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Kon rad Pe płow ski (Kon dziu) to twar dy, uśmiech nię -
ty fa cet. Nie pa mię tam już kie dy go pierw szy raz
spo tka łem, ale na pew no był wte dy uśmiech nię ty.

strona  4

Jak wiele jest ludzi z ciekawymi pasjami, którymi by
mogli podzieliç się z innymi. Pomóc innym tylko dla
czystej satysfakcji. Stąd padł pomysł utworzenia
portalu internetowego. strona  5
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Mi nął czas wy bo rów. Nad szedł
czas gra tu la cji, po dzię ko wań i prze -
my śleń. 

Szcze rze gra tu lu ję zwy cięż czy ni
Pa ni Iwo nie Gor tat. Ta ka moc na wy -
gra na w pierw szej tu rze za słu gu je
na szcze re i moc ne sło wa uzna nia. Pa -
ni Iwo no Gra tu lu ję!

Miesz kań cy gmi ny i mia sta Wy -
szo gród zde cy do wa nie i bez wąt pli -
wo ści po sta wi li na Pa nią.

Ży czę Pa ni wie lu suk ce sów
w peł nie niu funk cji Bur mi strza Wy -
szo gro du.  

Gra tu lu ję   rów nież wszyst kim
po zo sta łym kontr kan dy da tom oraz
wy bra nym rad nym do ra dy gmi ny
i ży czę owoc nej współ pra cy.

A o so bie. No cóż jak wcze śniej
wspo mi na łem. Pod da łem się su ro wej
oce nie wy bor ców. Mu szę przy znać,
że oce na by ła rze czy wi ście su ro wa.
Mój Wy nik wy bo rów de li kat nie mó -
wiąc był bar dzo skrom ny. 

Dzię ku ję bar dzo tym wszyst kim,
któ rzy na mnie gło so wa li. Na dal po -
zo sta ję do dys po zy cji miesz kań ców
gmi ny. 

Gra tu lu ję tym wszyst kim, któ rzy
kan dy do wa li a nie wy gra li. To nie jest
prze gra na. Wy po pro stu nie zdo by li -
ście naj wię cej gło sów. Swo ja chę cią,
od wa gą i za an ga żo wa niem za słu gu je -
cie na gra tu la cje i po dzię ko wa nie. 

PA WEŁ KŁO BU KOW SKI
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Pę kły kaj da ny, zła mał się bat i nie pod le -

głość dziś uj rzał świat

I przy był orzeł,

dum ny, wspa nia ły,

po nie waż pę ta go nie trzy ma ły.

Pod niósł z po pio łów i wzniósł na ro dzo ną,

pięk ną i wol ną bia ło -czer wo ną

A wśród przy ja ciół za bra kło wie lu,

To ce na Wol no ści po dro dze do ce lu.

Rocz ni ca cud na, jed na je dy na,

Lecz wciąż nie peł na Pol ska Ro dzi na.

Jak że to wspo mnieć, jak wy tłu ma czyć,

Nie pod le głość nie ty le mia ła dziś zna czyć.

Gdy Po lak bi ty – dum ny, od da ny,

Po jed nym dniu już go ją się ra ny,

Lecz gdy mu wol ność do do mu pu ka, ten in -

nych uciech po świe cie szu ka.

Po wiedz my gło śno – do ceń my sie bie,

Bo tak spo tka my się ra zem... w nie bie.

Zło te i Dia men to we Go dy w Bul ko wie
Wójt Gmi ny Bul ko wo Ga briel Gra czyk wraz z Kie row nik De le ga tu ry w Płoc ku Ma zo wiec kie go Urzę -
du Wo je wódz kie go w War sza wie Mar le ną Ma zur ską, Prze wod ni czą cym Ra dy Gmi ny Bul ko wo An -
drze jem Kro kow skim oraz Kie row ni kiem USC Ro ber tem Wi śniew skim prze ka zał ser decz ne gra tu -
la cje oraz sło wa uzna nia i po dzię ko wa nia za dłu gie po ży cie mał żeń skie, bę dą ce pięk nym przy kła -
dem dla mło dych po ko leń. W do wód spo łecz ne go uzna nia dla trwa ło ści mał żeń stwa i ro dzi ny ude -
ko ro wa no pa ry me da la mi przy zna ny mi przez Pre zy den ta RP za dłu go let nie po ży cie mał żeń skie.
Na to miast wszyst kie pa ry otrzy ma ły list gra tu la cyj ny, pa miąt ko we księ gi oraz kwia ty. Dia men to -
wym i Zło tym Ju bi la tom ży czy my dal szych szczę śli wych lat spę dzo nych w zdro wiu i spo ko ju. 

Wy ni ki 
Wy bo rów 

Sa mo rzą do wych
2018

Gmi na Ma ła Wieś
Wy bo ry na wój ta: WOJ NA ROW SKI

Zyg munt Grze gorz
Rad ni gmi ny 
STO BIEC KI Łu kasz, OSTROW SKI Je -

rzy Mi chał, BŁASZ CZAK Ro bert, PIE LAT
An drzej, KU RZYŃ SKA Gra ży na, GAN -
KOW SKI Ry szard, NO WAT KIE WICZ
Piotr, CIAR KA Krzysz tof, DĘB SKI Krzysz -
tof Mi ro sław, PIĄT KOW SKI
Edward,    SZMU LE WICZ Piotr Wik -
tor,   DY NA REK Al bin Krzysz tof, PO PIO -
ŁEK Zbi gniew, MISZ CZYŃ SKI Ra do sław,
KLIM CZEW SKI Ja cek.

Gmi na Bo dza nów 
Wy bo ry na wój ta: Sta ni szew ski Je rzy

Ma ciej
Rad ni gmi ny Bo dza nów:
JA KU BOW SKA An na Bar ba ra, LE -

WAN DOW SKI Krzysz tof, DAL KIE WICZ
Zo fia, SZMU LE WICZ Syl wia, CA BAN
Ra do sław, ŻA GLEW SKA Mał go rza ta,
NIE DZIEL SKI Wal de mar, BŁASZ CZAK
Bo gu sław, PA KIE ŁA Ali cja,  RÓ ŻAŃ SKI
Pa weł An drzej, BO JAR SKI Zbi gniew,
OLEW NIK Da mian To masz, KU REK To -
masz, JA NOW SKI Ja nusz Sta ni sław,
ATŁA SKI Le szek.

Gmina Bulkowo
Wy bo ry na wój ta:
Wy bo ry na wój ta: GRA CZYK Ga briel.
Rad ni gmi ny Bul ko wo: 
JÓ ZWIAK Mie czy sław, FA BIA NO -

WICZ Ta de usz Jó zef, MA TU SZEW SKI Ja -
ro sław, DO MI NIAK Ju sty na, KRO KOW -
SKI An drzej Bog dan, MAR CI NIAK Ry -
szard, PI JAN KOW SKA Aga ta Bo gu mi ła,
MAR CI NIAK Ja cek, GRA BAR CZYK Aga -
ta, LESZ CZYŃ SKA Jo lan ta Ewa, TY BUŚ
To masz, BOCZ KOW SKI Ro man, CY TAC -
KI An drzej, SZTEN DUR Ro man Do mi -
nik, STA SIAK Adam.

Gmi na i Mia sto Wy szo gród
Wy bo ry bur mi strza: Gor tat Iwo na
Rad ni mia sta i gmi ny Wy szo gród: 
BŁASZ CZYK Ar ka diusz Zbi gniew,

MA JEW SKI Piotr, SIE KLUC KA Pau li na,
MI SIA KOW SKA Jo an na Ur szu la, DO MI -
NI KIE WICZ Bar ba ra, JAN CZAK Ka ta rzy -
na, SMÓŁ KA Krzysz tof Fran ci szek, LU BI -
SZEW SKI Woj ciech Wik tor, STEL MACH
Mar cin Bar tło miej

WI ŚNIEW SKI Ja cek, LE WAN DOW -
SKA Jo an na We ro ni ka, SZY MER SKA Ma -
rze na, GO LI SZEK Ma rze na, DO BA -
CZEW SKI An drzej Ste fan, SIEL CZAK
Mar cin

Gmi na Czer wińsk nad Wi słą
Wy bo ry na wój ta: Gor tat Mar cin
Rad ni gmi ny Czer wińsk: 
ZA CZEK Hie ro nim, BIER NAT Ta de -

usz, KO WA LEW SKA Zo fia Ja dwi ga,
RUSZ CZAK To masz, KRA JEW SKA Ewa
Cze sła wa, AM BRO ZIAK Emi lia, WIT -
KOW SKI Ja cek, SZUR MAK Da riusz Sta ni -
sław, SĘ KOW SKI Krzysz tof Pa weł, FO TEK
Ja cek, KO ŁEC KA Mo ni ka Agniesz ka,
CHLU DZIŃ SKI Krzysz tof, CIE ĆWIERZ
Ma riusz, SZA FRAŃ SKI Woj ciech Łu kasz,
CY TAC KI Bo gu sław

Bia ło -czer wo na
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Rę bo wia nie dla Nie pod le głej
Le żą ca w po wie cie płoc kim, w cen tral nej czę -
ści Ma zow sza wieś Rę bo wo k/ Wy szo gro du,
by ła daw niej wio ską kró lew ską, cie szą cą się
szcze gól ny mi pra wa mi i przy wi le ja mi. Miesz -
kań cy zna ni by li z pra co wi to ści i za rad no ści. Te
ce chy miesz kań ców Rę bo wa, moż na wią zać
z ich am bi cją wy sta wie nia w nie wiel kiej wio -
sce oka za łe go obe li sku z pia skow ca na upa -
mięt nie nie 10-le cia od zy ska nia Nie pod le gło ści
przez Pol skę. Bu do wa po mni ka by ła od po wie -
dzią na apel ów cze sne go Rzą du Rze czy po spo -
li tej Pol skiej, ma ją ce go na ce lu pod kre śle nie
za kro jo nych na sze ro ką ska lę ob cho dów pa -
trio tycz nych. Ini cja to rem bu do wy po mni ka był
Jan Pa nek, ów cze sny Wójt gmi ny Rę bo wo.

Po mnik Wol no ści w Rę bo wie jest czte ro stop -
nio wy, zwień czo ny obe li skiem z or łem we dług wzo -
ru z 1927 ro ku i krzy żem. Od fron tu wid nie je na pis:

„W hoł dzie dzięk czyn nym za cu dow ne oca le -
nie pa ra fii Rę bo wo”

oraz trzy da ty:
15. VII. 1915 – W tym cza sie ru szył front

i oko licz ne miej sco wo ści do tkli wie ucier pia ły
w wy ni ku dzia łań wo jen nych. Rę bo wo nie po nio -
sło więk szych strat.

1918 – Pol ska po 123 la tach nie wo li od zy ska -
ła nie pod le głość.

1928 – Rok bu do wy po mni ka w 10-ecie od zy -
ska nia przez Pol skę nie pod le gło ści.

Po mnik zo stał wy ko na ny czy nem spo łecz nym
z fun du szy gmin nych w 1928 ro ku, z oka zji dzie -
się cio le cia od zy ska nia przez Pol skę nie pod le gło ści.
Dzie sięć lat póź niej spo łe czeń stwo ufun do wa ło ta -
bli cę, na któ rej znaj do wa ły się na zwi ska osób po le -
głych w obro nie Oj czy zny z te re nu Gmi ny Rę bo wo
w I Woj nie Świa to wej i Woj nie 1920 ro ku.

Do 1938 ro ku opie kę nad po mni kiem i te re -
nem, na któ rym się znaj do wał spra wo wa ło Rę bow -
skie Ko ło Mło dzie ży. Przed ko ma sa cją te ren ten na le -
żał do wsi, na to miast po niej prze szedł na wła sność
ko ściel ną. Mło dzież z Rę bo wa nie za wsze by ła na „do -
brej” sto pie z księ dzem Se ra fi nem pro bosz czem Wy -
szo gro du i Rę bo wa. W związ ku z tym mło dzież wy -
łą czy ła się z dzia łal no ści. Nie za bez pie czo no kwia tów
przed zi mą, a drut sta no wią cy ogro dze nie zo stał
sprze da ny. Świad czą o tym pro to ko ły z ich ze brań.

Na sa mym po cząt ku II Woj ny Świa to wej po mnik
zo stał znisz czo ny przez oku pan ta hi tle row skie go, je go
frag men ty le ża ły na cmen ta rzu przy ko ściel nym
od stro ny za chod niej. Zde mon to wa na ta bli ca zo sta ła

ukry ta za jed nym zoł ta rzy. Powoj nie ów cze sna wła dza,
szcze gól nie ze wzglę du na or ła w ko ro nie nie by ła za in -
te re so wa na, aby przy wró cić go do daw nej świet no ści.

30 ma ja 1980 ro ku pa ra fię w Rę bo wie ob jął
ksiądz dr Wła dy sław Kraw czyk. Wraz z miesz kań ca -
mi w 1981 ro ku za jął się od bu do wą znisz czo ne go
po mni ka, na ist nie ją cym już fun da men cie. Wy ko -
rzy sta no okres spo łecz nych ru chów zwią za nych
z ru chem So li dar ność. Zo sta ła umiesz czo na jesz cze
jed na ta bli ca upa mięt nia ją ca księ dza Mi cha ła Se ra fi -
na za mor do wa ne go w Płoc ku przez hi tle row ców. Po -
le głych na fron tach II Woj ny Świa to wej wła ści cie li
ma jąt ku w Grod ko wie: Ka zi mie rza Dzie wa now skie -
go, Ka zi mie rza Dzie wa now skie go i Sta ni sła wa Dzie -
wa now skie go, a tak że Zdzi sła wa Dą brow skie go
i Wa cła wa Pan ka. Czyn ten nie spo tkał się z apro ba -
tą władz. Księ dza Wła dy sła wa Kraw czy ka od wie dził
„ubo wiec”, któ ry za da wał wie le py tań od no śnie po -
mni ka. Jed nak nie by ło żad nych re pre sji.

Przez po nad 20 lat by ło tra dy cją, że po Mszy
świę tej na roz po czę cie ro ku szkol ne go dzie ci wraz
z na uczy cie la mi i ro dzi ca mi szli skła dać kwia ty
przy Po mni ku Wol no ści. Z cza sem ten zwy czaj za -
gi nął. Je dy nie w dal szym cią gu Stra ża cy kul ty wu ją
swo ją tra dy cję. Po Mszy świę tej ku czci ich pa tro na
świę te go Flo ria na w kon duk cie ho no ro wym
przy dźwię kach mar sza gra ne go przez Or kie strę
Dę tą uro czy ście prze ma sze ro wu ją w stro nę po -
mni ka, aby na nim zło żyć kwia ty. Tra dy cję kul ty -
wu je tak że mło dzież, któ ra od wie lu lat ubie ra oł -
tarz na Bo że Cia ło na Pla cu Wol no ści. 

Obec nie po mnik jest pod da ny re no wa cji. Ksiądz
dr Ra fał Bed nar czyk oraz pa ra fia nie, sta ra li się, aby te -
ren Pla cu Wol no ści stał się wi zy tów ką Rę bo wa. Pod -
ję te dzia ła nia wspie rał Bur mistrz Gmi ny i Mia sta
Wy szo gród Jan Bosz ko, wraz z rad ny mi: Zbi gnie -
wem Ma da ny i Ma riu szem Ca ba nem, któ rzy są tak -
że w Ra dzie Pa ra fial nej. Na to miast Sto wa rzy sze nie
Go spo dyń Wiej skich „Sto krot ki” w Rę bo wie,
pod prze wod nic twem Wie sła wy Szy mer skiej na pi sa -
ło pro jekt fi nan so wa ny przez Fun da cję „Fun dusz Lo -
kal ny Zie mi Płoc kiej – Mło dzi Ra zem” ma ją cy na ce -
lu za go spo da ro wa nie skar py przy ko ściel nej, któ ra jest
tłem Po mni ka Nie pod le gło ści. Na zbo czu zo sta ło po -
sa dzo nych 300 bia łych róż. Za koń cze nie pro jek tu
od by ło się 10 li sto pa da 2018 ro ku. Te go dnia od by ły
się uro czy ste ju bi le uszo we, ju bi le uszo we ob cho dy
Na ro do we go Świę ta Nie pod le gło ści.

BI BLIO GRA FIA:
In for ma cje prze ka za ne przez pa nią Elż bie tę

Po pio łek – eme ry to wa ne go pra cow ni ka Mu zeum
Ma zo wiec kie go w Płoc ku, oraz ks. dra Wła dy sła wa
Kraw czy ka
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Fan ta stycz ni ucznio wie, do sko na li na uczy -
cie le, przed się bior czy Dy rek to rzy, wspie ra ją -
cy or gan pro wa dzą cy, w tym przy pad -
ku – Po wiat Płoc ki. To re cep ta na suk ces
każ dej szko ły, a na sze pla ców ki w peł ni się
do tych za sad sto su ją.

XXXIX se sja Ra dy Po wia tu w Płoc ku od by ła
się 24 paź dzier ni ka w sie dzi bie Sta ro stwa Po wia to -
we go w Płoc ku. Tra dy cyj nie otwo rzył ją Prze wod -
ni czą cy Ra dy Po wia tu Lech Dą brow ski, któ ry przy -
wi tał za pro szo nych go ści. Wśród nich by li: Dy rek -
tor De le ga tu ry Urzę du Mar szał kow skie go w Płoc -
ku  To masz Ko mi nek, Kie row nik De le ga tu ry Ma -
zo wiec kie go Urzę du Wo je wódz kie go w Płoc -
ku  Mar le na Ma zur ska,  Za stęp ca Ko men dan ta
Miej skie go  Po li cji w Płoc ku  Sta ni sław Szcze śniak,
Za stęp ca Ko men dan ta Miej skie go Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej w Płoc ku Ja cek Star czew ski, Wi ce -
pre zes Za rzą du Od dzia łu Wo je wódz kie go Związ -
ku OSP RP oraz Pre zes Za rzą du Od dzia łu Po wia to -
we go ZOSP RP  Hi la ry Ja nusz czyk, 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, Po wia to wy Le karz
We te ry na rii w Płoc ku Ma rek San kie wicz.

W se sji wzię li udział tak że Sta ro sta Płoc -
ki Ma riusz Bie niek, Wi ce sta ro sta Iwo na Sie roc ka,
człon ko wie Za rzą du Po wia tu  Pa weł Ja ku bow ski,
Ste fan Ja ku bow ski  i Krzysz tof Wie lec, a tak że
Skarb nik  Po wia tu  Ma ria Ja ku bow ska, Se kre tarz
Po wia tu Mi chał Twar dy oraz Dy rek to rzy Wy dzia -
łów Sta ro stwa Po wia to we go w Płoc ku i po wia to -
wych jed no stek or ga ni za cyj nych.

Obec nych by ło 22 z 23 Rad nych, w skład Ko -
mi sji Uchwał i Wnio sków we szli tym ra zem:  Ja -
dwi ga Mi lew ska, Bo gu sław Jan kow ski oraz Wal de -
mar Za wadz ki.

Po czą tek se sji był nie zwy kle uro czy sty.
Wszyst ko za spra wą ze spo łu wo kal ne go ART ME -
NU, któ rym dy ry gu je An drzej Si tek. Mło dzi lu dzie
z ze spo łu – na wła sną proś bę, do któ rej przy chy lił
się Za rząd Po wia tu – od dwóch mie się cy ćwi czą
w sa li se syj nej Sta ro stwa. Pod czas se sji wy ko na li kil -
ka utwo rów pa trio tycz nych, za czy na jąc od hym nu

pol skie go. Wy stęp na wią zy wał do 100-le cia od zy -
ska nia przez Pol skę nie pod le gło ści.

Jed nym z naj waż niej szych te ma tów pod czas
ob rad by ła oświa ta. Spra woz da nie z re ali za cji za -
dań oświa to wych za rok szkol ny 2017/2018
przed sta wi ła Dy rek tor Wy dzia łu Edu ka cji, Kul tu -
ry i Spraw Spo łecz nych Mał go rza ta Stru zik.

W szko łach pro wa dzo nych przez Po wiat Płoc -
ki, w ro ku szkol nym 2017/2018, uczy ło się 1385
osób, za trud nio nych by ło 226 na uczy cie li. Dy rek -
tor mó wi ła o wie lu ini cja ty wach, w któ rych uczest -

ni czy ły szko ły. Zwró ci ła też uwa gę na wy ni ki  eg za -
mi nów   ma tu ral nych   oraz   eg za mi nów po twier -
dza ją cych kwa li fi ka cje w za wo dzie. Mó wiąc krót -
ko – nie ma my się cze go wsty dzić.

– Pra gnę po dzię ko wać wszyst kim Dy rek to rom
szkół oraz Po wia to wej Po rad ni Psy cho lo gicz no – Pe -
da go gicz nej w Płoc ku za osią ga ne wy ni ki świad czą -
ce o wy tę żo nej pra cy wło żo nej w roz wój szkół oraz
dzia ła nia na kie ro wa ne na pod nie sie nie ja ko ści edu -
ka cji w Po wie cie Płoc kim w cza sie ca łej ka den -
cji – pod su mo wa ła Dy rek tor Mał go rza ta Stru zik.

Na stęp nie, wraz ze Sta ro stą, Wi ce sta ro stą,
Prze wod ni czą cym Ra dy oraz Skarb ni kiem Po wia -
tu, wrę czy ła każ de mu Dy rek to ro wi czek dla swo jej
pla ców ki.

W dal szej czę ści se sji Rad ni gło so wa li nad za -
pla no wa ny mi pro jek ta mi uchwał. Wszyst kie zo -
sta ły przy ję te, wśród nich m. in.:

• uchwa ła zmie nia ją ca uchwa łę w spra wie do -
sto so wa nia sie ci szkół po nad gim na zjal nych i spe -
cjal nych do no we go ustro ju szkol ne go, wpro wa -
dzo ne go usta wą – Pra wo oświa to we oraz usta le nia
sie ci szkół po nad pod sta wo wych i spe cjal nych,

• uchwa ła w spra wie zmia ny Sta tu tu Po wia tu
Płoc kie go,

• uchwa ła w spra wie udzie le nia po mo cy fi -
nan so wej w for mie do ta cji ce lo wej w kwo -
cie 50.000 zł na wy dat ki in we sty cyj ne na rzecz
Mia sta i Gmi ny Gą bin z prze zna cze niem na do -
fi nan so wa nie re ali za cji za da nia pn. „Bu do wa
ścież ki ro we ro wej wzdłuż dro gi po wia to wej
nr 2983W Gą bin – Wy my śle Pol skie na od cin -
ku Gą bin – Kę pi na

Dnia 18 paź dzier ni ka 2018r w Ze spo le Szkół im. Ja na

Śnia dec kie go w Wy szo gro dzie od by ły się po raz pią ty

ob cho dy „Dnia Chle ba”. W uro czy sto ściach uczest ni -

czył Ma riusz Bie niek Sta ro sta Płoc ki - Pa tron Ho no ro wy,

jed no cze śnie spon sor wszyst kich na gród. Nie za bra kło

rów nież rad nych po wia to wych: Elż bie ty Ja chi miak, Ja -

dwi gi Mi lew skiej oraz Apo li na re go Grusz czyń skie go.

Głów nym punk tem uro czy sto ści by ły dwa kon kur sy: „Naj smacz -
niej szy chleb wy pie ka ny na za kwa sie”, oraz kon kurs na „Naj cie kaw -
szą ozdo bę lu do wą”.

W kon kur sie na „Naj cie kaw szą ozdo bę lu do wą” 
w ka te go rii in sty tu cje
I miej sce za ję ły dzie ci ze Świe tli cy przy Szko le Pod sta wo wej im. K. K.
Ba czyń skie go w Wy szo gro dzie,  któ re wy ko na ły prze pięk ną pra cę
pod opie ką p. Ka ta rzy ny Żo chow skiej,
II miej sce wy wal czy ło Sto wa rzy sze nie Wza jem nej Współ pra cy z La -
so ci na,
lau re atem III na gro dy zo sta ło Sto wa rzy sze nie  „Wo kół Śnia dec kie go”.

W ka te go rii oso by in dy wi du al ne
I miej sce za ję ła  pa ni Ha li na No wac ka,
II miej sce wy wal czy ła p. Bar ba ra Wy szyń ska,
III miej sce za ję ła p. Zo fia Kry stek. 
W kon kur sie pt.  „Naj smacz niej szy chleb wy pie ka ny na za kwa -
sie” w ka te go rii in sty tu cje
I miej sce za ję ło Sto wa rzy sze nie Wspie ra nia Ini cja tyw Lo kal nych „Na -
sze Ostro wy”,
II miej sce wy wal czy ło Sto wa rzy sze nie „Wo kół Śnia dec kie go”,
lau re atem III na gro dy zo sta ło Sto wa rzy sze nie „Bo dza now skie Pie ro -
żan ki”.

W ka te go rii in dy wi du al nej
I miej sce ju ry przy zna ło p. Agniesz ce Le wan dow skiej,
II miej sce wy wal czy ła p. Mag da le na Ta tar ka,
III na gro da tra fia do rąk p. Iza be li Ru tec kiej.

Uro czy stość uświet nił wy stęp Ze spo łu Wo kal no – In stru men tal -
ne go Se nio rów „Pro myk” z Wy szo gro du pod kie run kiem p. An to nie -
go Dą brow skie go,  p. Zdzi sła wa Wi śniew skie go  oraz re cy ta cja wier -
szy p. Ha li ny No wac kiej i p. Wal de ma ra Ry piń skie go

V edy cja „Dnia Chle ba” w ZS w Wy szo gro dzie

XXXIX se sja Ra dy Po wia tu. Te mat prze wod ni – oświa ta
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Ser decz nie Pań stwa wi ta my na ko lej nej edy cji ma ło -
wie skiej Se nio ria dy, któ ra jest świę tem nas wszyst -
kich. Dzię ku je my, że mo że my się od Pań stwa uczyć
ra do ści ży cia i nie zwy kłej mą dro ści, któ rą nam im po -
nu je cie – zwra ca ła się do przy by łych Dy rek tor Wy dzia -
łu Roz wo ju Go spo dar cze go i Pro mo cji w Sta ro stwie
Po wia to wym w Płoc ku Ka ro li na Ko per.

Se nio ria da w Ma łej Wsi po wo li wpi su je się w kra jo braz ca -
łej Gmi ny. To wy jąt ko we wy da rze nie, pod czas któ re go se nio -
rzy mo gą się spo tkać, mi ło spę dzić czas, wy mie nić do świad -
cze nia mi, a czę sto tak że za pre zen to wać swo je ta len ty.

Obec na edy cja, któ ra od by ła się przed kil ko ma dnia mi,
rów nież prze bie ga ła w przy ja znej at mos fe rze. By ło uro czy ście,
ale przede wszyst kim ra do śnie i bar dzo mi ło.

Se nio ria dę pro wa dzi ła Dy rek tor Wy dzia łu Roz wo ju Go -
spo dar cze go i Pro mo cji w Sta ro stwie Po wia to wym w Płoc -
ku Ka ro li na Ko per. Obec ny był rów nież Sta ro sta Płoc ki Ma -
riusz Bie niek, któ ry ob jął wy da rze nie pa tro na tem ho no ro -
wym, a tak że Rad ni Po wia tu Płoc kie go  Ja dwi ga Mi lew -
ska i Apo li na ry Grusz czyń ski.

Wśród uczest ni ków by ło bar dzo wie lu stu den tów Płoc kie -
go Po wia to we go Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku, eme ry ci i ren -
ci ści z te re nu Gmi ny Ma ła Wieś, przed sta wi cie le od dzia łów Pol -
skie go Związ ku Eme ry tów, Ren ci stów i In wa li dów z Pre zes Od -
dzia łu Okrę go we go w Płoc ku Ja dwi gą Kor nesz czuk na cze le.

Sta ro sta Ma riusz Bie niek po dzię ko wał wszyst kim za czte -
ry ostat nie la ta do sko na łej współ pra cy, a kil ku na stu oso bom
wrę czył me da le „Za słu żo ny dla Po wia tu Płoc kie go”.

Me dal – de cy zją Ka pi tu ły – za wy bit ne za słu gi w ob sza -
rze dzia łal no ści spo łecz nej zo stał przy zna ny dla:
• Pa ni An ny Ka miń skiej,
• Pa ni Sta ni sła wy Mro czek,
• Pa ni Ja dwi gi Ry piń skiej,

• Pa na Wal de ma ra Ry piń skie go,
• Pa ni Ja ni ny Szko pek,
• Pa ni Elż bie ty Szy mań skiej,
• Pa ni Bar ba ry Kło siń skiej – po śmiert nie,
• Pa ni Ire ny Ro siak – po śmiert nie,
• Pa ni Zo fii Kry stek,
• Pa ni Gra ży ny Kło siń skiej,
• Pa na An to nie go Kło siń skie go,
• Pa ni Ha li ny No wac kiej,
• Pa ni Ha li ny So bań skiej.

Uczest ni cy Se nio ria dy mo gli się też na chwi lę prze nieść
w la ta 20. ub. wie ku. Wszyst ko za spra wą wspa nia łe go wy stę -
pu ze spo łu  Kram Kra mow ski. O do bry na strój go ści za dbał
tak że nie za stą pio ny  ze spół  „Uku de mia”  z 64. Ar ty stycz nej
Dru ży ny Har cer skiej „Zoś ka i Alek” z Ma łej Wsi.

Or ga ni za to rem Se nio ria dy by ło Sta ro stwo Po wia to we
w Płoc ku.

Dwie no we ka ret ki 
tra fią do Gą bi na i Wy szo gro du

Sa mo dziel ny Pu blicz ny Za kład Opie ki Zdro wot nej Wo je -
wódz kiej Sta cji Po go to wia Ra tun ko we go i Trans por tu Sa -
ni tar ne go w Płoc ku za ku pił dwa am bu lan se spe cja li stycz -
ne ra tow nic twa me dycz ne go wy po sa żo ne w sprzęt me dycz -
ny. No we ka ret ki to sa mo cho dy mar ki Volks wa gen Cra fter,
każ dy o war to ści bli sko 300 tys. zł, wy po sa żo ne w sprzęt
me dycz ny, któ re go war tość sta no wi bli sko 250 tys. zł. Am -
bu lan se tra fią do pla có wek w Gą bi nie i Wy szo gro dzie.

W uro czy sto ści prze ka za nia dwóch am bu lan sów spe cja li stycz nych ra tow nic twa
me dycz ne go, któ ra od by ła się 19 paź dzier ni ka, udział wziął Mar sza łek Wo je wódz -
twa Ma zo wiec kie go Adam Stru zik, któ ry wy ra ził wdzięcz ność za po świę ce nie i de -
ter mi na cję w pra cy na rzecz ochro ny naj wyż szej war to ści, ja ką jest ży cie dru gie go
czło wie ka. Pod kre ślił rów nież, że stan dar dy ochro ny zdro wia suk ce syw nie wzra sta -
ją, a ra tow ni cy dys po nu ją co raz lep szym wy po sa że niem, dzię ki cze mu miesz kań cy
Ma zow sza mo gą li czyć na opie kę me dycz ną na naj wyż szym po zio mie.

SP ZOZ Wo je wódz ka Sta cja Po go to wa nia Ra tun ko we go i Trans por tu Sa ni tar ne -
go w Płoc ku dzia ła na ob sza rze za miesz ka nym przez oko ło 800 tys. osób. W je go ob -
rę bie znaj du ją się po wia ty: płoc ki, m. Płock, go sty niń ski, sier pec ki, cie cha now ski,
płoń ski, mław ski, no wo dwor ski i żu ro miń ski. W re gio nie pra cu je 28 ze spo łów ra -
tow nic twa me dycz ne go, w tym wod ny ze spół ra tow nic twa oraz do dat ko wy ze spół
trans por to wy ty pu „N” do trans por tu no wo rod ków.

Dzię ki za ku pio nym po jaz dom nie wąt pli wie po pra wi się ja kość świad czo nych
usług me dycz nych oraz kom fort pra cy ra tow ni ków me dycz nych.

W uro czy sto ści Po wiat Płoc ki re pre zen to wa li Sta ro sta Ma riusz Bie niek oraz Wi -
ce sta ro sta Iwo na Sie roc ka

Se nio ria da w Ma łej Wsi i uho no ro wa nie wy jąt ko wych osób
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NA UKO BUS z Cen trum Na uki Ko per nik z wi zy tą w Rę bo wie
Na za pro sze nie Sto wa rzy sze nia Go -
spo dyń Wiej skich „Sto krot ki”
w dniach 25 – 26.10.2018 przy był
do Rę bow skie go Do mu Kul tu ry
„Na uko bus” czy li no wo cze sne, mo -
bil ne la bo ra to rium z ob jaz do wą
wy sta wą in te rak tyw ną pt. „Eks pe -
ry men tuj” Pro jekt edu ka cyj ny „Na -
uko bus” re ali zo wa ny jest przez Mi -
ni ster stwo Na uki i Szkol nic twa
Wyż sze go wraz z Cen trum Na uki
Ko per nik w War sza wie.

Wy sta wa za wie ra ła 18 in te rak tyw -
nych eks po na tów, któ ry mi opie ko wa ło
się 3 edu ka to rów z Cen trum Na uki Ko -
per nik. Ani ma to rzy od po wia da jąc cier -
pli wie na py ta nia po ma ga li w zgłę bia -
niu wie dzy oraz zro zu mie niu taj ni ków
przed mio tów ści słych. Pod czas dwu -
dnio wej wi zy ty sta cje ba daw cze do stęp -
ne by ły dla wszyst kich przez 14 go dzin.
W gru pach zor ga ni zo wa nych w cią gu 1
go dzi ny na sa li mo gło prze by wać 70
osób. Eks po zy cja by ła do stęp na rów nież
dla osób in dy wi du al nych, nie tyl ko z na -
szej miej sco wo ści, ale i z oko lic. Wy sta -
wę od wie dzi ło po nad 800 osób.

Warsz ta ty pod opie ką ani ma to rów
Cen trum Na uki po zwo li ły sa mo dziel nie

eks pe ry men to wać oraz od kry wać taj ni ki
wie dzy, po przez łą cze nie na uki i za ba wy.
Dzie ci mo gły prze pro wa dzić do świad -
cze nia z za kre su fi zy ki, przy ro dy, po znać
ele men ty ludz kie go or ga ni zmu, spró bo -
wać oszu kać swo je zmy sły, a tak że wy ko -
rzy stać ma te ma ty kę w prak ty ce oraz za -
po znać się z księ gą szy frów i stwo rzyć
swój wła sny film. Hi tem oka za ła się ku la
pla zmo wa, czło wiek ukła dan ka, wi ru ją ce
krze sło oraz ła mi głów ki.

Ra dość dzie ci trud no jest opi sać,
wszyst kie by ły sku pio ne i za chwy co ne.
Ta jed na go dzi na pod czas któ rej mo gły
eks pe ry men to wać nie jed no krot nie zda -
wa ła się być za krót ka. Uczest ni cy otrzy -
ma li „Po rad nik mło de go na ukow ca” za -
chę ca ją cy do prze pro wa dza nia do świad -
czeń w do mu. Pod czas wy sta wy tak że
do ro śli chęt nie bra li udział w do świad -
cze niach, któ re za po zna wa ły ich z pra -
wa mi na uki.

In spi ra cją do za pro sze nia i za pre zen -
to wa nia wy sta wy dzie ciom z oko licz -
nych szkół był nasz po byt w No wym
Kaw ko wie gdzie na za pro sze nie „Fun da -
cji dla Ro da ka” prze by wał „Na uko bus”.

Ty dzień przed wi zy tą eks po zy cji,
do Rę bo wa przy je cha li edu ka to rzy
z Cen trum Na uki Ko per nik, któ rzy
prze pro wa dzi li warsz ta ty dla na uczy cie -
li przy go to wu ją ce ich do wy ko rzy sta nia
w na uce i prak ty ce zdo by tej przez
uczniów wie dzy. W za ję ciach wzię ło
udział 20 na uczy cie li z 16 szkół, któ re
od wie dzi ły wy sta wę.

„Na uko bus” ja ko mi nia tu ro wa wer -
sja Cen trum Na uki Ko per nik do star -
czył wszyst kim wie lu na uko wych wra -
żeń, umoż li wił na ukę przez za ba wę, sa -
mo dziel ne ba da nie i od kry wa nie. 

Za po moc i wspar cie przy re ali za cji te -
go wy da rze nia dzię ku je my pa nu Ja no wi
Bosz ko – bur mi strzo wi Gmi ny i Mia sta
Wy szo gród oraz pa nu Paw ło wi Kło bu kow -
skie mu – wy daw cy ga ze ty e -wy szo gród.

Dzię ki za pro szo nej przez Sto wa rzy -
sze nie wy sta wie, Rę bo wo na dwa dni sta -
ło się punk tem za in te re so wa nia oko licz -

nych szkół i miesz kań ców, któ rzy po ży -
tecz nie i cie ka wie mo gli spę dzić wol ny
czas. Ma my na dzie ję że to nie zwy kłe la -
bo ra to rium, któ re go ści ło w na szej miej -
sco wo ści, na dłu go po zo sta nie w pa mię -
ci za rów no dzie ci jak i do ro słych. 

WIE SŁA WA SZY MER SKA

Mu sze uzu peł nić ten ar ty kuł wiel ki -
mi po dzię ko wa nia mi dla Wie si Szy mer -
skiej. Bez jej pra cy i za an ga żo wa nia nie
by ło by Na uko bu sa w Rę bo wie.
Przy oka zji przy po mnę że Na uko bus
uda ło sie spro wa dzić przez współ pra ce
i wspar cie Fun da cji dla Ro da ka. Nie któ -
rzy wie dza że nie jest to pro sta spra wa.
To dzię ki Wam w po ka zach mo gło wziąć
udział po nad 700 dzie ci. Do Rę bo wa zje -
cha ły się dzie ci z róż nych szkół nie tyl ko
z gmi ny Wy szo gród.

PA WEŁ KŁO BU KOW SKI
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Przy by li go ście zło ży li ser decz ne gra tu la cje
i wy ra zy uzna nia bi blio te ka rzom za trud upo -
wszech nia nia czy tel nic twa oraz po da ro wa li
upo min ki. Na stęp nie Pa ni Mał go rza ta Ma da ny
przed sta wi ła pre zen ta cję 70-let niej hi sto rii dzia -
łal no ści bi blio te ki. Ko lej nym punk tem uro czy -
sto ści był wy sęp ze spo łu wo kal no – in stru men -
tal ne go se nio rów PRO MYK z Wy szo gro du,
któ ry wy ko nał pięk ny kon cert pie śni pa trio tycz -
nych. Oso bi sty urok ar ty stów i mi ła at mos fe ra
spo wo do wa ła, że ze bra na pu blicz ność włą czy ła
się we wspól ne śpie wa nie. To spra wi ło, że uro -
czy stość na bra ła nie sa mo wi te go cha rak te ru.
Pan An to ni Dą brow ski z wiel kim sza cun kiem
i no stal gią wspo mniał wie lo let nie go Ka pel mi -
strza Or kie stry przy OSP w Rę bo wie Pa na Fran -
cisz ka Wo ja, któ ry był tak że je go na uczy cie lem.
Na je go cześć de dy ko wał utwór „Bia ły krzyż” au -
tor stwa Krzysz to fa Klen czo na kom po zy to ra
i wo ka li sty ze spo łu Czer wo ne Gi ta ry. 

Ob cho dy ju bi le uszu by ły po łą czo ne z ak cją
Na ro do we go Czy ta nia, nad któ rą ho no ro wy

pa tro nat spra wu je pa ra pre zy denc ka. Lek to rzy
w oso bach: Pa na Ma riu sza Bień ka, ks. Ra fa ła
Bed nar czy ka, Pa ni Ka ta rzy ny Smar dzew skiej,
Pa ni Jo an ny Ba na siak, Pa ni Agniesz ki Szpa ra -
dow skiej, Pa ni Bar ba ry Do mi ni kie wicz, Pa ni
Jo an ny Stel mach i Kin gi Szy mer skiej, pięk nie
za pre zen to wa li tek sty przy go to wa ne przez Pa -
nią Zo fię Ma jew ską. 

Na za koń cze nie Or ga ni za to rzy uro czy sto -
ści po dzię ko wa li wszyst kim, któ rzy w ja ki kol -
wiek spo sób przy czy ni li się do uświet nie nia Ju -
bi le uszu i za pro si li na swoj ski po czę stu nek
przy go to wa ny przy wspar ciu SGW „Sto krot ki”
w Rę bo wie. 

Pięk nie wy ko na na de ko ra cja, wspól ne śpie -
wa nie, wspa nia li lek to rzy i smacz ne po tra wy
spra wi ły, że za pro sze ni go ście oraz miesz kań cy
Rę bo wa za chwy ci li się tą uro czy sto ścią, któ ra
na dłu go po zo sta nie w ich pa mię ci.

MAŁ GO RZA TA MA DA NY 

ST. BI BLIO TE KARZ FI LII W RĘ BO WIE

Je stem Po la kiem – pa trio tą
„Je stem Po la kiem – pa trio tą”- pod ta kim ha słem prze bie ga re ali zo wa ny
od sierp nia 2018 ro ku pro jekt edu ka cyj ny w Nie pu blicz nej Szko le Pod sta -
wo wej w Or szy mo wie. W mu rach pla ców ki go ści li żoł nie rze Ba ta lio nu
Chro bry II, a ucznio wie przy go to wa li wzru sza ją cy spek takl słow no - mu -
zycz ny po świę co ny pa mię ci tych, któ rzy od da li ży cie za wol ność Pol ski.

W paź dzier ni ku szko ła otrzy ma ła sztan dar i z tej oka zji zor ga ni zo wa ła wy sta wę ob ra zu ją cą ży cie i dzia łal ność
po li tycz ną Jó ze fa Pił sud skie go, udział miesz kań ców Rę bo wa i oko lic w I woj nie świa to wej, a tak że w woj nie pol -
sko - bol sze wic kiej. Lek cja pa trio ty zmu trwa ła na dal - na uczy cie le, wy cho waw cy, ucznio wie po rząd ku ją mo gi ły
na cmen ta rzu, czczą pa mięć po le głych bo ha te rów spod Ra szy na, Mo dli na, War sza wy, Mon te Ca si no. 

Dzie wią te go li sto pa da Ro dzi ce, ucznio wie, na uczy cie le, przy ja cie le szko ły śpie wa ją wspól nie o godz. 11.11
hymn na ro do wy „Jesz cze Pol ska nie zgi nę ła”. W nie dzie le na mszy w ko ście le pa ra fial nym w Or szy mo wie wszy -
scy ob da ro wa ni zo sta li pa miąt ko wy mi ko ty lio na mi i śpiew ni ka mi. Na uczy cie le i mło dzież wy ru sza na spo tka nia
z miesz kań ca mi gmi ny, by roz ma wiać o na szym pa trio ty zmie. 

Lek cje o sza cun ku dla na sze go pań stwa, pa mię ci o tych któ rzy wal czy li o nie pod le głość w wie lu bi twach
i na róż nych fron tach, tro ska o uko cha ną oj czy znę jest, zda niem uczniów kla sy VI, oby wa tel skim obo wiąz kiem
każ de go z nas, kto czu je się PO LA KIEM.

Na uka, służ ba na ro do wi, uczci wa, rze tel na pra ca na rzecz kra ju, to le ran cja, jed ność - to zda niem mło dych
oby wa te li - pa trio tycz ny obo wią zek każ de go z nas. „Je stem pa trio tą, bo cho dzę do szko ły i uczę się”- po wie dział
Da wid. I ja zga dzam się z tą de fi ni cją współ cze sne go pa trio ty zmu.

JU BI LE USZ 70-LE CIA 
BI BLIO TE KI W RĘ BO WIE

Dnia 14 paź dzier ni ka 2018 ro ku w Rę bow skim Do mu Kul tu ry od by ła
się nie co dzien na uro czy stość, po świę co na ju bi le uszo wi 70-le cia po -

wsta nia Bi blio te ki w Rę bo wie, po łą czo na z do rocz ną ak cją Na ro do we go
Czy ta nia „Przed wio śnia” Ste fa na Że rom skie go. Wśród za pro szo nych go -
ści, któ rych przy wi ta ła Dy rek tor Miej skiej i Gmin nej Bi blio te ki w Wy szo -

gro dzie Pa ni Mał go rza ta Ma jew ska by li: Sta ro sta Po wia tu Płoc kie go
Pan Ma riusz Bie niek oraz Rad na Po wia tu Płoc kie go Pa ni An na Ja chi -

miak, Bur mistrz Gmi ny i Mia sta Wy szo gród Pan Jan Bosz ko, Wi ce prze -
wod ni czą ca Ra dy Gmi ny I Mia sta Wy szo gród Pa ni Bar ba ra Do mi ni kie -
wicz oraz Rad ny Pan Zbi gniew Ma da ny,  se kre tarz Gmi ny i Mia sta Wy -
szo gród Pa ni An na Kos sa kow ska, Dy rek tor Książ ni cy Płoc kiej im. Wł.
Bro niew skie go Pa ni Jo an na Ba na siak wraz z Pa nia mi z Dzia łu me to -
dycz ne go: Iwo ną Ty bur ską i Iwo ną Ko sew ską, Dy rek tor LO im. Ja na

Śnia dec kie go w Wy szo gro dzie Pa ni Jo an na My sia kow ska, Dy rek tor Vi -
stu la Bank w Wy szo gro dzie Pa ni Jo an na Stel mach, Ks. dr hab. Ra fał
Bed nar czyk – Pro boszcz Pa ra fii w Rę bo wie, Dy rek tor SP Rę bo wo Pan
Ja nusz Pie la ciń ski, Pre zes Sto wa rzy sze nia Go spo dyń Wiej skich „Sto -
krot ki” w Rę bo wie Pa ni Wie sła wa Szy mer ska oraz miesz kań cy Rę bo -

wa. Szcze gól nie mi ło i ser decz nie zo sta ły przy wi ta ne Pa nie: Mag da le na
Krze miń ska i Elż bie ta Gosz czyń ska, wie lo let nie kie row nicz ki Bi blio te ki

w Rę bo wie, któ re by ły ho no ro wy mi go ść mi te go spo tka nia. Za swój trud
na sta no wi sku bi blio te ka rza, otrzy ma ły po dzię ko wa nia i kwia ty. 



CZWARTEK, 15 listopada 20188

reklama

W dniach 09.11.2018r
i 11.11.2018r na te re nie Gmi ny
Bul ko wo od by ły się ob cho dy 100-
le cia od zy ska nia nie pod le gło ści
przez Pol skę oraz VIII Gmin ne Ob -
cho dy Na ro do we go Świę ta Nie pod -
le gło ści. Uro czy sto ści roz po czę ły
się od zło że nia kwia tów pod ta bli -
cą upa mięt nia ją cą ka ta stro fę lot -
ni czą pod Smo leń skiem oraz
pod Dę bem Pa mię ci po sa dzo nym
przy SP w Bul ko wie upa mięt nia ją -
cym po rucz ni ka Ro ma na Ja ku biń -
skie go za mor do wa ne go w Ka ty niu. 

Na stęp nie uczest ni cy prze ma sze ro -
wa li do Ko ścio ła Pa ra fial ne go w Bul ko -
wie, na Mszę Świę tą kon ce le bro wa ną
przez Pro bosz cza Pa ra fii Bli cho wo ks.
Wło dzi mie rza Dzień kow skie go, Pro -
bosz cza Pa ra fii Bul ko wo ks. Sła wo mi ra
Trza skę, Pro bosz cza Pa ra fii Da ni sze wo
ks. An drze ja Kon wer skie go oraz ks. por.
To ma sza Ka szan ka. Po za koń czo nym
na bo żeń stwie wszy scy uda li się do re mi -
zy OSP w Bul ko wie. Tu za pro szo nych
go ści przy wi tał Wójt Gmi ny Bul ko wo
Ga briel Gra czyk oraz wy gło sił krót kie
oko licz no ścio we prze mó wie nie. Ko lej -
nym eta pem uro czy sto ści był pro gram
pa trio tycz ny w wy ko na niu uczniów SP
w No wych Kru bi cach. Pod -
czas VIII Gmin nych ob cho dów Na ro do -
we go Świę ta Nie pod le gło ści w Bul ko -
wie od był się tak że „III Kon kurs o Pió ro
Wój ta Gmi ny Bul ko wo” i Mię dzy po ko -
le nio wy Prze gląd Pie śni Pa trio tycz nej
pt. „Szan sa na suk ces w bar wach bia ło -
-czer wo nych”. Głów nym ce lem te go
kon kur su by ła ra dość z wspól ne go śpie -
wa nia i pro pa go wa nie mię dzy po ko le -

nio wych tre ści pa trio tycz nych. Uczest -
ni ków kon kur su oce nia ło wspa nia łe
mię dzy po ko le nio we ju ry, w skła dzie:
Ta de usz Jan kow ski – prze wod ni czą cy
Ko ła Se nio rów w Bul ko wie, Iwo na
Przed peł ska – na uczy ciel ję zy ka pol skie -
go i Ane ta Chmie lew ska – pra cow nik
Urzę du Gmi ny Bul ko wo. Wspól ne śpie -
wa nie roz po czę ła naj młod sza gru pa
przed szko la ków z Punk tu Przed szkol -
ne go w Wo ro wi cach pod opie ką Pa ni
Ane ty Maj chrzak oraz Pa ni Eli Mo dze -
lew skiej za pre zen to wa li nam przy go to -
wa ną pio sen kę pt. „Je stem Po lką i Po la -
kiem”. Na stęp nie gru pa przed szko la -
ków z Od dzia łu Przed szkol ne go w No -
wych Kru bi cach pod opie ką Pa ni An -
dże li Ra dzi kow skiej oraz Na ta lii Ra kow -
skiej, za pre zen to wa ła nam pieśń woj sko -
wą pt. „Pierw sza ka dro wa”. Pierw sza
naj młod sza so list ka Kor ne lia Ogie niew -
ska wy lo so wa ła ko kar dę z le gio no wą
pio sen kę pt. „Wo jen ko, wo jen ko”. Na -
stęp nie mię dzy po ko le nio wy ze spół
„Bab cia Ha li na z wnu ka mi” za pre zen to -

wał nam „Pieśń o Wo dzu mi łym”. Ko lej -
no re pre zen ta cja uczen nic z klas IV b
oraz VI b z SP w Bul ko wie – aca pel la
wy ko na ła wy lo so wa ny utwór pt. „Pie -
cho ta”. Z ko lei Rok sa na Ma zu rek za -
śpie wa ła „War sza wian kę”. Na stęp nie re -
pre zen tant ka ze Szko ły Pod sta wo wej
w No wych Kru bi cach wy ko na ła utwór
„Roz kwi ta ły pą ki bia łych róż”. Ko lej ny
ze spół „Ze spół Bia łe Ró że” ja ko re pre -
zen ta cja z kla sy Vb ze Szko ły Pod sta wo -

wej im. Ar mii Kra jo wej w Bli cho wie,
w skła dzie: Na ta lia Adam czak, Emi lia
Bi gos, Ni ko la Grze lak, Ga brie la Żbi -
kow ska, wy lo so wał i za pre zen to wał
pieśń „O mój roz ma ry nie”. Z ko lei „Jesz -
cze je den ma zur dzi siaj” wy ko nał ze spół
„Trio” uczen ni ce z kla sy VIII ze Szko ły
Pod sta wo wej w No wych Łub kach
w skła dzie: Klau dia Ja niak, Na ta lia Kaź -
mier czak, Mał go rza ta Ko wal czyk. Na -
stęp nie Mał go sia Ko wal czyk, tym ra -
zem so lo za śpie wa ła pieśń „Hej, hej uła -
ni”. Ko lej na so list ka, Na ta lia Pę che rzew -
ska, wy lo so wa ła i wy ko na ła pieśń „Czer -
wo ne ma ki na Mon te Ca si no”. Na stęp -
nie Pa ni Ka ta rzy na My zia wy ko na ła pio -

sen kę pt. „Ser ce w ple ca ku”. Pa nie Aga ta
Pi jan kow ska oraz Ewa Wier cioch wspól -
nie za śpie wa ły „Pierw szą bry ga dę”.
Na za koń cze nie wy stą pi ła gru pa Se nio -
rek, któ re za śpie wa ły pie śni: „Przy by li
Uła ni pod okien ko” oraz „Jak dłu go
w ser cach na szych” przy akom pa nia -
men cie akor de onu.

Na stęp nie Ju ry uda ło się na ob ra dy.
Lau re at ką III kon kur su o Pió ro Wój ta
Gmi ny Bul ko wo zo sta ła Na ta lia Pę che -
rzew ska, któ ra wspa nia le za śpie wa ła
wzru sza ją cą pieśń „Czer wo ne ma ki
na Mon te Ca si no”. Dru gie miej sce za jął
mię dzy po ko le nio wy ze spół „Bab cia Ha -
li na z wnu ka mi”. Ju ry wy bra ło dwa trze -
cie miej sca ex aequo dla Ga brie li Ma jor -
kie wicz za wy ko na nie pie śni” Roz kwi ta -
ły pą ki bia łych róż” oraz dla Mał go si Ko -
wal czyk za pre zen ta cję pie śni „Hej, hej
uła ni”. Wszy scy lau re aci oraz uczest ni cy
zo sta li wy róż nie ni dy plo ma mi oraz pa -
trio tycz ny mi na gro da mi, któ re wrę czy li
Wójt Gmi ny Bul ko wo Ga briel Gra czyk
oraz Dy rek tor Bi blio te ki Na ta lia Mać -
kie wicz. Każ da szko ła na pa miąt kę te go
wy jąt ko we go świę to wa nia 100-le cia od -
zy ska nia nie pod le gło ści otrzy ma ła dy -
plom oraz go dło. 

Nie dziel na część uro czy sto ści roz -
po czę ła się o godz. 8.00 w Re mi zie OSP
w Bul ko wie, gdzie miał miej sce start
„Ope ra cji Rajd Nie pod le gło ścio wy”. Au -
ta mu sia ły po ko nać oko ło 100 km na te -
re nie Gmi ny Bul ko wo oraz in nych gmin
z Po wia tu Płoc kie go. Pod czas trwa nia
raj du uczest ni cy mie li za za da nia od wie -
dzić miej sca pa mię ci – waż ne dla hi sto -
rii nie pod le gło ścio wej Pol ski. Rajd za -
koń czył się o godz. 18.00 w Re mi zie
OSP w Bul ko wie, gdzie zo sta ły wrę czo -
ne na gro dy i dy plo my dla uczest ni ków
przez Wój ta Gmi ny Bul ko wo Ga brie la
Gra czy ka oraz głów ne go or ga ni za to ra
Raj du Pa na Woj cie cha Ja now skie go. 

W nie dzie le 11.11.2018r od by ła
się ko lej na uro czy sta Msza Świę ta,
na któ rej o godz. 12.00 wszy scy wspól -
nie ra zem od śpie wa li Hymn Pol ski.
Po za koń czo nej Mszy Świę tej ucznio wie
SP w No wych Kru bi cach oraz Od dzia łu
Przed szkol ne go z Wo ro wic wy ko na li
krót ki pro gram pa trio tycz ny ze śpie -
wem nie pod le gło ścio wych pie śni.
Wszy scy uczest ni cy na bo żeń stwa wraz
z Pro bosz czem Pa ra fii Da ni sze wo ks.
An drze jem Kon wer skim po sa dzi li Pa -
miąt ko wy Dąb Pa mię ci. Ko lej nym ele -
men tem te go jak że pięk ne go dnia by ło
od sło nię cie ta bli cy upa mięt nia ją -
cej 100 – rocz ni cę od zy ska nia przez
Pol skę nie pod le gło ści przy SP w No -
wych Kru bi cach. 

Uro czy stość za koń czy ła się wspól -
nym bie sia do wa niem przy ogni sku.

Dzię ku je my wszyst kim, któ rzy z ra -
do ścią i po świę ce niem do łą czy li
do przy go to wań za rów no VIII Gmin -
nych Ob cho dów Na ro do we go Świę ta
Nie pod le gło ści jak i ob cho dów 100-
rocz ni cy Od zy ska nia przez Pol skę nie -
pod le gło ści. Ser decz ne ukło ny skła da my
SP w No wych Kru bi cach na cze le z Dy -
rek tor Agniesz ką Ja ku biak, Pra cow ni -
kom Gmin nej Bi blio te ki Pu blicz nej
w Bul ko wie, Pra cow ni kom Urzę du
Gmi ny Bul ko wo, Go spo dar ki Ko mu -
nal nej w Bul ko wie, wszyst kim Ochot ni -
czym Stra żom Po żar nym z te re nu Gmi -
ny Bul ko wo. Szcze gól ne po dzię ko wa nia
kie ru je my do na gło śnie niow ców: Pa na
Zbi gnie wa Rych ty i Pa na Wło dzi mie rza
To kar skie go, Rad ne go Gmi ny Bul ko wo
Bog da na Mat cza ka, An drze ja Przed peł -
skie go, Pań stwa Bar ba ry i Krzysz to fa
Śle pow roń skich oraz Woj cie cha Ja now -
skie go z Gro szek OF FRO AD. Dzię ki
Nim na sze wspól ne świę to wa nie na bra -
ło jesz cze bar dziej wspa nia łej i wy jąt ko -
wej opra wy.

W hoł dzie dla Nie pod le głej…



9

11 li sto pa da 2018 ro ku w Gmi nie Ma ła Wieś

Gmin ne ob cho dy 100 rocz ni cy
od zy ska nia przez Pol skę 

nie pod le gło ści 1918-2018 

Po 123 la tach za bo -
rów – nasz kraj od zy -
skał su we ren ność. Ma -
my po wo dy do du my
i ogrom nej ra do ści. 

W okrą głe rocz ni ce po dej mo wać
trze ba spe cjal ne ini cja ty wy dla te go też
gmin ny ka len darz ob cho dów   był bar -
dzo bo ga ty i skła da ło się na nie go wie le
wy da rzeń or ga ni zo wa nych na te re nie
na szej Gmi ny po cząw szy od ma ja 2018
ro ku. Kul mi na cją ob cho dów 100 rocz -
ni cy od zy ska nia przez Pol skę nie pod le -
gło ści   był dzień 11 li sto pa da 2018 ro -
ku.   O godz. 11.00 roz po czę li śmy
wspól ne świę to wa nie w Ma łej Wsi uro -
czy stą mszą świę tą w in ten cji Oj czy zny,
od pra wio ną przez pro bosz cza pa ra fii
pw. Św. Mak sy mi lia na Kol be go w Ma łej
Wsi ks. Edwar da Ku za ka. Po mszy świę -
tej o go dzi nie 12.00 prze szli śmy
na skwer przy ul. War szaw skiej gdzie
od śpie wa li śmy wspól nie hymn pań -
stwo wy, włą cza jąc się tym sa mym
w ogól no pol ską ak cję pn.,, Nie pod le gła
do hym nu”. Po oko licz no ścio wych
prze mó wie niach Prze wod ni czą cy Ra dy
Gmi ny Ma ła Wieś Wło dzi mierz Je -
znach i Wójt Gmi ny Ma ła Wieś Zyg -
munt Woj na row ski od sło ni li pły tę pa -
miąt ko wą, któ rą na stęp nie ks. pro -
boszcz po świę cił. Pły ta sta nę ła w cen -
tral nym miej scu Ma łej Wsi ko ło Szko ły
Pod sta wo wej im. Win cen te go Hi po li ta
Ga wa rec kie go w Ma łej Wsi. Po wsta nie
pły ty pa miąt ko wej w tym szcze gól nym

dla na sze go pań stwa i na ro du ro ku by ło
sym bo licz nym od da niem hoł du
wszyst kim bo ha te rom, któ rzy wal czy li
o nie pod le głość dla na szej Oj czy zny
i two rzy li zrę by pań stwo wo ści po 123
la tach za bo rów, a tak że dla współ cze -
snych kon ty nu ato rów idei wol no ścio -
wych, dla któ rych naj wyż szą war to ścią
jest Pol ska wol na i nie pod le gła. In ten cją
Wój ta Gmi ny Ma ła Wieś Zyg mun ta
Woj na row skie go by ło stwo rze nie miej -
sca upa mięt nie nia o uni wer sal nym
prze sła niu, uczcze niu wszyst kich tych,
któ rzy przy czy ni li się wal cząc w zry -
wach nie pod le gło ścio wych, w po wsta -
niach li sto pa do wym i stycz nio wym
i pod czas I woj ny świa to wej, na wszyst -
kich jej fron tach, aby mo gła po wstać
nie pod le gła Rze czy po spo li ta. Na te re -
nie Gmi ny Ma ła Wieś do tąd nie by ło
miej sca  upa mięt nia ją ce go te go waż ne -
go dla Pol ski wy da rze nia, o uni wer sal -
nym prze sła niu, gdzie obec ne i przy szłe
po ko le nia mo gły by wspól nie wy ra żać
ra dość i wdzięcz ność za od zy ska nie nie -
pod le gło ści, nie tyl ko w ro ku rocz ni cy,
ale tak że w la tach ko lej nych. 

W ob cho dach wzię li udział: Prze -
wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Wło dzi mierz
Je znach, Wójt Gmi ny Ma ła Wieś Zyg -
munt Woj na row ski, rad ni gmi ny Ma ła
Wieś, dy rek to rzy  pla có wek oświa to wych.
Nie mo gło na tak waż nej uro czy sto ści za -
brak nąć pocz tów sztan da ro wych z pla có -
wek oświa to wych oraz pocz tów sztan da -
ro wych ochot ni czych stra ży po żar nych
z te re nu Gmi ny Ma ła Wieś, har ce rzy oraz
licz nie zgro ma dzo nych miesz kań ców.

JA DWI GA NO WAT KIE WICZ

10 li sto pa da 2018 ro ku w No wym
Ra dzi ko wie upły nął pod ha słem
„Ze rwij Kaj da ny”. W przed -
dzień 100 rocz ni cy od zy ska nia Nie -
pod le gło ści przez Pol skę spo łecz -
ność Ra dzi ko wa wraz ca łą spo łecz -
no ścią szkol ną Nie pu blicz nej Szko -
ły im. Hen ry ka Sien kie wi cza w No -
wym Ra dzi ko wie uczci ła w bar dzo
do nio sły i śpiew ny spo sób tę nie -
zwy kle waż ną dla Pol ski chwi lę. 

Uro czy stość roz po czę ła się mszą
świę tą w ko ście le pw. Św. Ja na Chrzci -
cie la w No wym Ra dzi ko wie, pod prze -
wod nic twem ks. Pro bosz cza Pio tra Fa -
bry kie wi cza. Ksiądz w prze pięk nym ka -
za niu wska zał iż je dy ną po praw ną dro gą
po la ków, tych wol nych i si łą zmu sza -
nych do nie wo li by ła dro ga wia ry
w Chry stu sa. To wła śnie na sza wia ra do -
da wa ła otu chy w chwi lach naj trud niej -
szych, nio sła na ba ry ka dy i ukształ to wa -
ła nas na na ród, któ ry jest iko ną świa -
ta – tak nie do ce nia ną i jed no cze śnie tak
zwal cza ną. Po mszy świę tej, uczest ni cy
uro czy sto ści uda li się przed bu dy nek
szko ły, gdzie zło żo no kwia ty przy sym -
bo licz nym ka mie niu oraz dę bie pa mię -
ci, upa mięt nia ją ce mu ś. p. puł kow ni ka
WP Bo le sła wa Ja ku bia ka, ro do wi te go
Ra dzi ko wia ni na, za strze lo ne go w Ka ty -
niu w 1940 ro ku. Wśród gę stej mgły,
do sko na le od da ją cej at mos fe rę ka tyń -
skie go la su i pło ną cych wo kół po chod ni,
dy rek tor pla ców ki Alek san der Ol czyk,
w to wa rzy stwie P. Zu zan ny Nie mi row -
skiej, dy rek to ra Nie pu blicz nej Szko ły
Pod sta wo wej im. Jó ze fa Pił sud skie go
w Or szy mo wie oraz P. Iwo ny No wak,
se kre ta rza Sto wa rzy sze nia Roz wo ju Wsi
Ra dzi ko wo No we i Oko lic, w asy ście
sztan da ru Szko ły w Ra dzi ko wie od da li
hołd za słu żo ne mu bo ha te ro wi.

Dal sza część uro czy sto ści to przed -
sta wie nie śpiew no -ar ty stycz ne uczniów
Ra dzi kow skiej pla ców ki, przy go to wa ne
pod czuj nym okiem P. Mał go rza ty Ma -
jew skiej. Ucznio wie z od da niem, pa sją

i za ra zem ogrom ną ra do ścią ode gra li sce -
na riusz, w któ rym to Pol ska gra ła głów ną
ro lę. Nie za bra kło przy tym pie śni i pio se -
nek, któ re nie ro ze rwal nie wią żą się z na -
szą tra dy cją, wier szy, któ re przy spie sza ją
bi cie na sze go bia ło -czer wo ne go ser ca, czy
wzru szeń, któ re im to wa rzy szy ły. 

Po krót kiej prze rwie, pod czas któ rej
za pro sze ni go ście mo gli de lek to wać się
cia sta mi przy go to wa ny mi przez ro dzi -
ców czy też sta ro pol skim żur kiem z jaj -
kiem i kieł ba są, na stą pi ła otwar ta i jak że
przej mu ją ca lek cja hi sto rii, przy go to wa -

na przez ce nio ne go hi sto ry ka re gio nu P.
Wie sła wę Krucz. Pod czas tej krót kiej,
ale do sko na le opa trzo nej ko men ta rzem
po dró ży mo gli śmy prze śle dzić za rów no
po cząt ki Nie pod le głej Pol ski, jak rów -
nież jej bar dzo bo ga te dzie je, kie dy to
już uzna wa no Pol skę za kraj wol ny. Na -
sze mu eks pe ry men to wi hi sto rycz ne mu
przy pa try wał się z nie ukry wa ną ra do -
ścią i uśmie chem na ustach, by ły dy rek -
tor pla ców ki, hi sto rycz ny pa sjo nat oraz
no wo wy bra ny rad ny Ra dy Mia sta
w Płoń sku, p. An to ni Rącz kow ski. 

„Zerwij Kajdany”
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Sto wa rzy sze nie Go spo dyń Wiej skich „Sto krot ki” w Rę bo wie od po wia da -
jąc na apel Pro bosz cza Pa ra fii Rę bo wo – ks. dr Ra fa ła Bed nar czy ka na pi -
sa ło pro jekt pt. „Za go spo da ro wa nie te re nu wo kół Po mni ka Nie pod le gło -
ści”. Jest to pro gram Pol sko -Ame ry kań skiej Fun da cji Wol no ści re ali zo wa -
ny przez Aka de mię Roz wo ju Fi lan tro pii w Pol sce i Fun da cję Fun dusz Lo -
kal ny Zie mi Płoc kiej „Mło dzi Ra zem” oraz Sta ro stwo Po wia to we w Płoc -
ku. Pro jekt ten był czę ścią du że go pro jek tu re ali zo wa ne go przez wszyst -
kich pa ra fian.. Po le gał na od chwasz cze niu skar py przy ko ściel nej bę dą cej
tłem dla Po mni ka, na stęp nie na skar pie zo sta ło po sa dzo nych 300 sa dzo -
nek róż. 10 li sto pa da sfi na li zo wa no za koń cze nie pro jek tu, uro czy sto ścią
od sło nię cia od no wio ne go Po mni ka Nie pod le gło ści zor ga ni zo wa ną wspól -
nie z Księ dzem Pro bosz czem i in ny mi or ga ni za cja mi na szej Pa ra fii.

Ob cho dy 100-le cia Od zy ska nia Nie pod le gło ści roz po czę ła Msza Świę ta
pod prze wod nic twem J. E. Księ dza Bi sku pa Ro ma na Mar cin kow skie go, któ ry rów -
nież po świę cił od no wio ny Po mnik. Na stęp nie dzie ci ze Szko ły Pod sta wo wej w Rę -
bo wie za pre zen to wa ły się wy ko nu jąc wier sze i pio sen ki pa trio tycz ne. Ze wzru sza ją -
cym pro gra mem słow no – mu zycz nym wy stą pił Chór Wi wat z War sza wy z pa nem
Sta ni sła wem Gór ką.

Pa tro nat ho no ro wy nad ca łą uro czy sto ścią spra wo wa li: J. E. Ksiądz Bi skup Ro -
man Mar cin kow ski oraz Mar sza łek Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go Adam Stru zik.

Po za koń cze niu ob cho dów wszy scy go ście wraz z pa ra fia na mi zo sta li za pro sze -
ni do Rę bow skie go Do mu Kul tu ry na po czę stu nek, gdzie na sto łach kró lo wa ły: bi -
gos, gro chów ka, pie ro gi, kar to flak i prze pysz ne cia sta.

Po mnik Nie pod le gło ści w Rę bo wie
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31 paź dzier ni ka w Szko le pod sta wo wej w Grodź -
cu od by ło się ślu bo wa nie pierw szo kla si stów. Dy -
rek tor szko ły pa ni Bar ba ra Gór nic ka do ko na ła
pa so wa nia na uczniów a Wójt Gmi ny Czer wińsk
prze ka zał drob ne upo min ki. 

Pasowanie 
na uczniów

reklama

Śnia da nie to naj waż niej szy po si łek dnia. Dzię ki nie -
mu dzie ci i do ro śli ma ją ener gie do na uki i do pra cy,
le piej kon cen tru ją się na po wie rzo nych za da niach. 

To naj lep szy start w no wy dzień. Wszyst ko, co je my ma
wpływ na na sze zdro wie, a zdro wie to po pro stu ży cie! Ob li -
czo no, że do ro śli w cią gu ro ku zje dzą 850 kg po ży wie nia,
a ucznio wie szko ły pod sta wo wej od 400 do 600 kg. Naj wię cej
zja da my wę glo wo da nów, tłusz czów i bia łek, a naj mniej wi ta -
min. Or ga nizm czło wie ka NIE PO TRA FI GRO MA DZIĆ wi -
ta min i dla te go mu si my je re gu lar nie do star czać. Aby być
zdro wym na le ży co dzien nie jeść wa rzy wa i owo ce. Waż ne są
rów nież skład ni ki mi ne ral ne i błon nik. Jedz my zdro wo i sys -
te ma tycz nie!!! W szko le pod sta wo wej w Or szy mo wie po raz
ko lej ny zor ga ni zo wa ne zo sta ło Zdro we Śnia da nie. Ro dzi ce
i dzie ci mo gli uczyć się, jak skom po no wać po żyw ne, smacz ne
i ko lo ro we ka nap ki śnia da nio we. To by ła wy jąt ko wa go dzi na
wy cho waw cza, atrak cyj na, cie ka wa i bar dzo ener ge tycz na.

11 li sto pa da, w 100-le cie Od zy ska nia Nie pod le gło ści, w Ze spo le Szkół im. Ja na Śnia dec kie -
go w Wy szo gro dzie od by ła się „Wie czor ni ca pa trio tycz na”, na któ rą licz nie przy by li miesz -
kań cy Wy szo gro du i oko lic. Na sze spo tka nie by ło hoł dem dla Oj czy zny i upły nę ło na wspól -
nym śpie wa niu pięk nych, pol skich pie śni pa trio tycz nych. 

Dzię ku je my wszyst kim za obec ność i do zo ba cze nia za rok!!!

8 li sto pa da Eu ro pej ski Dniem Zdro we go Je dze nia i Go to wa nia

Wie czor ni ca pa trio tycz na w ZS w Wy szo gro dzie
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Bo ha te rOn w SP Wy szo gród

Kam pa nia ta ma na ce lu upa mięt nie nie i uho no ro wa nie
uczest ni ków Po wsta nia War szaw skie go po przez wy sła nie im
bez płat nych, sym bo licz nych kar tek dys try bu owa nych na te re -
nie ca łe go kra ju.

Pro jekt ma edu ko wać Po la ków, ba zu jąc na hi sto riach
Po wstań ców, wzmac niać po czu cie toż sa mo ści na ro do wej,
krze wić po sta wy pa trio tycz ne oraz bu do wać wraż li wość
spo łecz ną.

Dnia 29 paź dzier ni ka ucznio wie klas VI – VIII spo tka li
się, aby zre ali zo wać za dnie, któ re do nich na le ża ło w ra mach

pro jek tu. Pod czas spo tka nia, ko or dy na tor – p. K. Kie drow -
ska – przed sta wi ła cel te go przed się wzię cia, a na stęp nie każ dy
z uczniów otrzy mał kart kę pocz to wą, na któ rej mógł wy ra zić
swo ją wdzięcz ność za od waż ną wal kę pod czas Po wsta nia War -
szaw skie go. Wcze śniej ucznio wie zo sta li za po zna ni z te ma ty -
ką cza sów dru giej woj ny świa to wej pod czas lek cji hi sto rii.
Ucznio wie świet nie so bie po ra dzi li z za da niem. La da dzień
kart ki do trą do po wstań ców i ma my na dzie ją, że bę dą dla nich
mi łą nie spo dzian ką i do wo dem na to, że o ich wal ce mło dzi lu -
dzie pa mię ta ją.

Ucznio wie kla sy 6b Szko ły Pod sta wo wej im. K. K. Ba czyń skie go
w Wy szo gro dzie, obec nej 7b re ali zo wa li pro jekt edu ka cyj ny „Ro bot
sprzą ta ją cy – Czych ciok 1.0”. Po my sło daw cą oraz opie ku nem
przed się wzię cia był pan Adam Dut kow ski. W skład gru py pro jek to -
wej wcho dzi li ucznio wie: Zo fia Ka fliń ska, Adam Dut kow ski, Szy -
mon Kos sow ski, Emil Szkop. Zre ali zo wa ny pro jekt brał udział
w ogól no pol skim kon kur sie or ga ni zo wa nym przez ORE (Ośro dek
Roz wo ju Edu ka cji) w War sza wie. Po wsta ły ro bot oraz je go opro gra -
mo wa nie zo sta ło do ce nio ne przez ju ry. Ucznio wie na szej szko ły
zna leź li się w fi na ło wej szó st ce szkół z ca łej Pol ski, któ rym przy -
zna no rów no rzęd ne na gro dy. W ra mach na gro dy szko ła zy ska ła 3
ze sta wy ro bo tów Dash&Dot oraz 9 ze sta wów Scot tie Go do na uki
pro gra mo wa nia. Łącz na war tość na gród to po nad 4000 zł.

Zwy cięz com gra tu lu je my i ży czy my dal szych suk ce sów.

Mło dzi me cha tro ni cy
w SP Wy szo gród

Dzień Wszyst kich Świę tych to dzień pa mię ci o tych, któ rzy
już ode szli, któ rych już nie ma wśród nas. Od wie dza jąc miej -
sca wiecz ne go spo czyn ku, za cho wu je my na le ży tą po wa gę,
za sta na wia my się nad prze mi ja niem, przy wo łu je my ulot ne
wspo mnie nia. 1 li sto pa da 2018 ro ku har ce rze z 431. DH,,
Rwą ce po to ki” oraz 430. DHS,, Dzi kie wo do spa dy” wraz ze
swo imi dru ży no wy mi peł ni li war ty przy Gro bie Nie zna ne go
Żoł nie rza, któ ry znaj du je się na wy szo grodz kim cmen ta rzu.
Od da li w ten spo sób cześć i hołd żoł nie rzom po cho wa nym
w Wy szo gro dzie. W ci szy, spo ko ju i za du mie mło dzi pa trio ci
od da li cześć po le głym żoł nie rzom. War ty po prze dzi ło sym -
bo licz ne za pa le nie zni czy przy obe li skach znaj du ją cych się
przy na szej szko le, któ re są po świę co ne po le głym w Ka ty niu

War ty har ce rzy z Wy szo gro du przy Gro bie Nie zna ne go Żoł nie rza

W ro ku szkol nym 2018/2019 na sza szko ła przy stą pi ła
do ogól no pol skie go pro jek tu,, Bo ha te rON -włącz hi sto -
rię”. Ini cja ty wa ta wy szła od jed nej z uczen nic na szej

szko ły – Ali cji Dzie wul skiej, któ ra wraz z ko łem wo lon ta -
ria tu, do któ re go na le ży, prze pro wa dzi ła ak cję w szko le. 
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Dnia 13 paź dzier ni ka 2018
ro ku w Nie pu blicz nej Szko -
le Pod sta wo wej im. Mar -
szał ka Jó ze fa Pił sud skie go
w Or szy mo wie od by ła się
uro czy stość nada nia i wrę -
cze nia sztan da ru.

Sztan dar to sym bol ho no ru i god no -
ści. Dla szko ły ma szcze gól ne zna cze nie,
to znak Pol ski, ale też Ma łej Oj czy zny,

przy wią za nia do naj wyż szych war to ści.
Uro czy stość roz po czę ła się

o godz. 1100 Mszą Świę tą kon ce le -
bro wa ną przez ks. Ka no ni ka dr Mar -
ka Wil czew skie go Dy rek to ra Wy dzia -
łu Ka te che tycz ne go Ku rii Die ce zjal -
nej w Płoc ku oraz ks. Ka no ni ka Grze -
go rza Jen drze jew skie go – Pro bosz cza
pa ra fii w Or szy mo wie. Uczest ni czy li
w niej ucznio wie szko ły, na uczy cie le,
ab sol wen ci oraz za pro sze ni go ście..
Po Mszy Świę tej wszy scy prze szli
do szko ły. W tej pod nio słej chwi li

udział wzię li: Wnucz ka Mar szał ka
Jó ze fa Pił sud skie go Jo an na Onysz kie -
wicz wraz mę żem Mi ni strem Ja nu -
szem Onysz kie wi czem, Sta ro sta Płoc -
ki – Ma riusz Bie niek któ ry ufun do -
wał dla szko ły te le wi zor, Wójt Gmi ny
Ma ła Wieś – Zyg munt Woj na row ski,
Prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Ma ła
Wieś – Wło dzi mierz Je znach, Wi ce -
prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Płoc -
kie go – Apo li na ry Grusz czyń ski,
Rad na Po wia to wa – pa ni Elż bie ta Ja -
chi miak, pan płk. An to ni Je lec – Pre -

Sztan dar dla Nie pu blicz nej Szko le Pod sta wo wej 
im. Mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go w Or szy mo wie

re kla ma

RĘ BO WO Z MU ZY KĄ WŚRÓD NAJ MŁOD SZYCH

Przez trzy mie sią ce dzie ci z rę bow skiej or kie stry re ali zo wa ły pro jekt pt.”Rę bo wo mu zy ką wśród naj młod szych”.
Koszt do fi nan so wa nia to 6000zł. Pro jekt po le gał na za ku pie no wych in stru men tów: trąb ki, klar ne tu i pu zo nu.
Dzie ci spo ty ka ły się dwa ra zy w ty go dniu na pró bach - wtor ki od 16.00-17.30 i w piąt ki od godz. 20.00, na któ -
rych pod okiem ka pel mi strza roz wi ja ły swo je umie jęt no ści. Dzię ki pro jek to wi naj młod si człon ko wie or kie stry
uczest ni czą w pró bach już ze star szy mi mu zy ka mi.

Je ste śmy bar dzo dum ni, że w na szej or kie strze są młod si ucznio wie, któ rzy chcą po świę cić swój wol ny czas na na ukę.

zes Ko ła Po wia to we go Związ ku Kom -
ba tan tów i By łych Więź niów Po li -
tycz nych w Płoc ku, pan Hi la ry Ja -
nusz czyk – Wi ce pre zes Za rzą du Od -
dzia łu Wo je wódz kie go Związ ku
Ochot ni czych Stra ży Po żar nych
Rzecz po spo li tej Pol skiej Wo je wódz -
twa Ma zo wiec kie go, Pre zes Za rzą du
Od dzia łu Po wia to we go Związ ku
Ochot ni czych Stra ży Po żar nych
Rzecz po spo li tej Pol skiej w Płoc ku,
Wik tor Szmu le wicz – Pre zes Kra jo -
wych Izb Rol ni czych pa ni Elż bie ta
Skot nic ka – Trac ka – wnucz ka ge ne -
ra ła bry ga dy Sta ni sła wa Grzmot -
-Skot nic kie go – Pił sud czy ka. Po uro -
czy stej czę ści ar ty stycz nej w wy ko na -
niu uczniów szko ły wy stą pi ła pa ni
dy rek tor Z. Nie mi row ska. Przy wi ta ła
za pro szo nych go ści i przy ja ciół szko -
ły, ab sol wen tów szko ły i na uczy cie li
uczą cych w tej pla ców ce a by li to: Pa -
nie Ali cja Wi śniew ska i Ma rian na Ci -
choc ka – by łe dy rek tor ki szko ły, pa ni
Te re sa No wat kie wicz, pa ni Agniesz -
ka Wa sie lew ska, pa ni An na Bro dal ka,
pan Zbi gniew Drze wiec ki oraz pa ni
Ha li na Sta ni szew ska któ ra uczy ła
w szko le w Or szy mo wie wie le lat te -
mu. Przed sta wi ła też w skró cie hi sto -
rię szko ły. Po prze mó wie niu pa ni dy -
rek tor, pro wa dzą cy uro czy stość pan
Al bin Dy na rek po pro sił Pre ze sa Za -
rzą du Sto wa rzy sze nia Roz wo ju Wsi
Or szy mo wo i Oko lic Raj mun da Nie -
mi row skie go o od czy ta nie uchwa ły
do ty czą cej nada nia nie pu blicz nej
Szko le Pod sta wo wej im. Mar szał ka
Jó ze fa Pił sud skie go w Or szy mo wie
sztan da ru. Po tym na stą pi ło uro czy -
ste je go po świę ce nie przez księ ży:

Mar ka Wil czew skie go i Grze go rza
Jen drze jew skie go. 

Na stęp nie przed sta wi cie le Spo łecz -
ne go Ko mi te tu Fun da cyj ne go Sztan da -
ru Pan Woj ciech Zmy słow ski w to wa -
rzy stwie pań: Ire ny Grusz czyń skiej
i Ma rian ny Ci choc kiej prze ka za li sztan -
dar or ga no wi pro wa dzą ce mu szko łę
któ ry re pre zen to wa li Pre zes Za rzą du
pan Raj mund Nie mi row ski, Se kre tarz
Za rzą du pa ni Be ata Kac przak i Czło nek
Za rzą du pa ni Jo an na Sza jew ska. Z ich
rąk sztan dar ode bra ła pa ni dy rek tor
w to wa rzy stwie przed sta wi cie la Ra dy
Ro dzi ców pa ni An ny Wrzo chul, Ra dy
Pe da go gicz nej pa ni Mar ty Ry dzew skiej
i ucznia Ja ku ba Sob czyń skie go. Po dzię -
ko wa ła i prze ka za ła go ży cząc, aby stał
się sym bo lem uczniow skiej god no ści.
Sztan dar ode brał po czet sztan da ro wy
w skła dzie: Mag da le na Draj kow ska,
Klau dia So snow ska i Łu kasz Wój cik.
Po ce re mo nii wrę cze nia od by ła się je go
de ko ra cja od zna ką za Za słu gi dla Związ -
ku Kom ba tan tów Rzecz po spo li tej Pol -
skiej i By łych Więź niów Po li tycz nych,
któ rej do ko na li pan płk An to ni Je lec,
Sta ro sta Płoc ki pan Ma riusz Bie niek,
pan Apo li na ry Grusz czyń ski i pan Hi la -
ry Ja nusz czyk. Po pre zen ta cji na stą pi ło
uro czy ste ślu bo wa nie na sztan dar
przed sta wi cie li wszyst kich klas. Akt ślu -
bo wa nia od czy ta ła uczen ni ca We ro ni ka
Kac przak. Na stęp nie głos za bra li sza -
cow ni go ście. Po ich wy stą pie niach
i wpi sach w pa miąt ko wej księ dze go ście
zo sta li za pro sze ni do zwie dze nia szko ły
i wy staw z oka zji 100 le cia Od zy ska nia
Nie pod le gło ści, przy go to wa nych przez
pa nią Ire nę Grusz czyń ską i pa nią Mał -
go rza tę Kwiat kow ską. 
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ogłoszenia

W dniu 17.10. 2018 u Pa na Opul skie go An drze ja  w Mą ko li nie od był się bar dzo uda ny po kaz pra cy cią gni -
ków Ze tor wraz z ma szy na mi mar ki Pot tin ger. Po kaz cie szył się spo rym za in te re so wa niem oko licz nych rol -

ni ków jak wi dać na za łą czo nych zdję ciach. Or ga ni za to rem po ka zu by ła firm Rol mech z Płoń ska

Po kaz pra cy cią gni ków Ze tor 
z ma szy na mi upra wo wy mi

reklama
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reklama

Nie wie le bra ko wa ło do zwy cię stwa LKS Ste gny. LKS stra cił bram kę w do li czo nym
cza sie gry. Bram ki dla Ste gien zdo by li: Da mian Pie trzak oraz Krzysz tof Jam ka.

Ste gny Wy szo gród 
– Bły ska wi ca Lu cień 2: 2

Rok 2018 to rok szcze gól ny – 100 le cie od zy ska nia przez Pol skę Nie pod -
le gło ści. W ca łym kra ju – w mia stach i wsiach od by wa ją się róż ne wy da -
rze nia: pik ni ki, kon cer ty, kon kur sy, przed sta wie nia i wy sta wy. In ne go wy -
zwa nia upa mięt nia ją ce go tą rocz ni cę pod jął się na uczy ciel Ze spo łu Szkół
im. Ja na Śnia dec kie go w Wy szo gro dzie i Nie pu blicz nej Szko ły Pod sta wo -
wej im. Mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go w Or szy mo wie – Piotr Irzyk. 

Dnia 13 paź dzier ni ka 2018 r. o godz. 1600 wy ru szył pie szo z Płoc ka, aby
przejść tra sę 100. Wę drów kę swą za koń czył 14 paź dzier ni ka 2018 ro ku po 26 go -
dzi nach i 10 mi nu tach mar szu w War sza wie. Pan Piotr skła da ser decz ne po dzię ko -
wa nia swo jej ro dzi nie, ko le żan kom z pra cy i wszyst kim, któ rzy mu ki bi co wa li
i wspie ra li.

W HOŁ DZIE 
DLA NIE POD LE GŁEJ
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