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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.
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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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Ob cho dy Na ro do we go Dnia Pa mię ci 
„Żoł nie rzy Wy klę tych” w Ma łej Wsi i Sta rych Gał kach
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Wi tam z mar co wym wy da -
niem ga ze ty e -wy szo grod. pl

Ma my po czą tek wio sny. Po ła -
god nej i bez śnież nej zi mie wy da -
wać by się mo gło, że pod to pie nia
dróg nie wy stą pią. Nie ste ty pro -
blem wró cił i chy ba bę dzie wra cał.
Sło necz na po go da i wia try osu szy ły
dro gi. Ale jesz cze przed chwi lą
do wie lu do mów w ogó le nie moż -
na by ło do je chać. Do kład nie rok te -
mu po ru sza łem ten te mat i jak wi -
dać przez rok wie le się nie zmie ni -
ło. Ży je my mię dzy dwo ma du ży mi
bo ga ty mi mia sta mi, w środ ku Eu -
ro py a lo kal ne dro gi ma my ta kie
jak trak ty na Sy be rii. Tak źle nie jest
na wet w wie lu in nych re jo nach
Pol ski. Cze ka my na do bre zmia ny
w tym te ma cie.

Wraz z nad cho dzą ca wio sna
ży czę Pań stwu du żo ra do ści i moc
si ły za przy kła dem bu dzą cej się
przy ro dy.

Paweł Kłobukowski
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W dniu 16.03.2019r., Bur mistrz Gmi ny i Mia sta Wy szo gród – Pa ni Iwo na
Gor tat wraz z Rad nym Gmi ny i Mia sta Wy szo gród – Pa nem Ar ka diu szem
Błasz czy kiem oraz Kie row ni kiem USC w Wy szo gro dzie - Pa nią An ną Pół chło -
pek w imie niu sa mo rzą du gmi ny i jej miesz kań ców zło ży li Pań stwu Sta now -
skim naj ser decz niej sze ży cze nia z oka zji  ju bi le uszu Dia men to wych Go dów.

Tak wie le lat ra zem to sym bol wier no ści i mi ło ści, to do wód wza jem ne go zro zu -
mie nia i pięk ny przy kład dla mło dych po ko leń.

Za trud pra cy i wy rze czeń, za ra do ści i smut ki ży cia co dzien ne go Ju bi la ci zo sta -
li wy róż nie ni od zna cze nia mi Pre zy den ta RP An drze ja Du dy, któ re wrę czy ła Bur -
mistrz Gmi ny i Mia sta Wy szo gród - Pa ni Iwo na Gor tat.

Do stoj nym Ju bi la tom jesz cze raz ser decz nie gra tu lu je my, ży cząc dłu gich i po -
god nych lat ży cia w jak naj lep szym zdro wiu, oraz ra do ści z dzie ci, wnu ków i pra -
wnu ków.

Gra tu lu je my szczę śli we go po ży cia mał żeń skie go 
oraz zdro wia i uśmie chu przez ko lej ne la ta.

Za rząd LKS Ste gny Wy szo gród ogła sza do dat ko wy na bór
chłop ców uro dzo nych w la tach 2005, 2006, 2007, 2008 

oraz rocz ni ki 2002 i star sze do sek cji pił ki noż nej.

Je śli two je dziec ko jest zdol ne ru cho wo i lu bi grać w pił kę noż ną, nie
zwle kaj, za pisz je do klu bu! Oso by za in te re so wa ne pro si my o kon takt

z Pa nem Hu ber tem Więc kow skim, nr te le fo nu: 781 891 907.

ogłoszenie

Ju bi le usz Dia men to wych Go dów
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To bę dzie wy jąt ko wa oka zja do za pre zen to wa nia sie bie
i swo jej dzia łal no ści tak sze ro kie mu gro nu od bior ców. W do -
dat ku bę dzie się moż na wy mie nić do świad cze nia mi i za się -
gnąć po ra dy eks per ta. Wszyst ko to już 24 ma ja pod czas
Płoc kie go Fo rum Biz ne su. Go rą co za chę ca my do zgło szeń!

Bę dzie to pierw sze te go ro dza ju wy da rze nie w na szym re gio nie,
któ re go po my sło daw ca mi są płoc cy przed się bior cy zrze sze ni w Izbie
Go spo dar czej Re gio nu Płoc kie go. To swe go ro dza ju ukłon w stro nę
lu dzi biz ne su dzia ła ją cych na na szym te re nie, re pre zen tu ją cych róż -
ne bran że i usłu gi. Wy jąt ko wa oka zja do na wią za nia re la cji, po zy ska -
nia no wych klien tów i wy mia ny spo strze żeń.

Fo rum bę dzie się skła dać z czę ści me ry to rycz nej, wy sta wien ni -
czo -pre zen ta cyj nej oraz eks perc kiej. – Część wy sta wien ni czo -pre zen -
ta cyj na po zwo li na za pre zen to wa nie ak tyw no ści, pro duk tów, usług
ofe ro wa nych przez fir my z re gio nu płoc kie go. Je stem zda nia, że ta
ini cja ty wa bę dzie po ka zy wa ła i pro mo wa ła fir my, a co za tym idzie,
przy czy ni się do roz wo ju go spo dar cze go na sze go re gio nu – pod kre śla
Pre zes IGRP Krzysz tof Izmaj ło wicz.

Pre zes do da je, że rów nie waż na bę dzie Stre fa Eks per ta, w któ rej
przed sta wi cie le Za kła du Ubez pie czeń Spo łecz nych, Urzę du Skar bo -
we go, Pań stwo wej In spek cji Pra cy, Urzę dów Pra cy i in nych po zwo lą

pod mio tom pro wa dzą cym dzia łal ność go spo dar czą zna leźć roz wią za -
nie na bie żą ce pro ble my. Po za tym bę dzie blok pię ciu pa ne li me ry to -
rycz no -szko le nio wych z za kre su po dat ków, re kla my, pra wa pra cy.
A jed no cze śnie każ dy przed się bior ca bę dzie miał moż li wość pre zen ta -
cji wła snej mar ki oraz ofer ty uczest ni kom Płoc kie go Fo rum Biz ne su.

Płoc kie Fo rum Biz ne su roz pocz nie de ba ta po świę co na ro li biz ne -
su w stra te gii zrów no wa żo ne go roz wo ju re gio nu płoc kie go i Ma zow -
sza. W de ba cie weź mie udział m. in. Sta ro sta Płoc ki Ma riusz Bie niek.

Fo rum od bę dzie się 24 ma ja 2019 r. w Cen trum Kon fe ren cyj -
nym Dom Tech ni ka w Płoc ku. Już dziś za chę ca my wszyst kich przed -
się bior ców dzia ła ją cych na te re nie Po wia tu Płoc kie go do wzię cia
udzia łu w tym wy jąt ko wym spo tka niu i za pre zen to wa nia swo jej ofer -
ty wie lu lu dziom, któ rzy z pew no ścią po ja wią się na Fo rum (spo tka -
nie jest otwar te dla wszyst kich chęt nych).

Na ewen tu al ne py ta nia i zgło sze nia przed się bior ców z Po wia tu
Płoc kie go cze ka my do dn. 26 kwiet nia 2019 r. Pro si my pi sać na ad -
res:  a.ba da czew ska@po wiat.plock.pl  lub dzwo nić pod nu mer  tel.:
(24) 267 67 10.

Za pra sza my!

8 kwiet nia w Płoc ku o go dzi nie 17:00, za pra szamy na spo tka nie z prof. Ro ber tem Gwiaz dow skim li de rem Pol ski Fa ir Play

Dzię ki za an ga żo wa niu ty się cy lu dzi w ca łej Pol -
sce wy star to wał pro jekt, któ ry zmie ni pol ską
po li ty kę. Już dziś z Ro ber tem Gwiaz dow skim są
Bez par tyj ni Sa mo rzą dow cy z ca łej Pol ski, eks -
per ci i dzia ła cze or ga ni za cji po za rzą do wych,
przed się bior cy. Wkrót ce bę dzie nas wię cej. 

Dziś pa trzy my w przy szłość, na Pol skę w któ rej po dat ki są pro ste
i fa ir, sys tem eme ry tal ny sta bil ny, pa nu je praw dzi wa wol ność go spo -
dar cza a na sze za so by są od po wied nio za go spo da ro wa ne i pro fe sjo nal -
nie za rzą dza ne. Ja ło we spo ry par tyj ne, me dial ne afe ry i nie sku tecz -
nych po li ty ków zo sta wia my za so bą.

Mo że my to zro bić ra zem, do łącz cie do nas, czas na kon kre ty, czas
na Pol skę Fa ir Play

Głów ne po stu la ty, tak zwa na „szóst ka Gwiaz dow skie go” to mie -
dzy in ny mi: ob ni że nie opo dat ko wa nia pra cy, eme ry tu ra oby wa tel -
ska, de cen tra li za cja oraz re for ma są dow nic twa.

Ro bert Gwiaz dow ski pod kre ślił, jak waż ne jest niż sze opo dat ko -
wa nie pra cy. „Jak ktoś otrzy mu je za swo ją pra cę 3 ty sią ce zło tych, to
ozna cza, że je go pra co daw ca mu si za pła cić 5 ty się cy, po tem pła ci jesz -
cze po da tek Vat. To jest sy tu acja nie do za ak cep to wa nia. Nie obie cu -
je my, że coś lu dziom da my, obie cu je my, że im mniej za bie rze my.” 

Pol ska mo że być Fa ir Play

Płoc kie Fo rum Biz ne su. Przed się bior cy, cze ka my na Wa sze zgło sze nia!
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Mo wa o bli sko 10-ki lo me tro wym od cin ku
dro gi po wia to wej nr 2951W Bul ko wo – Ko -
byl ni ki. Ro bo ty roz po czę ły się póź nym la tem
ub. r., w tym ro ku są kon ty nu owa ne. Pra ce
są in ten syw ne, po nie waż jest to nie zwy kle
waż na i dłu go ocze ki wa na in we sty cja.

W ub. r. Po wiat Płoc ki otrzy mał 4,2 mln zł do -
fi nan so wa nia od Sa mo rzą du Wo je wódz twa Ma zo -
wiec kie go na prze bu do wę te go od cin ka wraz z in -
fra struk tu rą to wa rzy szą cą.

Jest to dro ga o istot nym zna cze niu dla sy tu acji
spo łecz no -go spo dar czej re gio nu i je go miesz kań -
ców, dla te go Za rząd Po wia tu Płoc kie go zde cy do wał
się wła śnie ją zgło sić do kon kur su Sa mo rzą du Wo -
je wódz twa Ma zo wiec kie go. Przy po mnij my, że
kon kurs to efekt naj więk sze go od lat wspar cia bu -
do wy dróg po wia to wych na Ma zow szu. Za rząd
Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go w 2017 r. przy jął
pro gram „Ma zo wiec ki in stru ment wspar cia dróg
lo kal nych o istot nym zna cze niu dla roz wo ju spo -
łecz no -go spo dar cze go re gio nu”.

Umo wę z Mar szał kiem Wo je wódz twa Ma zo -
wiec kie go pod pi sa li m. in. Sta ro sta Płoc ki Ma riusz
Bie niek oraz Dy rek tor Za rzą du Dróg Po wia to wych
w Płoc ku Mar cin Błasz czyk, któ ry nad zo ru je tę in -
we sty cję.

– Pra ce idą zgod nie z har mo no gra mem, za -
koń czy my je naj póź niej 30 czerw ca 2019 ro ku. Za -
le ży nam na tej in we sty cji, oso bi ście pil nu ję po stę -
pu ro bót, po nie waż wiem, jak waż na jest ta dro ga
dla miesz kań ców Po wia tu Płoc kie go – mó wi Dy -
rek tor ZDP Mar cin Błasz czyk.

Rze czy wi ście – dro ga po wia to wa Bul ko wo -Ko -
byl ni ki to jed na z waż niej szych tras dla prak tycz nie
aż czte rech gmin: Bul ko wa, Bo dza no wa, Ma łej Wsi
i Wy szo gro du. Jest ona jed ną z głów nych dróg do -
jaz do wych do kra jo wej 50-tki. Nie ste ty, jej do tych -
cza so wy stan tech nicz ny po zo sta wiał wie le do ży -

cze nia. Co praw da od ci nek zlo ka li zo wa ny na te re -
nie gmi ny Wy szo gród zo stał prze bu do wa ny w la -
tach 2008 i 2017, ale to by ła tyl ko kro pla w mo rzu
po trzeb.

– Ra zem z Rad ny mi Po wia to wy mi z te go okrę -
gu sta ra li śmy się jak naj szyb ciej do pro wa dzić do re -
mon tu dro gi Bul ko wo -Ko byl ni ki. Nie ste ty, jest to
aż 10-ki lo me tro wy od ci nek, któ re go re mont po -
chło nie du że środ ki, dla te go sta ra li śmy się o fi nan -
so wa nie ze wnętrz ne. Dzię ki po mo cy Mar szał -
ka Ada ma Stru zi ka, któ ry prze ka zał na tę in we sty -
cję 4,2 mln zł, na resz cie mo że my roz po cząć pra -
ce – mó wił w ub. r. Sta ro sta Ma riusz Bie niek, gdy
pra ce ru sza ły.

Ca łość in we sty cji po chło nie pra wie 9 mln zł.
W ra mach za da nia prze wi du je się w szcze gól -

no ści:
1) kar czo wa nie karp drzew i krza ków,
2) wy mia nę prze pu stów zlo ka li zo wa nych pod ko -
ro ną dro gi,
3) wy mia nę żel be to we go prze pu stu ra mo we go,
4)  wy ko na nie chod ni ka w miej sco wo ści Dzier ża -
no wo,
5)  ko rek cyj ne fre zo wa nie na wierzch ni bi tu micz -
nej  (lo kal nie),
6) ro bo ty ziem ne,
7) wy ko na nie po sze rzeń jezd ni (war stwa od są cza -
ją ca z pia sku, war stwa pod bu do wy z kru szy wa ła -

ma ne go, war stwa pod bu do wy z be to nu as fal to we -
go),
8)  wy ko na nie no wej na wierzch ni bi tu micz nej
jezd ni (war stwy wią żą cej i war stwy ście ral nej),
9) ścię cie i uzu peł nie nie po bo czy kru szy wem ła -
ma nym,
10) wpro wa dze nie sta łej or ga ni za cji ru chu i urzą -
dzeń bez pie czeń stwa ru chu dro go we go,
11) za bez pie cze nie ist nie ją cych sie ci zgod nie z wa -
run ka mi za rząd cy sie ci.

Ak tu al nie wy ko ny wa ne są ro bo ty ziem ne i po -
sze rze nia jezd ni.

Wy ko naw cą prac jest Przed się bior stwo Ro bót
Dro go wo – Bu dow la nych S.A. w Go sty ni nie.

Dro gi, or ga ni za cje po za rzą do -
we, Stra te gia Roz wo ju Po wia -
tu Płoc kie go, po moc fi nan so -
wa dla OSP, apel o udroż nie -
nie Wi sły na od cin ku od Wy -
szo gro du do Wło cław ka. To
tyl ko nie któ re spra wy,
nad któ ry mi ob ra do wa ła Ra -
da Po wia tu Płoc kie go pod -
czas mar co wej se sji.

VI se sja Ra dy Po wia tu w Płoc ku w ka den -
cji 2018 – 2023 od by ła się 20 mar ca 2019 r. w sie -
dzi bie Sta ro stwa Po wia to we go w Płoc ku. Otwo rzył ją
Prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Lech Dą brow ski, któ -
ry po wi tał wszyst kich obec nych.

Wśród nich by li m. in.: Ko men dant Miej ski Po -
li cji w Płoc ku Sła wo mir Że le chow ski, 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, 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 udział wzię li tak że: Sta ro sta Płoc ki  Ma -
riusz Bie niek, Wi ce sta ro sta Iwo na Sie roc ka oraz po zo -
sta li człon ko wie Za rzą du Po wia tu:  Bog dan Ba nasz -
czak,  Pa weł Bo giel  oraz  Pa weł Ja ku bow ski, a tak że
Skarb nik Po wia tu Ma ria Ja ku bow ska, Se kre tarz Po wia -

tu Mi chał Twar dy, Dy rek to rzy Wy dzia łów i jed no stek
or ga ni za cyj nych Sta ro stwa Po wia to we go w Płoc ku.

Go ść mi spe cjal ny mi by li: druh OSP No we Bo -
ry sze wo (gm. Ra dza no wo)  An drzej Ko rze niew -
ski oraz ucznio wie Ze spo łu Szkół im. Le oka dii Ber -
ge ro wej w Płoc ku, któ rzy – wraz z na uczy ciel -
ką  Ma rze ną Mar kie wicz  – uczest ni czy li w se sji
w ra mach lek cji wie dzy o spo łe czeń stwie.

Obec ni by li wszy scy Rad ni. W skład Ko mi sji
Uchwał i Wnio sków we szli tym ra zem:  Mar le na
Ma zur ska,  Apo li na ry Grusz czyń ski  ora zMar cin
Pio trow ski.

Na se sję zo sta ło za pla no wa nych wie le pro jek -
tów uchwał, wszyst kie zo sta ły przy ję te. To m. in.:
• po zy tyw na oce na po zio mu re ali za cji prio ry te to -
wych za dań za war tych w Stra te gii Roz wo ju Po wia -
tu Płoc kie go na la ta 2014-2020, tj.: „kli mat dla biz -
ne su”, „bez pie czeń stwo”, „ma ła oj czy zna”; Ra da,
przyj mu jąc tę uchwa łę, po twier dzi ła sku tecz ność
dzia łań Za rzą du Po wia tu w za kre sie po pra wy ja ko -
ści dróg, szkół po wia to wych oraz do mów po mo cy
spo łecz nej, a tak że re ali za cji pro gra mów do ty czą -
cych ła go dze nia skut ków bez ro bo cia,
• spra woz da nie z re ali za cji „Pro gra mu Współ pra cy
Po wia tu Płoc kie go z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi
oraz in ny mi pod mio ta mi pro wa dzą cy mi dzia łal ność
po żyt ku pu blicz ne go na 2018 rok”; Ra da po zy tyw nie
oce ni ła dzia ła nia po dej mo wa ne przez Po wiat na rzecz
wzmoc nie nia sek to ra po za rzą do we go i bu do wa nia
part ner stwa po mię dzy Po wia tem a or ga ni za cja mi
• udzie le nie po mo cy fi nan so wej w for mie do ta cji ce -
lo wej na wy dat ki bie żą ce, tj. wy dat ki zwią za ne z pro -
wa dze niem ak cji ra tow ni czych, na rzecz Gmi ny Bul -
ko wo dla OSP Bul ko wo oraz OSP No we Łub ki,

Dokończenia na str.5

VI se sja Ra dy Po wia tu w Płoc ku. Apel Rad nych o udroż nie nie Wi sły

Trwa prze bu do wa jed nej z naj waż niej szych dróg w Po wie cie Płoc kim
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Aby od po wie dzieć na ta kie py -
ta nie na le ża ło by na wstę pie po -
dać tro chę in for ma cji. Dla tych
z Pań stwa, któ rzy in te re su ją się
tym te ma tem pew nie więk -
szość z te go, co na pi sa li śmy
jest wia do me. Ma my na dzie ję,
że po mo że my w ro ze zna niu
spra wy tym, któ rzy jesz cze się
w tym nie orien tu ją. 

Jak to dzia ła?
Nie bę dzie my za głę biać się zbyt

moc no w szcze gó ły tech nicz ne. Isto ta
dzia ła nia spro wa dza się do te go, że gdy
ma my dzień pa ne le pro du ku ją prąd,
któ ry po przez fa low nik wpro wa dza ny
jest do sie ci i w pierw szej ko lej no ści
prze zna cza ny jest na zu ży cie wła sne. Fa -
low nik od po wie dzial ny jest rów nież
za wła ści we pa ra me try prą du na sty ku
in sta la cji fo to wol ta icz nej z sie cią. Nie -
zbęd ny jest rów nież licz nik dwu stron -
ny, któ ry mie rzy ilość prą du wy pro du -
ko wa ne go przez wła sną in sta la cję
i wpro wa dzo ne go do sie ci oraz ilość prą -
du po bra ne go z sie ci, w okre sach kie dy
nie jest on pro du ko wa ny lub pro du ko -
wa ny w zbyt ma łej ilo ści. Pa ne le pra cu ją
przy świe tle roz pro szo nym, więc na wet
przy za chmu rze niu.

Czy in sta la cja wy ma ga ob słu gi?
Zwy kle nie. Ewen tu al ny kurz zmy -

wa deszcz, a pa ra me try pra cy in sta la cji
prze ka zy wa ne są au to ma tycz nie do cen -
tra li i tam zdal nie mo gą być do ko ny wa -
ne ewen tu al ne in ter wen cje. Do brze jest
jed nak od cza su do cza su spoj rzeć
na ilość pro du ko wa ne go prą du, bo np.
przy kle jo ne do pa ne li więk sze li ście, lub
w więk szej ilo ści pta sie od cho dy itp.
mo gą zmniej szać pro duk cję.

Ja ka jest trwa łość in sta la cji?
Na głów ne ele men ty tj. pa ne le pro -

du cen ci da ją zwy kle 12 lat gwa ran cji.
Jed no cze śnie gwa ran tu ją też, że moc pa -
ne li w cią gu 25 lat nie spad nie po ni -
żej 80 % mo cy po cząt ko wej. Gwa ran cja
na fa low ni ki jest krót sza, to za zwy czaj 5-
10 lat, choć ich trwa łość jest znacz nie
więk sza. Jed na z firm da je 15 lat gwa -
ran cji na ca łość in sta la cji. 

W Niem czech pierw sze in sta la cje
za kła da no ok. 40 lat te mu i jesz cze dzia -
ła ją.

Skąd wia do mo, jak du ża po win -
na być in sta la cja?

Każ da in sta la cja po win na być in dy -
wi du al nie do bra na, aby nie by ła ani
za du ża, ani za ma ła. Jest to zwią za ne
z ak tu al nym wa run ka mi, na ja kich
wpro wa dza na jest do sie ci wy pro du ko -
wa na ener gia. Przed jej za ło że niem trze -
ba ze brać sze reg in for ma cji, ta kich jak:
wiel kość rocz ne go zu ży cia prą du, wiel -
kość za bez pie cze nia przed licz ni ko we -
go, struk tu ra zu ży cia w ukła dzie
dzień/noc i la to/zi ma, ewen tu al ne pla -
no wa ne w naj bliż szej przy szło ści zmia -
ny w sprzę cie rzu tu ją ce na moż li we
zmniej sze nie lub zwięk sze nie zu ży cia.

Czy to jest opła cal ne?
Zde cy do wa nie tak! 
Je śli nie za ło ży my pa ne li, i tak bę -

dzie my pła cić za ener gię do koń ca ży cia
nie ma jąc wpły wu na wy so kość ra chun -
ków. Je śli je za ło ży my, to po spła cie bę -
dzie my pła cić je dy nie dzie sią tą część te -
go, co mu sie li by śmy nie ma jąc pa ne li.

In sta la cję moż na ku pić pła cąc jed -
no ra zo wo lub w ra tach. Przy wpła cie
jed no ra zo wej okres zwro tu z in we sty cji,
to ok. 9-10 lat za kła da jąc, że ce ny prą du
nie bę dą ro sły lub ok. 4-6 lat, je śli ce ny
prą du bę dą ro sły w pro gno zo wa nym
tem pie ok. 7-8 % rocz nie. Je śli te sa me
pie nią dze od da li by śmy do ban ku, to ża -
den bank nie za gwa ran to wał by tak ko -
rzyst nej in we sty cji. 

Przy roz ło że niu na 120 rów nych
mie sięcz nych rat war tość ra ty w pierw -
szych 2-3 la tach bę dzie tyl ko nie co wyż -
sza w po rów na niu do ra chun ku za prąd,

ja ki by śmy w tym sa mym cza sie hi po te -
tycz nie pła ci li. Po cząw szy zaś od ok. 3-4
ro ku spła ca ne ra ty bę dą niż sze, niż owe
hi po te tycz ne ra chun ki, w związ ku
z pro gno zo wa ną pod wyż ką cen ener gii.

Ist nie je też moż li wość od pi sa nia
od po dat ku czę ści po nie sio nych kosz -
tów. Nie któ re sa mo rzą dy usta la ją też
swo je za chę ty. 

Pod su mo wa nie
– Oszczęd no ści uzy ska ne z pro du -

ku ją cej prąd in sta la cji fo to wol ta icz nej fi -
nan su ją wiel kość ra ty pła co nej ban ko wi.
Nie wpły wa ją więc na wy so kość bie żą -
cych opłat.

– Za miast pła cić ope ra to ro wi prą -
du pła ci my ra ty ban ko wi. Po spła cie zaś,
aż do koń ca ży wot no ści in sta la cji bę -
dzie my mo gli cie szyć się, że pła ci my po -
nad 10-krot nie mniej sze ra chun ki, niż
do tej po ry. 

Za chę ca my do kon tak tu oso by fi -
zycz ne, jak i fir my po sia da ją ce wła sne
bu dyn ki z na da ją cym się do za ło że nia
pa ne li da cha mi i za in te re so wa ne ob ni -
że niem w ten spo sób kosz tów ener gii
elek trycz nej. 

Chęt nie umó wi my się na spo tka -
nie, na któ rym lub bez po śred nio
po nim przy go tu je my ana li zę przed fo -
to wol ta icz ną uwzględ nia ją cą in dy wi du -
al ną sy tu ację i po trze by za in te re so wa -
nych.

Za pra sza my do kon tak tu.
MO JA FO TO WOL TA IKA
Tel. Kom. 607 450 618 

Ma il: 
mo ja fo to wol ta ika@gma il.com

Czy fo to wol ta ika się opła ca?VI se sja Ra dy Po wia tu w Płoc ku.
Apel Rad nych o udroż nie nie Wi sły

Bar dzo dzię ku je my Fun da cji „Ja Wi sła” i pa nu Pre ze so wi Prze my -
sła wo wi Pa sek za prze ka za nie do na sze go Mu zeum za byt ko wej
bar ki „Her bat nik”. Bar ka kon struk cji sta lo wej, spa wa nej o wy mia -
rach: 16 x 3 x 0,9 m, trzy prze dzia ło wa, z dol no po kła do wą od kry tą
ła dow nią, sa mo spła wo wa, sta no wi re likt trans for ma cji ta bo ru że -
glu gi wi śla nej z drew nia no – ża glo we go na sta lo wy z na pę dem me -
cha nicz nym. Bar ka bę dą ca jed ną z ostat nich po zo sta ło ści po War -
szaw skiej Stocz ni Rzecz nej w Por cie Czer nia kow skim w War sza wie,
tra fi do Wy szo grodz kie go Mu zeum Wi sły i dzię ki uprzej mo ści lo kal -
nych władz sa mo rzą do wych bę dzie god nie wy eks po no wa na dla ce -
lów tu ry stycz nych i edu ka cyj nych przy szłych po ko leń Po la ków.

MU ZEUM WI SŁY ŚROD KO WEJ I ZIE MI WY SZO GRODZ KIEJ

Bar ka Her bat nik 
w Mu zeum w Wy szo gro dzie

Dokończenia ze str.4

• usta le nie roz kła du go dzin pra cy ap tek ogól no do stęp nych na te re nie Po wia tu Płoc -
kie go,
• udroż nie nie rze ki Wi sły na od cin ku od Wy szo gro du do Wło cław ka.

Uchwa ła w spra wie udroż nie nia Wi sły zo sta nie prze ka za na Pre ze so wi Ra dy Mi -
ni strów, Mi ni stro wi Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji, Mi ni stro wi Go spo dar ki
Mor skiej i Że glu gi Śród lą do wej, par la men ta rzy stom re gio nu płoc kie go. To ko lej ny
krok, by miesz kań cy nad wi ślań skich gmin po czu li się wresz cie bez piecz ni.

W uza sad nie niu uchwa ły czy ta my: „Po mi mo wcze śniej szych mo ni tów władz Po -
wia tu Płoc kie go skie ro wa nych do or ga nów cen tral nych i wo je wódz kich, na dal ma ło
środ ków fi nan so wych prze zna cza się na pro wa dze nie prac re fu la cyj nych. A co gor sza,
środ ki te są z ro ku na rok mniej sze i wy star cza ją je dy nie na wy do by cie osa dów w zni ko -
mych ilo ściach, tak jak to mia ło miej sce w ro ku 2018, kie dy to wy do by to za le d wie 350
ty się cy me trów sze ścien nych, za kwo tę 4,5 mln zł, przy na pły wie rocz nym 1,5 mln me -
trów sze ścien nych na mu łu”.

Rad ni zło ży li też mnó stwo in ter pe la cji, głów nie w spra wach dro go wych, na któ -
re od po wie dzi tra dy cyj nie uzy ska ją dro gą pi sem ną. Sta ro sta Ma riusz Bie niek za pro -
po no wał, by za po cząt ko wać spo tka nia Rad nych z da ne go okrę gu, pod czas któ rych
usta la ne by ły by prio ry te ty i plan dzia ła nia do ty czą cy mo der ni za cji po szcze gól nych
dróg.

Na za koń cze nie druh An drzej Ko rze niew ski po etyc ko pod su mo wał m. in. pra -
cę Ra dy Po wia tu w Płoc ku.

05 kwietnia 2019 r. 
Ekstremalna Droga Krzyżowa /EDK/

Płońsk – Czerwińsk nad Wisłą. 
Szlak św. Maksymiliana Marii Kolbego 

- rycerza Maryi
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reklama

Wszy scy sły szą, że jest afe ra w GOPS -ie, ale któ ra to
już z ko lei i o co wła ści wie cho dzi to nikt nie wie.
Miesz kań cy gmi ny Czer wińsk nad Wi słą py ta ni o ca łą
spra wę, od po wia da ją, że żad nych ofi cjal nych in for ma -
cji ni gdzie nie ma opu bli ko wa nych, a jak sa mi chcą
się cze goś do wie dzieć i pro szą rad nych o za da wa nie
py tań na se sjach to więk szość rad nych wca le za py tań
nie prze ka zu je, a Ci któ rzy py ta ją żad nych kla row nych
od po wie dzi nie otrzy mu ją.

Dla te go też, po sta no wi li śmy opi sać rze tel nie tą spra wę
na ile po zwa la ją do stęp ne in for ma cje. 

AFE RA NU MER 1
Spra wa nie pra wi dło wo ści Gmin ne go Ośrod ka Po mo cy

Spo łecz nej w Czer wiń sku nad Wi słą cią gnie się już od 2016
ro ku. Wte dy to zo sta ło wsz czę te śledz two przez Pro ku ra tu rę
Re jo no wą w Płoń sku prze ciw pra cow ni kom GOPS o nad uży -
cia wła dzy w ce lu osią gnię cia ko rzy ści ma jąt ko wej. Z do nie -
sień pra so wych do wia du je my się, że spra wa do ty czy ła fał szo -
wa nia za świad czeń o wy so ko ści do cho dów, aby oso by fał szu ją -
ce i człon ko wie ich ro dzin mie ści li się w kry te riach do cho do -
wych nie zbęd nych do uzy ska nia za sił ków. Z nie wia do mych
przy czyn w 2017 ro ku śledz two prze ję ła Pro ku ra tu ra Re jo no -
wa z Płoc ka. Jak po in for mo wa ła Iwo na Śmi giel ska – Ko wal -
ska, rzecz nik pra so wy Pro ku ra tu ry Re jo no wej w Płoc ku: owo -
cem pra cy pro ku ra tu ry by ło skie ro wa nie ak tu oskar że nia
prze ciw pra cow ni kom GOPS i ów cze snej kie row nicz ce
w spra wie prze kra cza nia upraw nień w ce lu uzy ska nia ko rzy -
ści ma jąt ko wej do Są du Re jo no we go w Płoń sku. 

Pi sząc za Ga ze ta plonsz czak. pl z dnia 23/11/2018 Akt
oskar że nia przed sta wio no: Elż bie cie K. (9 za rzu tów), Wan -
dzie K. (2 za rzu ty), Mał go rza cie B. (4 za rzu ty), Bo gu mi le Z.
(3 za rzu ty), Łu ka szo wi Z. (3 za rzu ty), Ka ta rzy nie K. P. (1 za -
rzut). Na dzień 23 li sto pa da 2018 ro ku nie był zna ny jesz cze
ter min roz pra wy. 

Jak wi do mo na sta no wi sko kie row ni ka Gmin ne go Ośrod -
ka Po mo cy Spo łecz nej w Czer wiń sku nad Wi słą zo stał ogło -
szo ny kon kurs. Wio sną 2017 ro ku za trud nio na zo sta ła no wa
pra cow ni ca na tym sta no wi sku.

AFE RA NU MER 2 
Tuż po ubie gło rocz nych wy bo rach sa mo rzą do wych,

w koń ców ce paź dzier ni ka 2018 ro ku Wójt Gmi ny Czer wińsk
nad Wi sła Mar cin Gor tat po in for mo wał rad nych o kło po tach
w pod le głej gmi nie jed no st ce GOPS i o zwol nie niu w try bie
na tych mia sto wym kie row nicz ki. Pro ku ra tu ra Re jo no wa
w Płoń sku wsz czę ła (ko lej ne już w cią gu ostat nich 2 lat) śledz -
two, tym ra zem prze ciw kie row nicz ce Gmin ne go Ośrod ka
Po mo cy Spo łecz nej w spra wie prze kro cze nia upraw nień w ce -
lu osią gnię cia ko rzy ści ma jąt ko wej. 

Jak in for mo wa ła Ewa Am bro ziak, sze fo wa płoń skiej pro -
ku ra tu ry, śledz two roz po czę ło się po zło że niu przez Wój ta
Mar ci na Gor ta ta za wia do mie nia w wy dzia le do wal ki z ko -
rup cją KWP w Ra do miu. 

Na pro fi lu spo łecz no ścio wym Ra dio Płońsk 93,6
FM, 11 stycz nia po ja wił się ar ty kuł z któ re go wy ni ka ło,
że Pro ku ra tu ra Re jo no wa w Płoń sku po sta wi ła już za rzu -
ty by łej kie row nicz ce Gmin ne go Ośrod ka Po mo cy Spo -
łecz nej w Czer wiń sku. W ak cie oskar że nia po ja wi ły się
za rzu ty po peł nie nia prze stępstw urzęd ni czych, z ar ty ku -
łu 231 par. 1 i 2. do ty czą ce prze kro cze nie upraw nień po -
przez wy pła tę środ ków z ra chun ku GOPS, na swo je pry -
wat ne kon to. 

Jak in for mu je Pro ku ra tu ra Re jo no wa w Płoń sku spra wa
do ty czy kwo ty 177 tys. zł, któ re oskar żo na prze la ła w 67
trans ak cjach na pry wat ne kon to. Pro ce der miał trwać od paź -
dzier ni ka 2017 do paź dzier ni ka 2018ro ku.

10 stycz nia 2019 ro ku od by ło się w płoń skiej pro ku ra -
tu rze prze słu cha nie by łej kie row nicz ki, któ re za koń czy ło
się przed sta wie niem za rzu tów. Prze słu cha na przy zna ła się
do wi ny, ale ze wzglę du na do tych cza so wą nie ka ral ność,
pro ku ra tu ra nie za sto so wa ła wo bec niej po zba wie nia wol -
no ści, je dy nie do zór po li cyj ny, po rę cze nie ma jąt ko we
w kwo cie 20 ty się cy zł, za kaz opusz cza nia kra ju oraz za kaz
peł nie nia funk cji pu blicz nych.

Sa ma oskar żo na, nie chce się wy po wia dać w spra wie
i za strze gła swój wi ze ru nek i da ne oso bo we. W oświad cze -
niu prze sła nym dla Ra dio Płońsk by ła kie row nicz ka po wie -
dzia ła „Gmi na nie ma sta tu su po krzyw dzo ne go, a więc nie
ma do stę pu do akt po stę po wa nia przy go to waw cze go, któ re
ob ję te jest ta jem ni cą. Gmi na nie zo sta ła do pusz czo na ja ko
stro na po stę po wa nia, więc Wójt nie ma i nie mo że mieć
żad nych in for ma cji z po stę po wa nia. Nad mie niam, że
zgod nie z ko dek sem kar nym po stę po wa nie przy go to waw -
cze jest nie jaw ne” 

We dług ko dek su kar ne go za prze stęp stwo, któ re go do pu -
ści ła się oskar żo na, gro zi jej od ro ku do 10 lat po zba wie nia
wol no ści.

Cze ka my na dal szy roz wój sy tu acji i ży czy my gmi nie
Czer wińsk nad Wi słą, że by za dzi wia ją co zła pas sa w Gmin -
nym Ośrod ku Po mo cy Spo łecz nej w koń cu się skoń czy ła. 

-ZDRO WO ROZ SĄD KO WY

Już od kil ku dni za rów no
na stro nie in ter ne to wej, jak
i kon cie na Fa ce bo oku Ze spół
Szkół im Kró lo wej Ja dwi gi pod -
sy cał emo cje stop klat ka mi no -
we go te le dy sku pro mu ją ce go
szko łę „W na sze pro gi wejdź
i trwaj”, któ re go pre mie rę wy -
zna czo no na mi nio ny pią tek.
Wła śnie te go dnia rze czy wi stość
prze ro sła naj śmiel sze ocze ki wa -
nia nie tyl ko pro du cen tów, lecz
tak że sa mych wy ko naw ców.
Licz ba wy świe tleń  bo wiem
wzra sta ła z każ dą go dzi ną, bi jąc
re kor dy.  Nikt nie spo dzie wał się
ta kie go suk ce su.

Twór cy fil mu wy ka za li się kre atyw -
no ścią i upo rem w dą że niu do ce lu. Pra -
co wa li, ma jąc oba wy co do efek tów swo -
jej pra cy. Dziś po win ni przy jąć do wia -
do mo ści, że zro bi li coś do bre go.

No wo cze sny, efek tow ny – tak moż na
okre ślić te le dysk, któ ry stwo rzy li ucznio -
wie Tech ni kum w Ze spo le Szkół  im. Kró -
lo wej Ja dwi gi. A wszyst ko za czę ło się
od pio sen ki, któ ra jest owo cem nie by wa -
łe go ta len tu dwoj ga mło dych lu dzi – Jac -
ka i Klau dii, ab sol wen ta oraz te go rocz nej
ma tu rzyst ki Tech ni kum Agro biz ne su w
Ze spo le  Szkół im. Kró lo wej Ja dwi gi.  Mu -
zy ka za wsze im to wa rzy szy ła, te raz jed -
nak pod ję li się   nie co dzien ne go wy zwa -
nia – chcie li stwo rzyć utwór od pod szew -
ki. Sło wa utwo ru to  ich wspól ne dzie ło.

Te le dysk po wstał w cią gu jed ne go
dnia.  Głów ne ro le ode gra li w nim Ja cek
oraz Klau dia Okra so wie – to wła śnie
oni za chę ca ją   ósmo kla si stów i gim na -
zja li stów do prze kro cze nia pro gu szko ły.

Te le dysk oprócz te go, że przed sta -
wia ofer tę edu ka cyj ną  pla ców ki, to rów -
nież  udo wad nia, że jest  w niej miej sce
na do brą za ba wę oraz roz wi ja nie swo ich
ta len tów. Znaj du ją się w niej rów nież
na uczy cie le, któ rzy z chę cią an ga żu ją się
w no we pro jek ty.

Te le dysk moż na obej rzeć na por ta -
lu www.e -wy szo grod.pl

Te le dysk 
z Czer wiń ska

Jak to wła ści wie z tym GOPS -em w Czer wiń sku by ło?
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12 mar ca 2019 r. w Ze spo le Szkół
im. Ja na Śnia dec kie go w Wy szo gro -
dzie od by ła się X Edy cja Tar gów Edu -
ka cyj nych „Od Edu ka cji do Pra cy”.

Ce lem Tar gów by ło prze ka za nie
ma tu rzy stom i ich ro dzi com in for ma cji
o kie run kach kształ ce nia, wa run kach
re kru ta cji do szkół po nad gim na zjal nych
i moż li wo ściach pod ję cia pra cy. Ideą or -
ga ni zo wa ne go przed się wzię cia by ło za -
pre zen to wa nie róż ne go ro dza ju wspar -
cia, zwią za ne go z bu do wą wła snej ka rie -
ry za wo do wej, dro gi edu ka cyj nej oraz
po sze rze nia in for ma cji po trzeb nych
do kształ to wa nia ścież ki roz wo ju za wo -
do we go na lo kal nym ryn ku pra cy.
Wszy scy za in te re so wa ni mie li moż li -
wość za po zna nia się z ofer ta mi edu ka -
cyj ny mi pla có wek oświa to wych oraz
z ofer ta mi pra cy in sty tu cji ryn ku pra cy,
jak rów nież uzy ska nia in for ma cji o za -
wo dach, sko rzy sta nia z po mo cy do rad -
ców za wo do wych i po śred ni ków pra cy.

Tar gi „Od Edu ka cji do Pra cy” mia ły
przede wszyst kim na ce lu po móc
uczniom klas ma tu ral nych w wy bo rze
kie run ków dal sze go kształ ce nia i uła -
twie nie do stę pu do ak tu al nych pro po -
zy cji wyż szych uczel ni. Mło dzież mo gła
za po znać się rów nież z ak tu al ny mi ofer -
ta mi Urzę dów Pra cy i moż li wo ścia mi
za trud nie nia po skoń cze niu szko ły. Pod -
czas Tar gów moż na by ło pod dać się za -
bie gom ko sme tycz nym, pro fe sjo nal ne -
mu ma sa żo wi, zba dać BMI, dać się

ucze sać czy też zmie rzyć so bie ci śnie -
nie. Szko ły wyż sze, aby za in te re so wać
swo ją ofer tą uczniów or ga ni zo wa ły kon -
kur sy i po ka zy, ale przede wszyst kim
udzie la ły in for ma cji o kie run kach
kształ ce nia i wa run kach re kru ta cji.

Wśród za pro szo nych go ści nie za bra -
kło m. in.: Wi ce sta ro sty  Iwo ny Sie roc -
kiej, Mał go rza ty Stru zik – Dy rek to ra 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
oraz  Da riu sza Bosz ko  – Wi ce dy rek to ra
Po wia to we go Urzę du Pra cy w Płoc ku

Tar gi Edu ka cji i Pra cy w Wy szo gro dzie

re kla ma
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16 mar ca 2019 ro ku od by ły się ob cho dy Na ro do we go Dnia Pa mię ci „Żoł -
nie rzy Wy klę tych” w Ma łej Wsi i Sta rych Gał kach, or ga ni zo wa ne w ra -
mach ogól no pol skich ob cho dów ku czci „Żoł nie rzy Wy klę tych”, ob ję tych
Pa tro na tem Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej An drze ja Du dy. Uro czy -
sto ści roz po czę ła Msza Świę ta w in ten cji Żoł nie rzy Wy klę tych w Ko ście le
Pa ra fial nym w Ma łej Wsi, po któ rej wszy scy zgro ma dze ni prze je cha li
pod po mnik upa mięt nia ją cy miej sce ostat niej wal ki  Żoł nie rzy Wy klę tych
pod do wódz twem Wik to ra Stry jew skie go ps. „Cac ko” w miej sco wo ści
Sta re Gał ki. Przed po mni kiem wspól nie od śpie wa no Hymn Na ro do wy
przy akom pa nia men cie Or kie stry Dę tej OSP w Rę bo wie, zło żo ne zo sta ły
kwia ty i zni cze oraz przy po mnia ne zo sta ły na zwi ska Żoł nie rzy, któ rzy
w tym miej scu sto czy li swo ją ostat nią wal kę zbroj ną:

– Sier żant Wik tor Stry jew ski pseu do nim Cac ko
– Elż bie ta Ko za nec ka ps Ba sia
– Jan Kło bu kow ski ps Ja nek
– Lu do mir Pe czyń ski ps Wła dek
– Wa cław Mi chal ski ps Ga łąz ka
– Zyg munt Ku liń ski ps Al bin
– Ja ni na Sa mo raj ps Ce lin ka

Kon ty nu acja uro czy sto ści od by ła się w re mi zie stra żac kiej w Sta rych Gał kach, któ -
rą roz po czął pro gram mu zycz ny Ze spo łu Har cer skie go „Uku de mia”  ist nie ją cy przy 64
Ar ty stycz nej Dru ży nie Har cer skiej Zoś ka i Alek w Ma łej Wsi, po któ rym mo gli śmy wy -
słu chać wy kła du  Ja ro sła wa Wró blew skie go au to ra książ ki  „Kwa te ra Ł. Wol ność jest ku -
lo od por na”, któ ry opo wie dział o pra cach  na Łącz ce i Żoł nier zach Wy klę tych.

Głów nym punk tem pro gra mu by ło wrę cze nie po dzię ko wań  ro dzi nom rol ni -
ków, któ rzy wspie ra li żoł nie rzy Wy klę tych. Mi ni ster Ma ciej Ma łec ki pod kre ślił, że
waż nym jest, że by pa mię tać że Żoł nie rze Wy klę ci wal czy li na na szych te re nach, bo
otrzy my wa li schro nie nie w do mach rol ni ków, któ rzy za pew ni li im noc le gi i wy ży -
wie nie i tyl ko dzię ki wspar ciu lo kal nej spo łecz no ści Nie złom ni mo gli wal czyć tak
dłu go. Po dzię ko wa nia dla ro dzin rol ni ków prze ka zał Eu ro po seł Zbi gniew Kuź miuk,
Mar sza łek Adam Bie lan, Mi ni ster Ma ciej Ma łec ki, An drzej Stry jew ski oraz Mar ce li
Szko pek. Na za koń cze nie wy stą pi ła Ga bry sia Ma jor kie wicz, miesz kan ka gmi ny Bul -
ko wa, re pre zen tu jąc prze pięk ny pro gram mu zycz ny. 

W ob cho dach   Na ro do we go Dnia Pa mię ci „Żoł nie rzy Wy klę tych” w Gmi nie
Ma ła Wieś udział wzię li:

– Eu ro po seł Zbi gniew Kuź miuk
– Mar sza łek Se na tu Adam Bie lan
– Mi ni ster Ma ciej Ma łec ki
– Wójt Gmi ny Ma ła Wieś Zyg munt Woj na row ski wraz z pra cow ni ka mi Urzę du
– Prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Ma ła Wieś An drzej Pie lat wraz z Rad ny mi

Gmi ny
– Wójt Gmi ny Bul ko wo Ga briel Gra czyk
– Wójt Gmi ny Sta ro źre by Ka mil Gro szew ski 
– An drzej Stry jew ski syn sier żan ta Wik to ra Stry jew skie go ps. Cac ko
– Krzysz tof Bu kow ski syn po rucz ni ka Ed mun da Bu kow skie go ps Ed mund

z Mał żon ką
– Ga briel Ku bac ki syn Jó ze fa Ku bac kie go, ps. „Wi cher”
– An drzej Koń czy kow ski syn Hen ry ka Koń czy kow skie go ps. Ha licz
– Har ce rze 
– Ochot ni cze Stra że Po żar ne z te re nu na szej gmi ny

Wy jąt ko wy cha rak ter so bot nim ob cho dom nada ła obec ność Woj ska Obro ny
Te ry to rial nej  64 Ba ta lio nu Lek kiej Pie cho ty, wcho dzą cy w skład 6 Ma zo wiec kiej
Bry ga dy Obro ny Te ry to rial nej im. Rot mi strza Wi tol da Pi lec kie go pod do wódz twem
mjr. Ire ne usza Fu da ły. Woj ska Obro ny te ry to rial nej są naj now szym, pią tym ro dza -
jem Sił zbroj nych RP.

W uro czy sto ściach uczest ni czy li rów nież człon ko wie ro dzin po mor do wa nych
żoł nie rzy, lo kal ni i te ry to rial ni sa mo rzą dow cy, ucznio wie szkół z Ma łej Wsi, Czer -
wiń ska, Cho ci sze wa i Bli cho wa oraz licz nie ze bra ni miesz kań cy Gmi ny Ma ła Wieś.

Or ga ni za to ra mi ob cho dów Na ro do we go Dnia Pa mię ci „Żoł nie rzy Wy klę tych”
w Ma łej Wsi i Sta rych Gał kach by li Pa no wie Mar ce li Szko pek i Woj ciech Bo ra tyń ski,
współ or ga ni za to rem po now nie był Urząd do spraw Kom ba tan tów i Osób Re pre sjo -
no wa nych. Swo je go wspar cia w przy go to wa niach uro czy sto ści udzie li ło rów nież
Gmin ne Cen trum Kul tu ry Mul tiO sa da w Ma łej Wsi.

Ob cho dy Na ro do we go Dnia Pa mię ci „Żoł nie rzy Wy klę tych” w Ma łej Wsi i Sta rych Gał kach
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reklama

W dniu 2 mar ca 2019 r. uro czy ście uczest ni czy li śmy
w Ob cho dach Na ro do we go Dnia Pa mię ci „Żoł nie rzy
Wy klę tych”. Wy jąt ko wą mszę świę tą w bul kow skim
ko ście le od pra wił ks. Pro boszcz Sła wo mir Trza ska
przy kon ce le brze ks. Dzie ka na Wło dzi mie rza Dzień -
kow skie go – Pro bosz cza pa ra fii Św. An ny w Bli cho wie
oraz ks. An drze ja Kon wer skie go – Pro bosz cza pa ra fii
Prze mie nie nia Pań skie go w Da ni sze wie, za co ser -
decz nie dzię ku ję. 

Po mszy św. wszy scy prze mie ści li śmy się do Wiej skie go
Par ku Nie pod le gło ści, gdzie do ko na no od sło nię cia i po świę ce -
nia ta blic: upa mięt nia ją cej Żoł nie rzy Wy klę tych oraz sa me go
Wiej skie go Par ku Nie pod le gło ści w Bul ko wie, któ rą wy ko nał

Pan Prze my sław Sze lą gow ski. W tym miej scu moż na by ło
rów nież zo ba czyć sto iska grup re kon struk cyj nych z po jaz da -
mi i sprzę tem woj sko wym (Sto wa rzy sze nie „Wi sła” Po jaz dów
Za byt ko wych i Mi li tar nych). Ko lej nym punk tem ob cho dów
by ło wspól ne śpie wa nie oraz ogni sko, któ rym prze wod ni czy -
ła 44. Dru ży na Star szo har cer ska „Sfo ra” z Bli cho wa na cze le
z dru hem Prze my sła wem Sze lą gow skim. Te go dnia swo ją
obec no ścią za szczy ci li nas: Mar le na Ma zur ska – 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 ce li Szko pek – pa sjo nat lo kal nej hi sto rii,
An drzej Kro kow ski – Prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Bul ko wo
wraz z rad ny mi i soł ty sa mi, Zbi gniew Paw łow ski – rad ny gmi -
ny Sta ro źre by dzia łacz lo kal ny, Sła wo mir Zie lon ka – przed sta -
wi ciel Gru py Re kon struk cyj no -Hi sto rycz nej „Pułk IV Pie cho -
ty Księ stwa War szaw skie go”, Pre ze si oraz dru ho wie Ochot ni -

Ob cho dy Na ro do we go Dnia Pa mię ci „Żoł nie rzy Wy klę tych” – Bul ko wo

reklama

czych Stra ży Po żar nych z te re nu Gmi ny Bul ko wo, Dy rek to rzy oraz Ra dy Pe da go -
gicz ne, Ra dy Ro dzi ców i ucznio wie szkół z te re nu Gmi ny Bul ko wo, przed sta wi cie -
le VI Ma zo wiec kiej Bry ga dy Obro ny Te ry to rial nej 64-go Ba ta lio nu Lek kiej Pie cho ty
w Płoc ku, 36. Dru ży na Star szo har cer ska „Nie złom ni” z No we go Mi sze wa, przed sta -
wi cie le Ko ła Eme ry tów, Ren ci stów i In wa li dów w Bul ko wie, pra cow ni cy Urzę du
Gmi ny oraz wszyst kich jed no stek, dy rek tor Bi blio te ki oraz zgro ma dze ni miesz kań -
cy. Bar dzo dzię ku je my pa nu Mie czy sła wo wi Jó zwia ko wi oraz wszyst kim, któ rzy go
wspie ra li w or ga ni za cji tak wy jąt ko we go wy da rze nia. Dzię ku je my za obec ność
wszyst kim go ściom i miesz kań com.
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Szko ła Pod sta wo wa im. K. K. Ba czyń skie go
to szko ła z ogrom ny mi tra dy cja mi, w któ rej
pie lę gnu je się hi sto rię oraz pa mięć o na -
szych przod kach, ale na sza szko ła to nie tyl -
ko to co by ło, ale przede wszyst kim śmia ło
wcho dzi my w przy szłość, sta ra jąc się da wać
na szym uczniom jak naj wię cej, po ka zy wać
jak naj cie ka wiej i otwie rać ich na no wy tech -
no lo gicz ny świat. Je ste śmy otwar ci na wszel -
kie in no wa cje, któ re spra wia ją, że mło dzież
z więk szym za an ga żo wa niem po dej mu je za -
da nia, któ re przed ni mi sta wia my.

Głów nym po wo dem, dla któ re go po sta no wi li -
śmy po wal czyć o miej sce w pro gra mie Ak tyw ne
Szko ły Mul ti Sport, by ło in no wa cyj ne po dej ście
do ak tyw no ści fi zycz nej, któ re przy świe ca pro gra -
mo wi. Wie dzie li śmy, że na si ucznio wie z chę cią we -
zmą udział w wy zwa niu sta wia nym przez Po grom -
ców Bez ru chu, szcze gól nie, że za pro po no wa ne in -
te rak tyw ne te sty, są dla uczniów atrak cyj ną al ter na -
ty wą spę dze nia cza su na ak tyw no ści fi zycz nej.

Wstą pie nie do pro jek tu by ło dla nas waż ne
rów nież dla te go, że an ga żu je on nie tyl ko uczniów,
ale rów nież na uczy cie li i ro dzi ców. Ra zem two rzy -
my dru ży nę, któ ra wal czy z bez ru chem oraz bra -
kiem ak tyw no ści fi zycz nej. Bę dąc w pro gra mie Ak -
tyw ne Szko ły Mul ti Sport da je my na szej mło dzie ży
moż li wość by cia li de ra mi w dzie dzi nie, któ ra jest
im bli ska, stwa rza my uczniom wa run ki do osią -
gnię cia suk ce su, któ ry jest wi docz ny i mia ro daj ny.
Dzię ki te mu, że sta ją się oni ani ma to ra mi gier i za -
baw spor to wych, po ka zu ją in nym po zy tyw ne
wzor ce, któ re pro wa dzą do sys te ma tycz nej pra cy
i da ją wi docz ne efek ty.

Udział w pro gra mie dał nam moż li wość lep -
sze go po zna nia na szej mło dzie ży, dzię ki ich wska -
zów kom mo gli śmy stwo rzyć plan tre nin go wy
na ca ły rok. Plan, któ ry bę dzie dla nich atrak cyj ny,
cie ka wy, dzię ki któ re mu po pra wią oni nie tyl ko
swo je wy ni ki, ale przede wszyst kim bę dą się do -
brze ba wić. Zro zu mie ją, że sport to nie tyl ko wy si -
łek, ale rów nież atrak cyj na, cie ka wa for ma spę dza -
nia cza su. Wstę pu jąc do pro gra mu, chcie li śmy po -
ka zać na szym uczniom, że ruch mo że być wspa -
nia łą przy go dą, przy go dą bez te le fo nu i kom pu te ra.

Zde cy do wa li śmy się na udział w pro gra mie,
po nie waż jest on dla nas do dat ko wą mo ty wa cją
do wal ki z bez ru chem. Dzię ki współ pra cy z kon -
sul tan ta mi pro gra mu, na sze dzia ła nia są bar dziej
atrak cyj ne i cie kaw sze dla mło dzie ży. Pro jekt po -
mógł nam stwo rzyć wa run ki do sys te ma tycz nej
pra cy. Li czy my, że dzię ki roz pi sa ne mu pla no wi tre -
nin go we mu na sza szko ła udo wod ni, że,, Ak tyw ne
dzie ci ra dzą so bie le piej”.

Pierw szym wy da rze niem w ra mach pro jek tu
by ły warsz ta ty kon sul ta cyj ne, pod czas któ rych go -
ści li śmy przed sta wi cie li ze spo łu Ak tyw ne Szko ły
Mul ti Sport, pa nią bur mistrz Iwo nę Gor tat, przed -
sta wi cie li Ra dy Ro dzi ców, Ra dy Pe da go gicz nej oraz

uczniów na szej szko ły. Wszy scy two rzy my jed ną
dru ży nę, któ rej przy świe ca je den cel: po bu dzić
dzie ci do więk szej ak tyw no ści fi zycz nej. Warsz ta ty
prze bie gły w mi łej at mos fe rze, sprzy ja ją cej wy pra -
co wa niu pla nu tre nin go we go, któ ry bę dzie my
wspól nie re ali zo wać w na szej szko le. Cen ne by ły
wska zów ki kon sul tan tów, któ rzy po dzie li li się do -
bry mi prak ty ka mi z in nych szkół, cie szy nas tez, że
na sze po my sły spo tka ły się z z po zy tyw nym od bio -
rem z ich stro ny. Oka za ło się rów nież, że nasz plan
tre nin go wy był tak do bry, że do sta li śmy od ra zu
tak zwa ny,, zło ty przy cisk”, któ ry za pew nił nam
pierw sze miej sce wśród szkół przy stę pu ją cych
do pro jek tu. Dzię ki te mu na sza mło dzież mo gła
już 11 mar ca sta nąć do wal ki z po two ra mi z Ga lak -
ty ki Bez ru chu.

Ko lej nym wy da rze niem w ra mach tur nie ju
Ak tyw nych Szkół Mul ti Sport by ło prze pro wa dze -
nie te stu spraw no ści fi zycz nej Eu ro fit+. W ba da -
niu uczest ni czy li wszy scy ucznio wie klas I – VII,
któ rzy mie li do po ko na nia dzie więć prób spraw no -
ści fi zycz nej. Test jed nak nie prze bie gał w stan dar -
do wy spo sób, po nie waż był wzbo ga co ny w ele men -
ty au dio wi zu al ne. Pod czas trwa nia ca łe go te stu
ucznio wie w gru pach wal czy li z po two ra mi z Ga -
lak ty ki Bez ru chu. Waż ne jest, że ucznio wie nie
pra co wa li in dy wi du al nie, ale ja ko gru pa i ja ko gru -
pa wal czą o suk ces. Cie szy my się rów nież, że nasz
udział w pro jek cie ma po zy tyw ny wy dźwięk na te -
re nie na sze go mia sta, co zo sta ło pod kre ślo ne po -
przez udział pa ni bur mistrz – Iwo ny Gor tat w te -
ście spraw no ści.. Rów nież na uczy cie le na szej szko -
ły oraz szkół są sia du ją cych sta nę li do wy zwa nia po -
sta wio ne go przez Po grom ców Bez ru chu, da jąc

w ten spo sób przy kład uczniom i po ka zu jąc tym
sa mym po zy tyw ne wzor ce.

Na pod kre śle nie za słu gu je fakt, że jest to do -
sko na le zor ga ni zo wa na im pre za przez  pro fe sjo nal -
nie przy go to wa nych ani ma to rów, któ rzy dba ją nie
tyl ko o atrak cyj ność za dań, ale rów nież o pra wi dło -

wość i bez pie czeń stwo pod czas wy ko ny wa nia ćwi -
czeń. Wszyst ko to spra wia, że dzie ci bar dzo chęt -
nie, z ra do ścią i co naj waż niej sze z za an ga żo wa -
niem po dej mu ją wszyst kie pró by, nie pod da ją się
i da ją z sie bie 100 % In no wa cyj ny pro gram, opra wa
wi zu al na, ko lo ro we po sta cie i efek ty mu zycz ne by -
ły atrak cyj ną al ter na ty wą spę dze nia cza su dla na -
szych dzie ci.

Pod czas warsz ta tów kon sul ta cyj nych wspól nie
z ro dzi ca mi, na uczy cie la mi i ucznia mi stwo rzy li -
śmy plan tre nin go wy, któ ry ma na ce lu po bu dze -
nie uczniów do ak tyw no ści. Chcie li by śmy, że by
na sza Ak tyw na Szko ła by ła przy ja zna dzie ciom,
da wa ła wie le moż li wo ści, ale i swo bo dy w or ga ni za -
cji atrak cyj nych dzia łań ru cho wych. Na sza szko ła
to miej sce, gdzie dzie ci w cza sie przerw nie bę dą
po chło nię te prze glą da niem smart fo nów, po nie waż
nie bę dą mie li na to cza su. Prze rwy wy ko rzy stu ją
na ruch, na świet ną za ba wę np. tań cząc lub gra jąc
w za po mnia ne dziś gry po dwór ko we ty pu: gu ma,
kla sy, kap sle itp. W Ak tyw nej Szko le chce my aby
dzia ła li „ak ty wa to rzy prze rwy” a bę dą ni mi ucznio -
wie. To oni bę dą po ma gać, a na wet or ga ni zo wać za -
ba wy mię dzy lek cja mi. Na sza Ak tyw na Szko ła to
miej sce gdzie po cie ka wej prze rwie dzie ci pój dą
na lek cję, a na uczy cie le za uwa żą, że dzię ki ak tyw -
ne mu wy po czyn ko wi dzie ci są bar dziej sku pio ne
na za da niach i chęt niej współ pra cu ją. Je śli na wet
na lek cji do pad nie dzie ci znu że nie to są jesz cze
„ener ge ty ki”, czy li krót kie prze rwy w cza sie za jęć.

Oprócz po my słów, któ re bę dzie my re ali zo wać
w cza sie za jęć lek cyj nych, chce my zor ga ni zo wać
kil ka więk szych przed się wzięć, któ re za an ga żu ją

rów nież ro dzi ców, mię dzy in ny mi wy ciecz ki ro we -
ro we, gry te re no we, pik ni ki ro dzin ne czy spo tka nia
z spe cja li sta mi w dzie dzi nie tre nin gów in dy wi du -
al nych i fi zjo te ra pii. Chcie li by śmy rów nież wpro -
wa dzić dla uczniów tak zwa ną kar tę wy zwań spor -
to wych, w któ rej ucznio wie bę dą mie li do wy ko na -
nia kon kret ne dzia ła nia w okre ślo nym cza sie, np.
dro ga do szko ły ro we rem, mo ja ak tyw ność z ro dzi -
cem, wy ko na nie kon kret ne go ćwi cze nia kształ tu ją -
ce go. Pra gnie my w ten spo sób po bu dzić uczniów
do sys te ma tycz nej pra cy nad swo ją spraw no ścią.

Tur niej Ak tyw nych Szkół da je nam moż li wość
wal ki o zwy cię stwo, ale to nie jest nasz głów ny cel.
Sam udział w tur nie ju jest dla nas ogrom nym
bodź cem i mo ty wa to rem do wal ki z bez ru chem,
to szan sa na wy pra co wa nie dłu go ter mi no we go
mo de lu pra cy z dzieć mi. Szan sa na stwo rze nie lep -
szych wa run ków dla uczniów, któ rzy w ca łym tym
pro gra mie są głów nym ele men tem.

KA RO LI NA KIE DROW SKA I MA RIUSZ SOB CZAK

SP Wy szo gród w Ogól no pol skim Pro gra mie Ak tyw ne Szko ły Mul ti Sport
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Ty mi sło wa mi, wy po wie dzia ny mi
w li ście do le gio ni stów w 1933 ro ku
Mar sza łek Jó zef Pił sud ski pod su -
mo wał ca łą swo ją dzia łal ność po li -
tycz ną. Wszyst ko co ro bił pro wa dzi -
ło do jed ne go naj waż niej sze go ce lu -
nie pod le gło ści Rze czy po spo li tej.

Wy cho wa ny w kul cie umi ło wa nia
oj czy zny, imał się każ de go spo so bu, by
oswo bo dzić Pol skę spod jarz ma za bor -
ców. Go tów był na współ pra cę z Ja po -
nią, by le by osią gnąć za mie rzo ny cel. Je -
go za pa łu nie ostu dzi ła zsył ka na Sy be -
rię. Wręcz prze ciw nie spo tę go wa ła nie -
na wiść do Ro sji.

Na fron cie I woj ny świa to wej dzie lił
jej tru dy wraz z żoł nie rza mi, nie dbał
o wła sne wy go dy: ta po sta wa przy spo -
rzy ła Mu sym pa tię pod wład nych i ich
wiel kie od da nia.

W 1918 ro ku, gdy wresz cie ma rze -
nia się speł ni ły, Mar sza łek sta nął na cze -
le na ro du, kie ru jąc od bu do wą kra ju
i obro ną Oj czy zny. Osią gnął naj wyż sze
za szczy ty, ale na dal żył skrom nie, od da -
jąc swo je upo sa że nia na ce le cha ry ta -
tyw ne. Je go cór ki, któ re miesz ka ły
w Su le jów ku, cho dzi ły w prze ra bia nych

płasz czach po ta cie. Mi mo po peł nio -
nych błę dów, przez współ cze śnie ży ją -
cych zo stał uzna ny za Wiel kie go Mę ża
Sta nu. Do bro Rze czy po spo li tej trak to -
wał za war tość sa mą w so bie i nad rzęd -
ną, wy ma ga ją cą po świę ce nia, dla te go

po wta rzał, że „wart by ło ten ból prze -
zwy cię żać”.

Jó zef Pił sud ski był po sta cią barw ną
i kon tro wer syj ną. Nie ma jed nak we
współ cze snej po li ty ce czło wie ka, któ ry
mógł by do rów nać oso bie Mar szał ka.

Pod ta ki ty tu łem dnia 10 mar -
ca 2019 ro ku w Rę bow skim Do mu
Kul tu ry od by ło się pa trio tycz no -hi -
sto rycz no spo tka nie przy go to wa ne
przez Fi lię Bi blio tecz ną w Rę bo wie.
Po świę co ne ono by ło pa mię ci Sta -
ni sła wa Gó rec kie go, człon ka Ar mii
Kra jo wej dzia ła ją cej w okre -
sie II woj ny świa to wej i więź nia
obo zu w Mau thau sen. 

Uro dził on się w Rę bo wie w ro -
ku 1912, po ukoń cze niu szko ły pod sta -
wo wej i trzy let niej Szko ły Rze mieśl ni -
czo -Prze my sło wej Pol skiej Ma cie rzy
Szkol nej w Ostro łę ce, otrzy mał pra cę
w Pol skich Za kła dach Sko dy w War sza -
wie. W 1940 ro ku zo stał przy ję ty
do Pol skiej Or ga ni za cji Zbroj nej, otrzy -
mu jąc pseu do nim „An drzej”. Wy da ny
Niem com przez swo je go do wód cę,
prze szedł cięż kie tor tu ry w wię zie niu
w Płoc ku, a na stęp nie tra fił do obo zu
kon cen tra cyj ne go. Po mi mo ży cia w bar -
dzo trud nych wa run kach, uda ło mu się

po wró cić do do mu ro dzin ne go po za -
koń cze niu woj ny. Po wie lu la tach spi sał
swo je prze ży cia, z po by tu w wię zie niu
i obo zie. Ży cze niem Pa na Sta ni sła wa by -
ło to, że by lu dzie po zna li je go hi sto rię.
Je den eg zem plarz spi sa nych wspo -
mnień tra fił, tak że do Bi blio te ki w Rę -
bo wie. Mał go rza ta Ma da ny pra cow nik
bi blio te ki po sta no wi ła przy bli żyć
miesz kań com tak wspa nia łą po stać. 

Spo tka nie roz po czę to Ro tą, aby
pod kre ślić cha rak ter pa trio tycz ny uro -
czy sto ści. Skró co ne tek sty wspo mnień
bo ha te ra prze czy ta li ucznio wie ze Szko -
ły Pod sta wo wej w Rę bo wie oraz Mał go -
rza ta Ma jew ska Dy rek tor MiG Bi blio te -
ki w Wy szo gro dzie i Mał go rza ta Ma da -
ny z Fi lii w Rę bo wie. Przy by li go ście mo -
gli obej rzeć ob szer ną wy sta wę fo to gra -
ficz no -do ku men tal ną po świę co ną ży ciu
Pa na Sta ni sła wa. Zdję cia i do ku men ty
zo sta ły udo stęp nio ne ze zbio rów pry -
wat nych przez cór kę Elż bie tę Szy mań -
ską, któ ra by ła go ściem ho no ro wym.
W imie niu ro dzi ny bo ha te ra uro czy sto -
ści, głos za bra ła Pa ni Ma ria Jur kie wicz,

dzię ku jąc za przy go to wa nie spo tka nia.
Z ra mie nia władz gmi ny Wy szo gród
przy by li: Prze wod ni czą ca Ra dy Gmi ny
Pa ni Bar ba ra Do mi ni kie wicz, Wi ce prze -
wod ni czą ca Pa ni Ka ta rzy na Jan czak,
Rad na Pa ni Jo an na Mi sia kow ska, Pa ni
Emi lia Ozdow ska oraz Pro boszcz Pa ra fii
Rę bo wo ks. dr hab. Ra fał Bed nar czyk.
Obec ni by li tak że Dy rek tor Szko ły Pod -
sta wo wej w Rę bo wie Pan Ja nusz Pie la -
ciń ski, Pre zes SGW Pa ni Wie sław Szy -
mer ska, Soł tys wsi Rę bo wo Pan Ka mil
Go la tow ski i Pre zes OSP Pan An drzej
Ło żyń ski. O opra wę mu zycz ną zo sta ła
po pro szo na Or kie stra Dę ta OSP w Rę -
bo wie, pod dy rek cją Pa na Je rze go Ja kow -
skie go, któ ra za gra ła pie śni pa trio tycz ne. 

Uro czy stość cie szy ła się du żym za -
in te re so wa niem. Licz nie przy by li
miesz kań cy Rę bo wa i Wy szo gro du
w sku pie niu wy słu cha li pięk nie za pre -
zen to wa nych przez mło dzież tek stów
oraz z cie ka wo ścią obej rze li wy sta wę. 

Nie za wod ne Pa nie ze Sto wa rzy sze -
nia Go spo dyń Wiej skich po da ły słod ki
po czę stu nek.

„Tak żyć, jak ży łem - war to by ło - war to by ło ten czas prze zwy cię żać - jak ja prze zwy cię ża łem…”
JÓ ZEF PIŁ SUD SKI

Sta ni sław Gó rec ki – Za po mnia ny bo ha ter z Rę bo wa i Wy szo gro du
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W dniu 8 mar ca w Gmin nej Bi blio te ce Pu -
blicz nej w Bul ko wie od by ło się spo tka nie
pt. „Dzień Ko biet z nu tą sło dy czy”. Go ściem
spe cjal nym te go wie czo ru by ła nie sa mo wi ta
ko bie ta, ro do wi ta bul ko wian ka, oso ba o nie -
zwy kłym ta len cie ku li nar nym i oso bo wo ści
słod kiej jak miód – An na Kur piew ska.

Spo tka nie roz po czął Wójt Gmi ny Bul ko wo Ga briel Gra czyk skła da jąc
wszyst kim Pa niom ży cze nia oraz każ dej wrę cza jąc ró że. Na stęp nie Pa ni
An na, uczest nicz ka naj bar dziej ape tycz ne go pro gra mu te le wi zyj ne go
„Ba ke Off Ale cia cho”, ob da ro wa ła wszyst kich wła sno ręcz nie przy go to -
wa nym pięk nym tor tem, prze pysz ny mi ba becz ka mi oraz opo wia da ła
„smacz ki” zwią za ne z pro gra mem. W mię dzy cza sie do słow nie śpie wa ją co
przy go to wy wa ła prze pysz ne chur ro sy, a tak że dzie li ła się z Pa nia mi prze -
pi sa mi i po ra da mi ku li nar ny mi. Po hisz pań skich pącz kach przy szedł czas
na de lek to wa nie się wy śmie ni tym tor tem, przy sma ka mi oraz roz mo wa -
mi przy wspól nej ka wie.

Dzię ku je my Wszyst kim Go ściom za nie za po mnia ny wie czór. W szcze gól -
no ści Pa ni An nie Kur piew skiej za nie zwy kłe sma ki, a tak że ogrom cie pła i ener -
gii, któ ry mi tak pięk nie po tra fi się dzie lić.

Bal i tłu sty czwar tek - to tra dy cyj ny dzień,
kie dy ucznio wie prze bie ra ją sie zgod nie
ze śre dnio wiecz ną tra dy cją i po chła nia ją
pulch ne, tłu ste pącz ki. W tym ro ku
na szkol ny bal przy by ła za kon ni ca wraz
z mi ni stran tem, uro cze zwie rzę ta: kot ki,
kró lik, pięk ne księż nicz ki i uro cze dia beł -
ki. Za ba wa by ła uda na a ucznio wie za do -
wo le ni z licz nych kon kur sów. 

W Nie pu blicz nej Szko le Pod sta wo wej w Or -
szy mo wie re ali zo wa ny jest pro jekt edu ka cyj ny
„Cho dzi mi o to, aby ję zyk gięt ki po wie dział
wszyst ko co po my śli gło wa...”. Je go głów nym ce lem
jest wszech stron ny roz wój dziec ka i je go za in te re -
so wań. Po my sło daw czy ni, za in spi ro wa na Mię dzy -
na ro do wym Dniem Ję zy ka Oj czy ste go, wy my śli -
ła I za da nie, po le ga ją ce na umiesz cze niu na ta bli cy
wy ra zu - cha os. Ucznio wie mie li na kar tecz kach
wpi sy wać sko ja rze nia zwią za ne z tym wy ra zem.
Na ta lia Klus z kl. V na pi sa ła de fi ni cję te go po ję cia,
a ucznio wie klas I -III uzna li, że cha os to zwy czaj ny
ba ła gan w po ko ju. Każ dy uczest nik za da nia do stał
ma ły upo mi nek za udział w ję zy ko wej za ba wie.

Kre atyw ny kra sno lu dek - to po mysł pa ni Mar ty
Ry dzew skiej, któ ra za pro po no wa ła ca łej szko le

wspa nia łą i twór czą za ba wę w two rze niu ko lej nych
słów ukła da nych je dy nie z ha sła umiesz czo ne go
na ta bli cy. Ta kich emo cji na ko ry ta rzu szko ły jesz -
cze nie by ło; ucznio wie, wy cho waw cy, pra cow ni cy
ad mi ni stra cyj ni, Pa ni Dy rek tor wszy scy wy my śla li

ko lej ne sło wa i bi li re kor dy. Tak! re kord po bi ła kla -
sa IV- 90 słów, po tem kla sa VI - po nad 100 słów, ale
na szcze gól ne uzna nie za słu gu ją ucznio wie kla sy I.
Oni na pi sa li sa mi kil ka na ście słów i do wie dli, że są
bar dzo kre atyw ni i nie po peł nia ją błę dów

Dzień Ko biet z nu tą sło dy czy w Bul ko wie

Bal i tłu sty czwar tek w Or szy mo wie
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Sto wa rzy sze nie Go spo dyń Wiej skich  w Rę bo wie 
za pra sza na wy stęp ka ba re tu „Ani Mru Mru”

Sto wa rzy sze nie Go spo dyń Wiej skich  w Rę bo wie za pra sza chęt ne
oso by do wspól ne go wy jaz du na wy stęp ka ba re tu „Ani Mru

Mru”, któ ry od bę dzie się w dniu 31 ma ja 2019 r. Cał ko wi ty koszt
wy jaz du 80-90 zł (w za leż no ści od licz by uczest ni ków).

Zgło sze nia przyj mu je my pod nr tel. 505 201 375 do 25. 03. 2019 r.

Mu zycz ny wie czo rek dla Pań i Pa nów

Dzień Ko biet 
w Te atrze

Sto wa rzy sze nie Go spo dyń Wiej skich „Sto krot ki” w Rę -
bo wie po sta no wi ło po raz pierw szy spę dzić Dzień Ko -
biet w Te atrze im. Je rze go Sza niaw skie go w Płoc ku. 

Wy bra ły śmy sztu kę ko me dio wą pod ty tu łem „Dzi kie żą -
dze”, któ rą wy re ży se ro wał Ste fan Fried mann. Wspa nia ła ob sa -
da ak tor ska oraz mi ster nie skon stru owa na fa bu ła sztu ki spra -

wi ła, że przed sta wie nie do star czy ło na szym pa niom nie za po -
mnia nych prze żyć i po wo dów do łez ra do ści. Po za koń czo nym
spek ta klu, po pro szo no nas o po zo sta nie na wi dow ni. Oka za ło
się, że cze ka ła na nas mi ła nie spo dzian ka, przy go to wa na przez
Pa nią Pre zes Sto wa rzy sze nia Wie sła wę Szy mer ską. Na sce nę
do wspól nych zdjęć po wró ci li wszy scy ak to rzy. Pan Ma riusz
Po go now ski wrę czył za sko czo nym pa niom po sym bo licz nym
kwiat ku. Na stęp nie ak to rzy wraz z re ży se rem opo wie dzie li
w ja ki spo sób pra cu je się nad po wsta wa niem spek ta klu. Życz -
li wość  i sym pa tia ak to rów spra wi ły, że spo tka niu to wa rzy szy -
ły nie sa mo wi te wra że nia i emo cje. Do peł nie niem mi ło spę -
dzo ne go po po łu dnia, był wspól ny wy pad na piz zę. Za do wo lo -
ne i we so łe wró ci ły śmy do do mu. Tak mi ło spę dzo ny czas
na dłu go po zo sta nie w pa mię ci.

WIE SŁA WA SZY MER SKA, MAŁ GO RZA TA MA DA NY

W nie dzie lę, 10
mar ca 2019 r. sa la
gim na stycz na Ze -
spo łu Szkół im. Ja -
na Śnia dec kie go
w Wy szo gro dzie za -
mie ni ła się w kli ma -
tycz ną ka wia ren kę.

W uro czej at mos fe rze,
przy bla sku świec i w to wa -
rzy stwie wspa nia łej pu blicz -
no ści na sza mło dzież po raz
ko lej ny mia ła oka zję za pre -
zen to wać swo je wo kal no -in -
stru men tal ne ta len ty. Mu -
zycz ne upo min ki by ły bar -
dzo zróż ni co wa ne. Roz -
brzmie wał m. in. Ma rek
Gre chu ta, Ali cja Ma jew ska,
An na Ger man.

W spo tka niu uczest ni -
czył Sta ro sta Płoc ki Ma riusz
Bie niek, któ ry zło żył wszyst -
kim Pa niom ży cze nia oraz
wrę czył sym bo licz ne tu li pa ny.
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W so bo tę 16 mar ca w Szko le Pod sta wo wej im. Kard.
Ste fa na Wy szyń skie go w Go ła wi nie od był się co rocz ny
Tur niej Te ni sa Sto ło we go. Tym ra zem Tur niej był jed -
nym z dzia łań re ali zo wa nych przez sto wa rzy sze nie
„Ra zem dla wsi” w ra mach pro jek tu gran to we go „Ak -
tyw na wieś” pod na zwą „Wsi spo koj na, wsi we so ła”.
Nad or ga ni za cją i pra wi dło wym prze bie giem roz gry -
wek czu wał nie za stą pio ny pan Krzysz tof Be besz ko.
Człon ko wie sto wa rzy sze nia tra dy cyj nie ufun do wa li
i przy go to wa li po czę stu nek, dy plo my i upo min ki dla
wszyst kich uczest ni ków.

Wy ni ki roz gry wek wy glą da ją na stę pu ją co:
W ka te go rii: dziew czę ta kla sy IV -VI
I miej sce Mo ni ka Bar to siak
II miej sce An na Perza now ska
III miej sce Ali cja Sa dow ska
W ka te go rii „chłop cy kla sy IV -VI”
I miej sce Ma te usz Strzał kow ski
II miej sce Kac per Pio trow ski
III miej sce Kac per Le wan dow ski
W ka te go rii „dziew czę ta kla sy VII, VIII i gim na zjum”
I miej sce Pa try cja Szo stak
II miej sce Ma ria Gmur czyk
III miej sce Iza bel la Ro ma now ska
W ka te go rii „chłop cy kla sy VII, VIII i gim na zjum”
I miej sce Ma te usz Gó ral ski

II miej sce Ka rol Dą bro wa
III miej sce Bar tło miej Kno ciń ski
W ka te go rii „do ro śli”
I miej sce Ja kub Ma jew ski
II miej sce Bar tosz Wi ja ta
III miej sce Szy mon Kry siak

Wszyst kim uczest ni kom dzię ku je my za przy by cie,
a zwy cięz com gra tu lu je my!

ogłoszenia

Tur niej Te ni sa Sto ło we go w Go ła wi nie
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21.03.2019r na pla cu przy szko le
pod sta wo wej w Wy szo gro dzie mia -
ła miej sce uro czy stość otwar cia si -
łow ni ze wnętrz nej. In we sty cja, któ -
ra zre ali zo wa na zo sta ła w grud -
niu 2018r ro ku przez sto wa rzy sze -
nie „Me ce na sów” Spor tu Wy szo -
gród, a w dniu pierw sze go dnia
wio sny 2019r świę to wa ła je go ofi -
cjal ne otwar cie. 

Sto wa rzy sze nie, któ re dzia ła od 19
grud nia 2016r ma ją ce na swo im kon cie
wie le im prez spor to wych i re kre acyj nych
pod ję ła się za da nia, któ re jak się oka za ło
nie by ło ła twym ce le do zre ali zo wa nia.
Pro jekt o war to ści 38.350zł fi nan so wa ny
był dzię ki zło żo ne mu wnio sko wi w dro -
dze kon kur su i uzy ska ne mu gran to wi
na za sa dzie re fun da cji od Lo kal nej Gru py

Dzia ła nia – „Ra zem dla Roz wo ju”. Ko lej -
nym kro kiem by ło wy stą pie nie do ban ku
o kre dyt, wy bu do wa nie si łow ni i wy stą -
pie nie z roz li cze niem do ta cji do LGD
o zwrot kosz tów. Wy da wać by się mo gło
pro ste za da nie, ale nie do koń ca. Sto wa -
rzy sze nie na za da nie mia ło po zy skać kre -
dyt, któ ry sfi nan so wał by pro jekt. Jed nak
za pi sy w sta tu cie sto wa rzy sze nia wy klu -
czy ły tą moż li wość, co sta no wi ło re al ne
za gro że nie nie wy ko na nia in we sty cji i od -
stą pie nie od umo wy gran to wej. Do re ali -
za cji bu do wy jed nak do szło dzię ki so li -
dar nej, spon ta nicz nej „zrzut ce” człon ków
„Me ce na sów”, któ rzy w oso bach: Pre zes
Han ny Si dor, V -ce Pre ze sa Lesz ka Buk sa
i człon ków SMS, Jac ka Gron kie wi cza,
Wal de ma ra Za or skie go, Grze go rza Gło -
wac kie go i Ra fa ła Fot ka za ło ży li wła sne
pie nią dze na okres 4 mie się cy, by si łow nia
mo gła po wstać. 

O tej hi sto rii z hap py en dem pod -
czas uro czy sto ści otwar cia, w któ rej
uczest ni czy li, Pa ni Iwo na Gor tat Bur -
mistrz Gmi ny i Mia sta Wy szo gród, Pan
Ma riusz Bie niek Sta ro sta Po wia tu Płoc -
kie go, Prze wie leb ny ks. Grze gorz Przy -
by łek Pro boszcz Pa ra fii Św. Trój cy
w Wy szo gro dzie, dy rek to rzy szkół
w Wy szo gro dzie, ucznio wie i po zo sta li

za pro sze ni go ście opo wia dał ko or dy na -
tor pro jek tu, kie row nik ha li spor to wej
Ja kub Si dor. 

Dział kę na po trze by re ali za cji pro -
jek tu w nie od płat ną dzier ża wę sto wa -
rzy sze niu „Me ce na sów” Spor tu prze ka -
zał Urząd Gmi ny Wy szo gród za po ro zu -
mie niem Dy rek to ra Szko ły Pod sta wo -
wej w Wy szo gro dzie.

Ży czy my wszyst kim mi łych i ra do -
snych do znań oraz ce lów i ich re zul ta -
tów za spra wą od by wa nych tre nin gów
na urzą dze niach si łow ni ze wnętrz nej.
Ze spor to wym po zdro wie niem: 

„ME CE NA SI” SPOR TU WY SZO GRÓD, 

URZĄD GMI NY I MIA STA WY SZO GRÓD,

LO KAL NA GRU PA DZIA ŁA NIA WY SZO GRÓD.

Si ło wa nia ze wnętrz na w Wy szo gro dzie
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