel le ro wą pi sar -
ką Mag da le ną Wit kie wicz, któ ra pi sze o
po waż nych spra wach w lek kim, a cza -
sem na wet bar dzo lek kim sty lu oraz ju -
bi le uszo wy tort.

13Na tapecie

reklama

Za jazd Tor ro Czer wińsk nad Wi słą
Po le ca
Po lę dwicz ki w so sie z le śnych grzy bów z ziem nia ka mi i su rów ką 24 zł
Wo ło wi na po Bur gundz ku 19zł
09-150 Czer wińsk nad Wi słą 
ul. Wła dy sła wa Ja gieł ły 12
te le fon 24 231 50 29

70- le cie Bi blio te ki Pu blicz nej w Bul ko wie
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Z NA SZYCH DZIE JÓW – OCAL MY
OD ZA PO MNIE NIA TA JEM NI CE
DZWO NÓW KO ŚCIEL NYCH Z WIE -
ŻY PO ŁU DNIO WEJ CZER WIŃ SKIEJ
BA ZY LI KI W na szej po przed niej pu -
bli ka cji z dn. 13 IV . pt. „Bli skie
spo tka nia…, z ro mań ską ar chi tek -
tu rą ba zy li ki czer wiń skiej – wie że
ko ściel ne” pi sa li śmy o trzech za -
byt ko wych spi żo wych dzwo nach z
lat: 1511, 1513, 1515. 

Przy po mi na my więc, że MA JĄ
ONE PO NAD 500 LAT i dwa spo śród
nich wi szą do dziś na wie ży po łu dnio wej
zaś naj mniej szy jest pęk nię ty i znaj du je
się obec nie w ka pli cy po grze bo wej usy -
tu owa nej wła śnie przy po łu dnio wej wie -
ży. Dwa dzwo ny wi szą ce praw do po dob -
nie od 500 lat na wie ży po łu dnio wej
zwró co nej w kie run ku nie gdyś mia sta, a
obec nie osa dy Czer wińsk ma ją TA JEM -
NI CZE ŁA CIŃ SKIE IN SKRYP CJE PI -
SA NE PÓŹ NO GO TYC KĄ MI NU -
SKU ŁĄ ORAZ HERB FUN DA TO RA
BĄDŹ ZNAK GRA FICZ NY LU DWI -
SA RZA. Zwró ci li śmy się do Na szych
Czy tel ni ków o po moc w roz szy fro wa -
niu tych go tyc kich li ter al fa be tu ła ciń -
skie go pi sa nych z cha rak te ry stycz ną dla
pi sma go tyc kie go or na men ty ką gra ficz -
ną. Na na szą proś bę o po moc w roz szy -
fro wa niu tej ta jem ni cy sprzed po nad
pię ciu wie ków ode zwa ła się do nas „SA -
KWA” – gru pa pa sjo na tów lo kal nej hi -

sto rii od kry wa ją -
cych ta jem ni ce
ukry te pod zie -
mią. DZIĘ KU -
JE MY SER -
DECZ NIE i za -
chę ca my do od -
kry wa nia wie lu
in nych ta jem nic
Na szej Zie mi
Czer wiń skiej. Je -
że li uda się od -
czy tać go tyc kie
na pi sy, to dzwo -
ny te znów bę dą
mia ły swo je imio na, mo że po zna my też
herb ich fun da to ra i mi strza pra cow ni
lu dwi sar skiej któ ra je wy ko na ła? LU -
DWI SAR STWO to daw ne rze mio sło
zwią za ne z od le wa niem i ob rób ką
przed mio tów z brą zu, spi żu, mie dzi i
mo sią dzu, np.: dzwo nów, dział, po są gów
i przed mio tów co dzien ne go użyt ku jak:
kie li chy , pu cha ry, świecz ni ki, moź dzie -
rze itp. Wy kształ ci ło się w Pol sce już w
XV wie ku , a je go roz kwit przy pa da na
XVI i XVII wiek. Od le wa nie dzwo nów
to wiel ka sztu ka prze ka zy wa na wraz z
taj ni ka mi tych umie jęt no ści z po ko le nia
na po ko le nie. Nie każ dy bo wiem dzwon
miał rów nie pięk ny, dźwięcz ny, moc ny i
do no śny dźwięk o da le kim za się gu.
Miesz kań cy Na szej Gmi ny wspo mi na ją,
że tak do no śny i so lid ny dźwięk miał wa -
żą cy ty siąc ki lo gra mów DZWON RA -
FAŁ z 1497 ro ku – od la ny 520 lat te mu,
zra bo wa ny przez Niem ców w okre sie

oku pa cji hi tle row skiej. Czy uda się od -
szy fro wać TA JEM NI CZE NA PI SY?
Czy przy wró ci my toż sa mość na szych
cen nych na ro do wych pa mią tek sprzed
500-set lat? Czy dzwo ny te tak jak przed
wie ka mi znów bę dą mia ły imio na? Miej -
my na dzie ję, że uda nam się roz wi kłać te
ta jem ni ce. Dzwo ny zo sta ły za wie szo ne
w cza sach, kie dy Czer wińsk był dy na -
micz nie roz wi ja ją cym się mia stem, któ -
re to od wie dza li wów czas kró lo wie Pol -
ski, ksią żę ta Ma zow sza i in ni zna mie ni ci
go ście. 500 lat hi sto rii dzwo nów za wie -
szo nych na wie ży Ba zy li ki Czer wiń skiej
kon se kro wa nej w 1155 ro ku – 862 la ta
te mu! Po chyl my czo ła nad hi sto rią Czer -
wiń ska… wciąż jesz cze peł ną ty lu ta jem -
nic. Tekst: Ry szard Gor tat Da rek Umięc -
ki Mar cin Łąt ka Kon takt: e -ma il: zie mia -
czer win ska@gma il.com Tel.
517844272 Ry szard Gor tat ko or dy na -
tor pro jek tu

OCAL MY OD ZA PO MNIE NIA: TRZY DZWO NY
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Sklep Wielobranżowy
Małgorzata Fotek

Bulkowo ul.Płocka 7
Chemia domowa ,  Duży wybór 

Kosmetyki, Ozdoby
Biżuteria Codzienna

Poszukuję brukarzy chętnych do pracy, bez nałogów,  na
długoterminowy okres pracy. Mile widziana

samodzielnie pracująca brygada. Wynagrodzenie
adekwatne do posiadanych umiejętności i

zaangażowania. 
Zapewniam pracę i sprzęt niezbędny do jej wykonania.

Kontakt: Mirosław Szczutowski, 505110604 

reklama

Wio sna bie żą ce go ro ku nie na le ży
do naj lep szych, co wy raź nie wi dać
po uzy ski wa nych ostat nio wy ni -
kach. In na spra wa, że ze spół z Bo -
dza no wa to już nie ta sa ma dru ży -
na, któ ra roz gry wa ła swo je me cze
w ubie głym ro ku. Ogrom ne ro ta cje
w skła dzie, bra ki ka dro we oraz kil -
ka in nych przy czyn po wo du ją, że
tak a nie ina czej wy glą da ją po czy -
na nia na li go wych bo iskach.

W me czu z wi ce li de rem za bra kło si -
ły ofen syw nej, to też nie wie le dzia ło się
pod bram ką ry wa li. Nie co wię cej sy tu acji
pod bram ko wych mo gli śmy za ob ser wo -
wać w pierw szej po ło wie me czu i wte dy
Hu ra gan mógł zdo być przy naj mniej jed -
ne go go la. Tak się jed nak nie sta ło.

Go ście, któ rzy ob ję li pro wa dze nie
już po 80 se kun dach me czu, nie spie -
szy li się zbyt nio z ata ka mi, czy ha li jed -
nak na błę dy i wy pro wa dza li kontr ata ki.

W dru giej czę ści me czu je dy nie
wie le szczę ścia przy czy ni ło się do te go,
że Start po zo sta wał cią gle z jed ną bram -
ką na kon cie. Przy jezd ni przy pie czę to -
wa li jed nak pew ne zwy cię stwo w 80 mi -
nu cie i osta tecz nie, za słu że nie zwy cię -
ży li 2:0.

Przed bo dza now skim ze spo łem te -
raz 2 ty go dnie prze rwy. W naj bliż szy
week end do zdo by czy punk to wych do -
pi sać bę dzie moż na trzy punk ty zdo by -
te wal ko we rem z wy co fa nym z roz gry -
wek ze spo łem Kor mo ra na Łąck, a w ko -
lej nym ty go dniu do Bo dza no wa za wi ta
Wi sła Du ni nów. Peł ni opty mi zmu za -
pra sza my do ki bi co wa nia

Ko lej ny ry wal z gór nej pół ki oka zał się ze spo łem
zde cy do wa nie lep szym od Hu ra ga nu. 

Mło dy Oby wa tel to ogól -
no pol ski pro gram re ali zo -
wa nym przez Cen trum
Edu ka cji Oby wa tel skiej i
Fun da cję BGK. Je go ce -
lem jest pro mo wa nie
wie dzy na te mat spo łecz -
no ści lo kal nej oraz po ka -
za nie spo so bów, dzię ki
któ rym mło dzi lu dzie mo -
gą ak tyw nie dzia łać w swo im naj -
bliż szym oto cze niu. 

Szko ła Pod sta wo wa w Bo dza no wie
włą czy ła się ak tyw nie w dzia ła nia Mło -
de go Oby wa te la. Pod opie ką p. Be aty
Ku biń skiej i p. Agniesz ki Kło siń skiej
dzia ła pręż na gru pa, w któ rej są ucznio -
wie z klas od III do VI. Na pierw szym
spo tka niu po burz li wych dys ku sjach
wy bra li śmy dru gą ścież kę pro jek tu, czy -
li „Re por taż po są siedz ku”, któ re go ce -

lem jest bliż sze po zna nie są sia dów: ich
hi sto rii, pa sji, za in te re so wań, a na stęp -
nie przed sta wie nie ze bra nych in for ma -
cji w in te re su ją cej for mie szer szej pu -
blicz no ści.

Od by ło się już kil ka spo tkań ro bo -
czych i przy go to wa nia do na szych re -
por ta ży idą bar dzo spraw nie. Ucznio -
wie zgło si li ok. 15 na zwisk lu dzi, któ rzy
wy da li się im in te re su ją cy. Kry te rium
wy bo ru bo ha te rów do re por ta żu by ło

po szu ki wa nie lu dzi z pa sją. Pa sja to nie
za wsze pra ca, cho ciaż do brze, je śli jed no
z dru gim są łą czy lub uzu peł nia. Ta kich
osób w na szej ma łej, wiej skiej gmi nie
jest na praw dę du żo. Ucznio wie prze ko -
na li się, że nie za wsze zna my pa sje swo -
ich są sia dów. Dla te go chęt nie  po zna my
ich za in te re so wa nia i po dzie li my się ni -
mi ze spo łecz no ścią szkol ną i lo kal ną.
Ma my już umó wio ne spo tka nie z pa nią
pra cu ją cą w kwia ciar ni, któ ra opo wie
nam o mi ło ści do kwia tów. Spo tka my
się z pa nem, któ ry chce nas prze ko nać,
że my śli stwo to przede wszyst kim opie -
ka nad zwie rzę ta mi, do kar mia nie i ob -
ser wo wa nie po pu la cji zwie rząt na na -
szym te re nie. Bę dzie my też ro bi li re por -
taż o na uczy cie lu (nie z na szej szko ły),
któ ry rzeź bi i ma lu je w wol nym cza sie.
Już wie my, że nasz pro jekt prze dłu ży się
na rok na stęp ny. Jesz cze nie wie my w ja -
kiej for mie, ale po zo sta łe oso by z na szej
li sty też są nie zwy kle cie ka we.

Do te go wy my śli li śmy, że zor ga ni -
zu je my w na szej szko le warsz ta ty dla
uczniów, któ re po pro wa dzą bo ha te ro -
wie na szych re por ta ży. Już ma my umó -
wio ne warsz ta ty kwia to we i rzeź biar -
skie, spo tka nie w Ko le Ło wiec kim. Po -
my słów ma my du żo i chę ci do dzia ła nia
też. Ma my na dzie ję, że wy star czy nam
cza su. Dzię ku je my wszyst kim oso bom,
któ re chęt nie z na mi współ pra cu ją i dy -
rek cji szko ły za po moc i wspie ra nie pro -
jek tu. Bę dzie my in for mo wać o po stę -
pach na szych dzia łań. Po zdra wia my z
Bo dza no wa.

GRU PA PRO JEK TO WA MŁO DY OBY WA TEL

Mło dy Oby wa tel
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