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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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Wi tam z ko lej nym nu mer ga ze ty. W ostat nich
dniach świę to wa li śmy Dzień Nie pod le gło ści.
Z ro ku na rok ten dzień ob cho dzi my co raz chęt -
niej. Po do ba mi się to, że 11 li sto pa da sta je się
rze czy wi stym świę tem Po la ków. Prze sta je być
dniem z oka zji któ re go wy wie sza się tyl ko fla gi.
Prze sta je być dniem w któ rym tyl ko in sty tu cje
pań stwo we or ga ni zu ją uro czy sto ści. Te raz My
ja ko Po la cy, sku pie ni w roż nych śro do wi skach
do ce nia my nie pod le głość.Or ga ni zu je my kon -
cer ty, fe sti wa le fil mo we czy choć by ba le nie -
pod le gło ścio we. Dzień Nie pod le gło ści prze sta je
być tyl ko jed nym dniem, sta je się cza sem
w któ rym chce my się cie szyć i pa mię tać że ma -
my nie pod le głą Pol skę i że ta wol ność nie jest
nam da na raz na za wsze. Pa mię ta my o tym że
tę wol ność mu sie li śmy wy wal czyć sa mi. 
Dziś z per spek ty wy cza su wi dać jak nie wie le
bra ko wa ło że by Pol ska zo sta ła zgnie cio na w za -
rod ku. Na ile mie li śmy szczę ścia i mą dro ści ów -
cze snych ro da ków aby Wol ną Pol skę wy wal -
czyć i utrzy mać przy ist nie niu. 
O Nie pod le gło ści na le ży pa mię tać dziś kie dy
w każ dej chwi li gro żą nam no wi wro go wie. Cią -
gle sto imy przed no wy mi za gro że nia mi.
Wschód jest na dal nie sta bil ny i po ja wia się no -
we za gro że nie ter ro ryzm. 
Po ata ku ter ro ry stów na Pa ryż współ czu je my
Fran cu zom.. Współ czu ję ro dzi nom ofiar. Lu -
dziom ta kim jak my, ży ją cym co dzien nym ży -
ciem, co dzien ny mi tro ska mi. Lu dziom nie my -
ślą cy mi o woj nie, o strze la niu. 
To co się zda rzy ło w Pa ry żu po win no nam
uświa do mić, że je że li o czymś nie my śli my bądź
ba ga te li zu je my to zna czy, że te go nie ma.
Za gro że nie ter ro ry stycz ne w Pol sce z pew no -
ścią jest mniej sze niż we Fran cji, ale jest. 
Od zwal cza nia ter ro ry zmu, od za po bie ga nia
ata kom są od po wied nie służ by. 
Czy my mo że my w ja kiś spo sób zwięk szyć swo -
je bez pie czeń stwo? My ślę że tak. Ale to du żo
szer szy te mat. Te mat na przy szłość 
Po zdra wiam

PA WEŁ KŁO BU KOW SKI
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20.11.2015 (PIĄ TEK) 

TE REN - GMIN NY ZE SPÓŁ SZKÓŁ W CZER -

WIŃ SKU NAD WI SŁĄ

10.00 - 10.30 ROZ PO CZĘ CIE OB CHO DÓW -

PRZE MO WY OR GA NI ZA TO RÓW I ZA PRO -

SZO NYCH GO ŚCI

10.30 - 10.45 OTWAR CIE WY STA WY CZER -

WIŃSK NA STA REJ FO TO GRA FII 

10.45 - 11.45 PRZED STA WIE NIE HI STO -

RYCZ NE

11.45 – 12.15 SYM PO ZJUM

12.00 -12.30 WRĘ CZE NIE NA GRÓD W KON -

KUR SIE „CZER WIŃSK NAD WI SŁĄ MO JA

MA ŁA OJ CZY ZNA”

ATRAK CJE TO WA RZY SZĄ CE: WY STA WA

CZER WIŃSK NA STA REJ FO TO GRA FII -

PRA CE PLA STYCZ NE ZGŁO SZO NE W

KON KUR SIE

21.11.2015 (SO BO TA)

TE REN - PAR KING PRZY URZĘ DZIE GMI NY,

TE REN KLASZ TO RU SA LE ZJA NÓW ORAZ

TAR GO WI SKO W NO WYM PRZY BO JE WIE 

09.30 – 10.00 URO CZY STA PA RA DA SA MO -

CHO DA MI ULI CA MI CZER WIŃ SKA NAD

WI SŁĄ

10.00 – 17.00 1 RAL LY RA CING CZER WIŃSK

NAD WI SŁĄ – RAJD SA MO CHO DO WY

PRZY URZĘ DZIE GMI NY ORAZ NA TAR GO -

WI SKU W NO WYM PRZY BO JE WIE

13.00 – 14.00 PO KAZ RA TOW NIC TWA W

WY KO NA NIU OSP CZER WIŃSK NAD WI -

SŁĄ - PAR KING PRZED URZĘ DEM GMI NY

14.00 – 15.00 KON CERT MU ZY KI OR GA NO -

WEJ - WY STĘP PA NA LESZ KA ŚWI DZIŃ -

SKIE GO - BA ZY LI KA

15.00 – 16.00 WY STĘP CHÓ RU "CA ME RA TA
VAR SO VIA" - BA ZY LI KA
16.00 – 16.30 TE ATR OGNIA „WID MO” –
PO KAZ AR TY STYCZ NY - TE REN PRZED BA -
ZY LI KĄ

ATRAK CJE TO WA RZY SZĄ CE: PO KAZ RÓŻ -
NYCH SZTUK MA LAR STWA - WY KO NY WA -
NIE PA MIĄT KO WYCH POR TRE TÓW - WY -
KO NA NIE PA MIĄT KO WE GO OB RA ZU - WY -
STA WA MA LAR STWA - WY STA WA CZER -
WIŃSK NA STA REJ FO TO GRA FII

22.11.2015 (NIE DZIE LA) 

TE REN KLASZ TO RU SA LE ZJA NÓW I SA LA
TE ATRAL NA 
11.30 – 12.30 URO CZY STA MSZA ŚWIĘ TA Z
OKA ZJI OB CHO DÓW 950 – LE CIA CZER -
WIŃ SKA ORAZ 860 – LE CIA KLASZ TO RU -
WY STĘP CHÓ RU BA ZY LI KI CZER WIŃ SKIEJ
12.30 – 13.00 WY STĘP CHÓ RU UNI WER SY -
TE TU KAR DY NA ŁA STE FA NA WY SZYŃ -
SKIE GO - ZE SPÓŁ CHO RAŁ GRE GO RIAŃ -
SKI + SAK SO FON - BA ZY LI KA
19.00 – 20.30 KON CERT ZE SPO ŁU KA TA -
RZY NA BO ROW SKA &YAN KEL BAND - SA -
LA TE ATRAL NA

ATRAK CJE TO WA RZY SZĄ CE: WY STA WA
MA LAR STWA - WY STA WA CZER WIŃSK
NA STA REJ FO TO GRA FI

OB CHO DY 950 – LE CIA CZER WIŃ SKA NAD WI SŁĄ ORAZ 860 – LE CIA
BA ZY LI KI ZWIA STO WA NIA NMP W CZER WIŃ SKU NAD WI SŁĄ

Or kie stra Dę ta OSP Rę bo wo Za pra sza

Grasz na ja kimś in stru men cie dę tym?
A mo że chcesz roz po cząć swo ja mu zycz na przy go dę?

Za pra sza my mło dzież i do ro słych, gra ją cych na in -
stru men tach dę tych, ale tak że oso by któ re, pra gną do -
pie ro roz po cząć swo ją przy go dę z mu zy ką do wstą pie -
nia w sze re gi na szej or kie stry. Bie rze my udział w uro -
czy sto ściach gmin nych, ale tak że w Po wia to wych
Prze glą dach Or kiestr Dę tych. Po sia da my wła sne in -
stru men ty, a za ję cia pro wa dzo ne są na ogrze wa nej sa -
li. Pró by od by wa ją się co pią tek o go dzi nie 19.00 w
Rę bow skim Do mu Kul tu ry. Chęt nych pro si my o kon -
takt na fa ce bo oku www.fa ce bo ok.com/ospre bo wo lub
o przy by cie na pró bę. UWA GA - na uka jest bez płat na a
kan dy da ci nie mu szą po cho dzić z na szej gmi ny . Kon -
takt do ka pel mi strza 794923751.



Wśród wie lu du żych i mniej szych
frag men tów sa mo lo tu zna la zły się ka ra -
bi ny , apa rat fo to gra ficz ny i je den nie -
śmier tel nik. Wraz z wy do by ciem wra ku
zna le zio no rów nież szcząt ki ludz kie
,nie ste ty po tak dłu gim cza sie by ły w
bar dzo złym sta nie. Po mi mo te go uda ło
się okre ślić nu mer lo tu i zi den ty fi ko wać
za ło gę te go sa mo lo tu. 

Obec nie na wią za no kon takt z ich
ro dzi na mi .Jed na z nich prze by wa w
Ro sji ,dru ga w An glii. Nie uda ło się do -
trzeć do ro dzi ny trze cie go pi lo ta prze by -
wa ją cej na Ukra inie. 

Kon takt z ro dzi na mi pi lo tów jest
ko niecz ny po nie waż to ro dzi ny po win -
ny pod jąć de cy zję co da lej ze szcząt ka mi
ich bli skich. W ja ki spo sób po cho wać?
Czy we wspól nej mo gi le? I gdzie?

Roz dzie le nie szcząt ków pi lo tów jest
bar dzo trud ne. O sta nie sa mo lo tu i co
tam zna le zio nu przy to czę frag ment li -
stu do am ba sa do ra Ro sji 

„W cza sie ak cji od na le zio no du że
frag men ty sa mo lo tu Pe -2: je den sil nik i
śmi gło, frag ment pra we go skrzy dła z
pod wo ziem, tyl ne pod wo zie, 3 chłod ni -
ce, apa rat fo to gra ficz ny z rol ka mi fil mu,
ra dio sta cję, wo lant, ka ra bin UBT, UBS i
SzKAS, 1 bu tlę do tle nu. Od na le zio no
tak że 2 spa do chro ny i 3 pi sto le ty TT, je -
den nie śmier tel nik,  oraz wie le in nych
drob nych czę ści, któ re te raz iden ty fi ku -
je my. Zwró ci li śmy uwa gę na to że ka ra -
bin na wi ga to ra UBT 12,7 mm. był za -
cię ty z po wo du szkła któ re zna la zło się
w ko mo rze zam ko wej a na szkla nych
odłam kach bru nat ne pla my przy po mi -
na ją ce krew, 2 z 3 pi sto le tów TT by ły
prze ła do wa ne z na bo jem w lu fie ale
kom ple tem amu ni cji. Oglę dzi ny apa ra -
tu fo to gra ficz ne go wy ka za ły że za ło ga
zdą ży ła wy ko nać do słow nie kil ka zdjęć
Wraz ze szcząt ka mi wra ku sa mo lo tu
wy do by wa ne by ły szcząt ki za ło gi ale ze
wzglę du na stan ma szy ny szcząt ki ludz -
kie by ły roz rzu co ne i w bar dzo złym sta -
nie (Ko ło tyl ne go pod wo zia by ło w ka bi -
nie pi lo ta a ta bli ca przy rzą dów z ka bi ny
pi lo ta zwi nię ta w rol kę)”

Wrak sa mo lo tu zo stał prze wie zio ny
do Mu zeum w Wy szo gro dzie i szyb ko
za bez pie czo ny che micz ne po nie waż
alu mi nium bły ska wicz ne za czę ło ko ro -
do wać. Obec nie pro ces kon ser wa cji do -

bie ga koń ca i przy go to wy wa na jest spe -
cjal na eks po zy cja. Po ogło sze niu w pra -
sie in for ma cji, że strą co ny sa mo lot to
ma szy na na le żą ca do Ar mii Czer wo nej,
do Mu zeum zgło si li się wła ści cie le fir -
my KAL TRUS z Wy szo gro du, któ ra od
wie lu lat współ pra cu ją z ryn kiem ro syj -
skim. Za pro po no wa li wy bu do wa nie na
koszt wła sny oszklo ne go pa wi lo nu w
któ rym Mu zeum urzą dzi wy sta wę sta łą
wy do by te go wra ku Pe -2. Pa wi lon o pow.
25 m kw. jest już go to wy ,stoi obok Mu -
zeum nad Wi słą skąd wi dać miej sce
upad ku sa mo lo tu. Obec nie bę dzie
trwa ło kom ple to wa nie eks po zy cji.  Pa -
wi lon bę dzie pod świe tla nym lam pa mi

LED i bę dzie bar dzo cie ka wą atrak cja
tu ry stycz ną Wy szo gro du. Już dziś z róż -
nych re jo nów Pol ski  i świa ta od zy wa ją
się róż ni pa sjo na ci, a to lot nic twa, a to
hi sto rii.

Otwar cie eks po zy cji zo sta ło za pla -
no wa ne na 18 stycz nia (po nie dzia łek)
2016 ro ku w 71 rocz ni cę strą ce nia sa -
mo lo tu..

Do te go dnia pa wi lon z eks po zy cja
bę dzie suk ce syw nie  kom ple to wa ny

Miesz kań cy wsi Ka mion  tak że po -
sta no wi li uczcić pa mięć za ło gi Pe -2 i
pla nu ją usta wić ta bli cę pa miąt ko wą z
na zwi ska mi i zdję cia mi człon ków za ło gi
w miej scu upad ku ma szy ny.

3Na tapecie
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W koń cu sierp nia 2015 człon ko wie Sto wa rzy sze nia Sa kwa przy udzia le Mu zeum Wi sły w Wy szo gro dzie ,OSP Wy szo gród i in nych ochot ni ków,
wy do by ło szcząt ki ra dziec kie go sa mo lo tu z okre su II Woj ny Świa to wej .Sa mo lot Pe -2 zo stał ze strze lo ny w do rze czu Bzu ry pod czas wy ko ny wa -
nia lo tu zwia dow cze go w oko li cach Kut na , Skier nie wic i Płoc ka. Wia do mo już ,że te go dnia -18,01,1945 by ło bar dzo du że za chmu rze nie i ni ska

pod sta wa chmur, co zmu si ło za ło gę do lo tu na bar dzo ni skiej wy so ko ści.
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11 Li sto pa da 1918 ro ku si ła mi ta -
kich lu dzi jak Jó zef Pił sud ski, Ro -
man Dmow ski, Win cen ty Wi tos czy
Igna cy Da szyń ski, przy wró co no
Pol skę na ma py Eu ro py. Dziś dzień
11 li sto pa da co ro ku spra wia, że w
za bie ga nym ży ciu sta je my na
chwi lę, wspo mi na my na szych
dziad ków i pra dziad ków wal czą -
cych o wol ność. Na ro do we Świę to
Nie pod le gło ści to dzień, w któ rym
pa mię ta my o od zy ska niu przez
nasz kraj wol no ści po 123 la tach
za bo rów.

Uro czy sto ści w Płoc ku, tra dy cyj nie,
jak co ro ku roz po czę ły się mszą św. w
Ka te drze Płoc kiej, po czym wszy scy ze -
bra ni prze szli pod Grób Nie zna ne go
Żoł nie rza by zło żyć sym bo licz ne kwia ty
ja ko hołd i pa mięć o tych, któ rzy po -
świę ca li dla nas ży cie by śmy dziś mo gli
cie szyć się wol no ścią. Uczest ni cząc co -
rocz nie w ob cho dach Świę ta Nie pod le -
gło ści da je my wy raz pa mię ci o tych
wszyst kich, dzię ki któ rym ży je my dziś
w wol nej Pol sce, dzię ki któ rym prze -
trwał nasz ję zyk, na sza kul tu ra i na sza
tra dy cja.

Pod czas uro czy sto ści nie za bra kło
przed sta wi cie li sa mo rzą du po wia tu
płoc kie go w oso bach Sta ro sty Płoc kie go
Ma riu sza Bień ka, Wi ce sta ro sty Iwo ny

Sie roc kiej i Prze wod ni czą ce go Ra dy Po -
wia tu w Płoc ku Le cha Dą brow skie go,
sa mo rzą du Płoc ka z Pre zy den tem An -
drze jem No wa kow skim, or ga ni za cji

kom ba tanc kich, par la men ta rzy stów,
przed sta wi cie li uczel ni, szkół, Ko ścio ła,
wie lu or ga ni za cji i miesz kań ców Płoc ka
i po wia tu płoc kie go.

11 Li sto pa da - Na ro do we Świę to Nie pod le gło ści

6 li sto pa da 2015 r. w No wym Mi -
sze wie od by ła się uro czy sta wie -
czor ni ca „Bar wy Oj czy zny” w ra -
mach po wia to wych ob cho dów Na -
ro do we go Świę ta Nie pod le gło ści. 

Or ga ni za to ra mi im pre zy by ło
Sta ro stwo Po wia to we w Płoc ku,
Urząd Gmi ny Bo dza nów oraz spo -
łecz ność Szko ły Pod sta wo wej w Ze -
spo le Pla có wek Oświa to wych i Pu -
blicz ne go Gim na zjum w No wym

Mi sze wie. W spo tka niu uczest ni -
czył m.in.: Sta ro sta Płoc ki Ma riusz
Bie niek, Wójt Gmi ny Bo dza nów Je -
rzy Sta ni szew ski, rad ni po wia to wi
i gmin ni, na uczy cie le i ucznio wie
Szko ły Pod sta wo wej w Ze spo le Pla -
có wek Oświa to wych i Pu blicz ne go
Gim na zjum w No wym Mi sze wie
oraz licz nie zgro ma dze ni miesz kań -
cy gmi ny Bo dza nów.

Uro czy stość skła da ła się
z dwóch czę ści. Pierw sza to pro -
gram słow no -mu zycz ny przy go to -
wa ny przez uczniów oby dwu szkół,
w któ rym za pre zen to wa no te war to -
ści, któ re sym bo li zu ją Pol skę i pa -
trio tyzm Po la ków. W dru giej czę ści
wy stą pił Ze spół Tań ca Lu do we go
„Ma so via”, któ ry za chwy cił pu blicz -
ność pięk ny mi pol ski mi tań ca mi na -
ro do wy mi, re gio nal ny mi tań ca mi
lu do wy mi i przy śpiew ka mi oraz
wzru sza ją cy mi pie śnia mi żoł nier -
ski mi.

To już trze cia z ko lei im pre -
za o cha rak te rze otwar tym zor ga -
ni  zo wa na w No wym Mi sze wie
z oka zji  Dnia Nie pod le gło ści.
Głów nym jej  prze sła niem by ła
mi łość do Oj czy zny. Uczest ni cy
wie czor ni cy mie li oka zję zjed no -
czyć swo je pa trio tycz ne uczu cia,
wspól nie cie szyć się z nie pod le -
gło ści, kul ty wo wać te war to ści,
któ re two rzą toż sa mość na ro do -
wą oraz kształ tu ją mą dre go i do -
bre go czło wie ka.

Uro czy sta wie czor ni ca „Bar wy Oj czy zny”
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Na ród, któ ry tra ci pa mięć prze sta -
je być Na ro dem – sta je się je dy nie
zbio rem lu dzi, cza so wo zaj mu ją -
cych da ne te ry to rium.

Jó zef Pił sud ski
Ob cho dy Na ro do we go Świę ta Nie -

pod le gło ści w Wy szo gro dzie roz po czę ły
się Mszą Świę tą w Ko ście le Pa ra fial nym.
W in ten cji Oj czy zny zo sta ła od pra wio -
na msza św.  kon ce le bro wa na przez ks.
Grze go rza Przy był ka Pro bosz cza Pa ra fii
Wy szo gród oraz ks. Ze no na Glic ne ra. O

opra wę mu zycz ną za dbał or ga ni sta pa -
ra fii Pan Mi chał Ogo now ski.

Na stęp nie ufor mo wa na ko lum na na
cze le z pocz ta mi sztan da ro wy mi szkół
prze ma sze ro wa ła na cmen tarz, gdzie Bur -
mistrz Gmi ny i Mia sta Wy szo gród wraz z
har ce rza mi  zło ży li kwia ty przy Po mni ku
Po le głych za Oj czy znę. Hołd Bo ha te rom
od da li uczest ni cy uro czy sto ści, przy
udzia le uczniów Ze spo łu Szkół im. Ja na
Śnia dec kie go w Wy szo gro dzie, któ rzy
wy gło si li  Apel Po le głych.

Po ape lu  ko lum na uda ła się na Ha -
lę Spor to wą, gdzie od był się   mon taż
słow no -mu zycz ny pt. „Nie pod le gła”
wy ko na ny przez uczniów Szko ły Pod -
sta wo wej im. K. K. Ba czyń skie go w Wy -
szo gro dzie. Na za koń cze nie pro gra mu
głos za brał Bur mistrz Gmi ny i Mia sta
Wy szo gród Jan Bosz ko przy po mi na jąc
rys hi sto rycz ny Nie pod le głej Pol ski.

Uro czy sto ści za koń czy ło po po łu -
dnio we wspól ne śpie wa nie pie śni pa -
trio tycz nych w ka wiar ni „Szkut nia”   w
Wy szo gro dzie wraz z chó rem „Pro myk”
oraz ucznia mi z Ze spo łu Szkół im. Ja na
Śnia dec kie go w Wy szo gro dzie.

W ob cho dach udział wzię li przed -
sta wi cie le Sa mo rzą du Zie mi Wy szo -
grodz kiej, dy rek to rzy szkół, przed -
szko la, dzie ci i mło dzież szkół z te re nu
Gmi ny i Mia sta Wy szo gród oraz
miesz kań cy

Wy szo gród

W dniu 10 li sto pa da 2015r. w Bli cho wie
od by ły się V Gmin ne Ob cho dy Na ro do -
we go Świę ta Nie pod le gło ści zor ga ni zo -
wa ne przez Wój ta Gmi ny Bul ko wo Ga -
brie la Gra czy ka oraz Ze spół Szkół Ogól -
no kształ cą cych w Bli cho wie. W ob cho -
dach uczest ni czy li m.in.: Prze wod ni czą -
cy Ra dy Gmi ny Bul ko wo An drzej Kro -
kow ski wraz z rad ny mi i soł ty sa mi, pocz -
ty sztan da ro we OSP z te re nu gmi ny
oraz szkol ne pocz ty sztan da ro we, przed -
sta wi cie le szkół wraz z ucznia mi, har ce -
rze, pra cow ni cy urzę du i miesz kań cy
gmi ny. Na oko licz ność Świę ta swój list
prze słał Po seł na Sejm Ma ciej Ma łec ki,
któ ry nie mógł oso bi ście uczest ni czyć w
ob cho dach. 

Ob cho dy za in au gu ro wał pod nio sły
gest zło że nia kwia tów pod ta bli cą na te re nie
„Sta rej Ple ba nii”, któ ra upa mięt nia miesz -
kań ców gmi ny Bul ko wo - ofia ry II woj ny
świa to wej. 

W piw ni cy znaj du ją cej się obok bu dyn -
ku „Sta rej Ple ba nii” w la tach 40-tych ubie -
głe go wie ku znaj do wał się areszt, na stęp nie
wy bu do wa no osob ny bu dy nek z ce la mi, w
któ rym prze słu chi wa no i tor tu ro wa no wie -
lu miesz kań ców gmi ny Bul ko wo. Jed ną z
ofiar II woj ny świa to wej był miesz ka niec Da -
ni sze wa, któ ry stra cił tam ży cie.

Mo men to wi zło że nia kwia tów to -
wa rzy szy li Har ce rze z 44 Dru ży ny
Star szo har cer skiej „SFO RA” w Bli cho -
wie, któ rzy wy sta wi li war tę ho no ro -
wą. Jed no cze śnie roz po czę ła się ro we -
ro wa szta fe ta nie pod le gło ścio wa z Bli -
cho wa do Czer wiń ska. Jed nak że wa -
run ki po go do we spra wi ły, że bia ło -
-czer wo na fla ga zo sta ła prze wie zio na
do Bo dza no wa sa mo cho dem oso bo -
wym, skąd da lej po wę dro wa ła do
Czer wiń ska.

Pod czas od pra wio nej mszy św. kon ce le -
bro wa nej w in ten cji Oj czy zny w Ko ście le Pa -
ra fial nym Świę tej An ny w Bli cho wie przez
Ks. Dzie ka na Ja na Żół tow skie go oraz pro -
bosz cza Ks. Wi ce dzie ka na Wło dzi mie rza
Dzień kow skie go pięk ne ka za nie wy gło sił
Ks. Dzie kan Jan Żół tow ski.

Po mo dli twie ob cho dy kon ty nu owa ne
by ły w re mi zie OSP w Bli cho wie. W obec -
no ści pocz tów sztan da ro wych i bia ło -czer -
wo nej fla gi zo stał od śpie wa ny hymn pań -
stwo wy Rze czy po spo li tej Pol skiej.

Ob cho dy Na ro do we go Świę ta Nie -
pod le gło ści na le żą do wzru sza ją cych wy -
da rzeń, któ re za każ dym ra zem bu dzą w
Po la kach pa trio tycz ne go du cha. Pod czas
spo tka nia Wójt Gmi ny Bul ko wo Ga briel
Gra czyk słusz nie po wie dział, że „Dzi siaj
mu si my bu do wać no wy pa trio tyzm. Pa -
trio tyzm, któ ry wpa trzo ny jest w przy -
szłość, ale mu si mieć też ko rze nie w prze -
szło ści. Mu si mieć pa mięć, bo nie ma pa -
trio ty zmu bez pa mię ci.” Nie na le ży za po -
mi nać, że hi sto ria Świę ta Nie pod le gło ści
jest peł na nie po ko ją cych mo men tów, kie -
dy to świę to zo sta ło usta no wio ne usta wą z
23 kwiet nia 1937r., aby na stęp nie zo sta ło
znie sio ne usta wą Kra jo wej Ra dy Na ro do -
wej 22 lip ca 1945r. oraz szczę śli wie przy -
wró co ne za spra wą dzia łal no ści związ ku
za wo do we go „So li dar ność” w 1989r.

Pa ni Iwo na Fi jał kow ska i Pan Pa weł
Pas son, któ rzy te go dnia wcie li li się w ro -
lę kon fe ran sje rów, w wy jąt ko wy spo sób
za po wie dzie li pro gram ar ty stycz ny w

nie zwy kłym wy ko na niu uczniów ZSO
w Bli cho wie na wią zu ją cy do hi sto rycz -
nych wy da rzeń pt. „Pisk Bia łe go Or ła”.
Je go fa bu ła zo sta ła opar ta na me ta fo -
rycz nej hi sto rii Bia łe go Or ła. Ucznio wie
w pio sen ce za pre zen to wa li nie tyl ko hi -
sto rię Pol ski, ale przede wszyst kim mi -
łość do oj czy zny. Każ da pio sen ka mia ła
też szcze gól ną opra wę, któ rą stał się te -
atr cie ni. Mu zy ka, gra świa teł i cie ni do -
star czy ły wi dzom wie lu wzru szeń. Po -
zwo li ły wzbu dzić uczu cia pa trio ty zmu,
skła nia ły do re flek sji. Ucznio wie z Ze -
spo łu Szkół Ogól no kształ cą cych w Bli -
cho wie za pre zen to wa li swo je nie zwy kłe
umie jęt no ści wo kal ne i ak tor skie, cze go
do wo dem by ło nie tyl ko wzru sze nie wi -
dzów, ale też owa cje po za koń czo nym
spek ta klu.

Mi łym ak cen tem na za koń cze nie by ła
wspól na bie sia da przy „woj sko wej gro chów -
ce” oraz swoj skim bi go sie z kuch ni po lo wej,
gdzie każ dy mógł skosz to wać tych wy jąt ko -
wych po traw. Był to czas, by po roz ma wiać i
cie szyć się z wol no ści i nie pod le gło ści na szej
oj czy zny. To by ła pięk na lek cja sza cun ku wo -
bec tra dy cji, pa mię ci o hi sto rii i mi ło ści do oj -
czy zny.

W dniu 12 li sto pa da 2015r. Wójt Gmi -
ny Bul ko wo Ga briel Gra czyk wraz 

z pra cow ni ka mi urzę du oraz Prze wod -
ni czą cy Ra dy Gmi ny Bul ko wo wraz z rad ny -
mi zło ży li wią zan kę kwia tów i za pa li li zni -
cze pod ta bli cą upa mięt nia ją cą zbrod nię ka -
tyń ską i ka ta stro fę lot ni czą pod Smo leń skiej.

Dzień Nie pod le gło ści w gmi nie Bul ko wo
W to, że szko ła uczy pa trio ty zmu nie
po wi nien nikt wąt pić. Naj czę ściej uro -
czy stym ape lem, pro gra mem ar ty -
stycz nym, wy sta wą, oko licz no ścio wą
ga zet ką ucznio wie czczą naj waż niej -
sze świę ta na ro do we. 

Ale w Gim na zjum w Ma łej Wsi już
po raz ko lej ny ucznio wie i na uczy cie le
Świę to Nie pod le gło ści chcie li prze ży -
wać ra zem z lo kal ną spo łecz no ścią. Dla -
te go 11 li sto pa da na Mszę św. w in ten cji
Oj czy zny o go dzi nie 10.00 przy by li ze
sztan da rem szko ły ucznio wie i na uczy -
cie le ra zem z dy rek to rem Pa nią Ja dwi gą
Mi lew ską. Po za koń czo nej eu cha ry stii
gim na zja li ści za pre zen to wa li pro gram
słow no – mu zycz ny. Tek sty ob ra zu ją ce
hi sto rię na szej oj czy zny prze pla ta ły się

ze wzru sza ją cą po ezją. Przy by łych za -
chwy cił rów nież wy stęp szkol ne go chó -
ru, a Ga bry sia i Woj tek za gra li na trąb ce. 

Wszy scy wie my, że po trzeb ne jest
pie lę gno wa nie pa trio ty zmu, któ ry trze -
ba za szcze piać od naj młod szych lat,
wszak Ta kie bę dą Rze czy po spo li te, ja kie
ich mło dzie ży cho wa nie. 

Gim na zjum Ma ła Wieś

By uczcić Świę to Nie pod le gło ści 

Uroczysty apel z okazji 97 rocznicy
Odzyskania Niepodległości.
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W 97 rocz ni cę od zy ska nia nie pod le gło ści przez
Rzecz po spo li tą Pol ską w Iło wie od by ły się uro czy -
sto ści upa mięt nia ją ce wy da rze nia z 1918 ro ku.

Uro czy sto ści roz po czę ły się ape lem i zło że niem
kwia tów przed obe li skiem Mar szał ka Pił sud skie go.
Na stęp nie w iłow skim gim na zjum zgro ma dze ni
wy słu cha li kon cer tu Łu kasz Je mio ła Trio pod ty tu -
lem. „Ku po krze pie niu serc” 

Pa ni An na Ma ria An ders swo ja oso bą uświet ni -
ła uro czy sto ści w Iło wie

Or ga ni za to rem ob cho dów by ła Ma zo wiec ka
Wspól no ta Sa mo rzą do wa i Sto wa rzy sze nie na
Rzecz Roz wo ju Zie mi Iłow skiej.

Iłów
W dniu 08 li sto pa da 2015 r. w świe tli cy Rę -
bow skie go Do mu Kul tu ry od by ła się uro czy -
sta aka de mia z oka zji Na ro do we go Świę ta
Nie pod le gło ści przy da ją ce go 11 li sto pa da
2015 r. Ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej w
Rę bo wie przy go to wa li mon taż słow no – mu -
zycz ny o te ma ty ce pa trio tycz nej. Go ścin nie
wy stą pi li ucznio wie z Gim na zjum im. Bo ha -
te rów Bi twy nad Bzu rą w Wy szo gro dzie z re -
per tu arem pie śni pa trio tycz nych.

Aka de mię uświet ni ła rów nież Stra żac ka Or -
kie stra Dę ta Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Rę bo -
wie wy ko nu jąc kon cert me lo dii pa trio tycz nych.
Uro czy stość od by wa ła się w obec no ści za pro szo -
nych go ści, któ rych bar dzo ser decz nie po wi ta ła
Dy rek tor Szko ły Da nu ta Gwiaz da: Pa na Ja na
Bosz ko – Bur mi strza Gmi ny i Mia sta Wy szo gród,
Pa na Ja na Zbi gnie wa Bosz ko –Prze wod ni czą ce go
Ra dy Gmi ny i Mia sta Wy szo gród, rad nych: Pa na
Zbi gnie wa Ma da ny i Pa na Ma riu sza Ca ba na, jak
rów nież Ks. Ja na Au gu sty no wi cza – pro bosz cza
pa ra fii Rę bo wo oraz licz nie przy by łych miesz kań -
ców Rę bo wa i są sied nich miej sco wo ści. Ser decz ne
po dzię ko wa nia kie ro wa ne są do or ga ni za to rów
uro czy sto ści w oso bach: Wio let ta Lu bom ska, Elż -
bie ta Ję drycz ka, Jo an na Lą dow ska, Mo ni ka Piąt -
kow ska, Mał go rza ta Ma da ny, Ma ria Gór nic ka,
Hu bert Więc kow ski.

Aka de mia pa trio tycz na skie ro wa na do ca łej
spo łecz no ści szkol nej by ła za pre zen to wa na przez
uczniów Szko ły Pod sta wo wej w Rę bo wie w dniu
09.11.2015 r.

Rę bo wo



13Na tapecie

Zgod nie z § 2 ust. 1 Roz po rzą dze -
nia Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo -
łecz nej z dnia 12.11.2012r. w
spra wie re je stra cji bez ro bot nych i
po szu ku ją cych pra cy (Dz. U. z
2012r., poz. 1299), w ce lu do ko -
na nia re je stra cji oso ba ubie ga ją ca
się o za re je stro wa nie ja ko bez ro -
bot ny:

1) zgła sza się do po wia to we go urzę -
du pra cy, wła ści we go ze wzglę du na
miej sce za mel do wa nia sta łe go lub cza -
so we go, a je że li nie jest za mel do wa na –

do po wia to we go urzę du pra cy, na któ re -
go ob sza rze dzia ła nia prze by wa,

2) wy peł nia wnio sek o do ko na nie
re je stra cji za po śred nic twem for mu la -
rza elek tro nicz ne go, do stęp ne go na
stro nie in ter ne to wej mi ni stra wła ści we -
go do spraw pra cy, w Biu le ty nie In for -
ma cji Pu blicz nej mi ni stra wła ści we go
do spraw pra cy lub za po śred nic twem
elek tro nicz nej plat for my usług ad mi ni -
stra cji pu blicz nej, o któ rej mo wa w usta -
wie z dnia 17 lu te go 2005r. o in for ma -
ty za cji dzia łal no ści pod mio tów re ali zu -
ją cych za da nia pu blicz ne (Dz. U. Nr 64,
poz. 565, z późn. zm.).

Po wyż szy wnio sek o do ko na nie re je -
stra cji za po śred nic twem for mu la rza elek -
tro nicz ne go do stęp ny jest rów nież na stro -
nie in ter ne to wej Po wia to we go Urzę du
Pra cy w Płoc ku www.pup plock.pl w za -
kład ce re je stra cja przez in ter net.

Ter min re je stra cji moż na wy zna -
czyć so bie tak że te le fo nicz nie pod nu -
me rem te le fo nu 24/267-46-80.

Re je stra cji oso by ubie ga ją cej się o za -
re je stro wa nie ja ko bez ro bot ny al bo po szu -
ku ją cy pra cy do ko nu je się z dniem, w któ -
rym oso ba zgło si ła się do po wia to we go
urzę du pra cy, po po świad cze niu przez
nią wła sno ręcz nym pod pi sem prze ka za -

nych przez nią da nych i zło że niu, w obec -
no ści pra cow ni ka po wia to we go urzę du
pra cy, oświad cze nia o praw dzi wo ści prze -
ka za nych da nych oraz o za po zna niu się z
wa run ka mi za cho wa nia sta tu su, al bo z
dniem, w któ rym oso ba ta wy peł ni ła
wnio sek o do ko na nie re je stra cji za po śred -
nic twem for mu la rza elek tro nicz ne go, po
opa trze niu go bez piecz nym pod pi sem
elek tro nicz nym, pod pi sem po twier dzo -
nym pro fi lem za ufa nia elek tro nicz nej
plat for my usług ad mi ni stra cji pu blicz nej
al bo pod pi sem oso bi stym we ry fi ko wa -
nym za po mo cą waż ne go cer ty fi ka tu
pod pi su oso bi ste go.

JAK ZA RE JE STRO WAĆ SIĘ w Po wia to wym Urzę dzie Pra cy w Płoc ku – in for ma cji udzie la – Mał go rza ta Bom ba lic ka

Dzia ła ją ce przy Gim na zjum z Od dzia łem In -
te gra cyj nym im. An ny Na kwa skiej w Ma łej
Wsi Sto wa rzy sze nie Szan sa na Roz wój zło -
ży ło pro jekt i po zy ska ło 16 ty się cy zło tych
na re ali za cję pro jek tu Spo tka nia z ro man ty -
zmem w ra mach pro gra mu Kul tu ra Do stęp -
na do fi nan so wa ne go ze środ ków Mi ni stra
Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go.

Re ali zo wa ny w ma ło wie skim
Gim na zjum pro jekt za kła da zor ga -
ni zo wa nie cy klu 5 wy jaz dów do
miejsc wią za nych z ro man ty zmem,
na za ję cia w mu ze ach, spek ta kle te -
atral ne i kon cert w fil har mo nii.
Gru pa re ali zu ją ca pro jekt by ła już na
warsz ta tach w Mu zeum Ro man ty -
zmu w Opi no gó rze i za ję ciach sa vo -
ir – vi vre w Puł tu sku, za ję ciach w

Mu zeum Na ro do wym w War sza wie
i Mu zeum Fry de ry ka Cho pi na w Że -
la zo wej Wo li, obej rza ła spek takl Pan
Jo wial ski w Te atrze Po lo nia oraz wy -
słu cha ła kon cer tu w Fil har mo nii
Na ro do wej.

A przed uczest ni ka mi pro jek -
tu jesz cze w li sto pa dzie za ję cia w
Mu zeum Li te ra tu ry po świę co ne
ży ciu i twór czo ści Ada ma Mic kie -

wi cza i mu si cal w Te atrze Buf fo
Ro meo i Ju lia, a w grud niu w Mu -
zeum Na ro do wym za ję cia o ma lar -
stwie do by ro man ty zmu, a w Te -
atrze Wiel kim w War sza wie Dzia -
dek do orze chów.

Nie wąt pli wie re ali za cja ta kie go
pro jek tu przy czy ni się do po sze rze nia
wie dzy o epo ce ro man ty zmu, bę dzie
też oka zją do ob co wa nia z kul tu rą wyż -
szą, czę sto mniej do stęp ną dla mło dych
lu dzi z ma łych miej sco wo ści. 

Spo tka nia z ro man ty zmem

Tro je uczniów Gim na zjum z Od -
dzia łem In te gra cyj nym im. An ny
Na kwa skiej w Ma łej Wsi: Ka ta rzy -
na Je znach, Wik to ria Bą kie wicz
i Ar ka diusz Ziół kie wicz zna la zło się
w gro nie wy róż nio nych w pro gra -
mie sty pen dial nym „Mam pa sję
po wy żej śred niej” Fun da cji Or len
Dar Ser ca, któ ra wspie ra am bit -
nych i za an ga żo wa nych spo łecz nie
uczniów z re gio nu. 

Aże by zna leźć się w gro nie sty pen -
dy stów na le ża ło mieć nie tyl ko wy so ką
śred nią ocen, ale rów nież po sia dać udo -
ku men to wa ne suk ce sy i osią gnię cia
w dzie dzi nie kul tu ry, spor tu lub na uki.
Punk to wa ne by ło tak że za an ga żo wa nie
w pro jek ty spo łecz ne i dzia łal ność wo -
lon ta riac ka.

Te go rocz ne sty pen dia dla naj zdol -
niej szych i naj bar dziej ak tyw nych
gim na zja li stów i li ce ali stów z Płoc ka
i po wia tu płoc kie go zo sta ły wrę czo ne

pod czas uro czy stej ga li, któ ra od by ła
się 10 li sto pa da w Te atrze Dra ma tycz -
nym im. Je rze go Sza niaw skie go
w Płoc ku. Mło dym sty pen dy stom
oraz ich ro dzi com i wy cho waw com
gra tu lo wał ze sce ny wło darz mia sta

Płoc ka p. An drzej No wa kow ski oraz
przed sta wi ciel ka Sta ro stwa Po wia to -
we go w Płoc ku Pa ni Wi ce sta ro sta Iwo -
na Sie roc ka, a tak że przed sta wi ciel
PKN Or len Kry stian Pe ter, któ ry po -
wie dział: Są mło dzi, pięk ni i bar dzo

uzdol nie ni. Każ dy z nich ma śred nią
w szko le znacz nie po wy żej prze cięt -
nej. Pro gram sty pen dial ny „Mam pa -
sję po wy żej śred niej” uchy la im drzwi,
uła twia jąc tym sa mym dal szy roz wój
za in te re so wań.

W tym ro ku 140 pry mu sów
z Płoc ka i po wia tu płoc kie go ode bra ło
sty pen dia ufun do wa ne przez PKN
Or len i Fun da cję Or len Dar Ser ca.
Tro je wy róż nio nych uczniów ma ło -
wiej skie go gim na zjum bę dzie otrzy -
my wa ło co mie siąc na gro dę w po sta ci
200 zło tych sty pen dium. A na co
prze zna czą swo je na gro dy? Oto co po -
wie dzie li: Wik to ria Bą kie wicz: – Za -
pla no wa łam za kup kom pu te ra, któ ry
uła twi mi na ukę, Arek Ziół kie wicz –
Na gro dę ze sty pen dium chciał bym
prze zna czyć na za kup ksią żek, po mo -
cy mul ti me dial nych oraz wy ma rzo ną
po dróż, wszak po dró że kształ cą; –
A ja bę dę mo gła kon ty nu ować na ukę
ję zy ka hisz pań skie go, być mo że za pla -
no wać wy jazd do Hisz pa nii i po sta -
ram się zna jo mość te go ję zy ka wy ko -
rzy stać w pra cy ja ko wo lon ta riusz
pod czas te go rocz nych Świa to wych
Dni Mło dzie ży w Kra ko wie – po wie -
dzia ła Ka sia Je znach.

ŻY CZY MY SPEŁ NIE NIA MA RZEŃ 

I RÓW NIE WY SO KICH LO TÓW ZA ROK. 

Gim na zja li ści z Ma łej Wsi po now nie w gro nie sty pen dy stów
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14 li sto pa da br. w płoc kim No vym -
Ki nie „Przed wio śnie” od był się fi -
nał Har cer skie go Fe sti wa lu Fil mów
o Te ma ty ce Hi sto rycz nej. Płock –
Bli cho wo 2015. Fe sti wal zo stał
zor ga ni zo wa ny dzię ki współ pra cy
dwóch or ga ni za cji: Sto wa rzy sze nia
hi sto rycz ne go im. 11 Gru py Ope ra -
cyj nej Na ro do wych Sił Zbroj nych
z Płoc ka oraz 44 Dru ży ny Star szo -
har cer skiej „Sfo ra” z Bli cho wa.

Po my sło daw cą im pre zy był Dru ży no -
wy 44 DSH „Sfo ra” pwd. Prze my sław Sze -
lą gow ski. Fe sti wal zor ga ni zo wa no dzię ki
środ kom po zy ska nym z Mi ni ster stwa
Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go, któ re
po cho dzi ły z do ta cji w ra mach Pro gra mu
„Pa trio tyzm Ju tra”. Ope ra to rem Pro gra -
mu by ło Mu zeum Hi sto rii Pol ski. Pro po -
zy cja dzia łań skie ro wa na zo sta ła do har ce -
rzy i osób nie zrze szo nych w har cer stwie.
Za da niem uczest ni ków by ło na krę ce nie
fil mu, któ ry w swo jej te ma ty ce miał na -
wią zy wać do dzie jów har cer stwa, wpi sa -
nych w hi sto rię Oj czy zny. Uczest ni cy kon -
kur su nie mu sie li być pro fe sjo na li sta mi.
Or ga ni za to rzy nie na rzu ci li też, wa run -
ków co do sprzę tu ja kim mie li dys po no -
wać mło dzi twór cy. Dona gra nia krót kie go
4-5 mi nu to we go fil mi ku, wy star czył apa -
rat cy fro wy lub te le fon ko mór ko wy. Ju ry
fe sti wa lo we oce nia ło szcze gól nie, ory gi nal -
ne po dej ście do te ma tu, po my sło wość.
Na kon kurs wpły nę ły fil my o róż nej te ma -
ty ce i kon wen cji. Na de sła no fil my bio gra -
ficz ne, do ku men ty, do ku men ty fa bu la ry -
zo wa ne, te le dy ski. Róż no rod ność fil mów
by ła znacz na. Na de sła no ob ra zy z roż nych
za kąt ków kra ju. 

Uro czy stość fi na ło wą fe sti wa lu
otwo rzył kon cert Har cer skie go Ze spo -
łu Pie śni i Tań ca „Dzie ci Płoc ka” im.
dh. Wa cła wa Mil ke. Sa lę ki na za peł ni li
za cni go ście: kom ba tan ci ze Związ ku
Żoł nie rzy Ar mii Kra jo wej „Ma zow -
sze” Płock, przed sta wi cie le władz har -
cer skich, po wia to wych i gmin nych,
pra cow ni cy sa mo rzą dów, or ga ni za cji
po za rzą do wych, Dy rek to rzy szkół, na -
uczy cie le, in struk to rzy ZHP, har ce rze,
dzie ci i mło dzież. 

Kon kurs fe sti wa lo wy od by wał się
w trzech ka te go riach:

– uczest ni cy nie zrze sze ni;
– har ce rze i zu chy;
– har ce rze star si i wę drow ni cy.
W pierw szej ka te go rii naj lep szy film

we dług Ju ro rów, przy go to wa ła, gru pa fil -
mo wa ze Szko ły Pod sta wo wej w Ma łej

Wsi. Uczest ni cy zre ali zo wa li film, o wy -
da rze niach wrze śnia 1939r., opo wia da ją -
cy o gru pie har ce rzy z oko lic Po zna nia,
któ ra przy wę dro wa ła w oko li ce Kę py Pol -
skiej, idąc „na po moc” „ko na ją cej” War -
sza wie. Har ce rze nie do tar li do ce lu swo -
jej po dró ży, po nie waż zo sta li za mor do -
wa ni przez żoł nie rzy Nie miec kich.
Do dziś ich pro chy spo czy wa ją na cmen -
ta rzu w Za krze wie. W tej ka te go rii, ko lej -
ne na gro dy przy pa dły w udzia le: Nie pu -
blicz nej Szko le Pod sta wo wej z No we go
Ka ni go wa za film do ku men tal ny pt.:
„Do rę czy cie le na dziei”, o Za wi sza kach,
naj młod szych har cer zach bio rą cych
udział w po wsta niu war szaw skim. A tak -
że, eki pie z Bli cho wa, któ ra przy go to wa ła

film o dh. Lu dwi ce Jó ze fow skiej. Człon -
ki ni har cer stwa, uczest nicz ce wy da rzeń
z wrze śnia 1939 ro ku, na uczy cie lo wi,
wy cho waw cy z Bo dza no wa. 

Miej sce trze cie w ko lej nej ka te go rii,
za re zer wo wa nej wy łącz nie dla har ce rzy,
za ję ła mie sza na gru pa zu chów i har ce -
rzy z Bo dza no wa. 

Opo wie ścią o Żoł nie rzu Ar mii Kra -
jo wej, Pa nu Ho no ra cie So bań skim, 13
Dru ży na „4 Ży wio ły” z Or szy mo wa wy -
wal czy ła dru gie miej sce. W tej ka te go rii
miej sce pierw sze zdo był film opo wia da -
ją cy o dzia łal no ści har cer skiej w la tach
1939-1945, przy go to wa ny przez 33 By -
tow ską Dru ży nę Har cer ską „Przy zwo -
ici” z Huf ca ZHP im. Za wi szy Czar ne go
z By to wa.

W ostat niej ka te go rii naj star szych
uczest ni ków, zo sta ły na gro dzo ne fil -
my z od le głych za kąt ków Ma zow sza
i Pol ski. 

Miej sce III za jął pa trol „Eki pa z Ar -
se na łu” z Huf ca ZHP So ko łów Pod la ski

Miej sce II za ję ła 70 So poc ka Dru ży -
na Har ce rzy ZHR im. Za wi szy Czar ne -
go Her bu Su li ma

Miej scem pierw szym zo stał na gro -
dzo ny film „Go to wy z na mi sta niesz”,
któ ry przy go to wa li har ce rze Pocz ty
Har cer skiej „Azy mut 95 z Huf ca Le gni -
ca. Po ziom fil mów w tej ka te go rii, za -
sko czył Ko mi sję kon kur so wą. Zwró ci ła
na sie bie uwa gę pro fe sjo nal na re ali za cja
i mon taż fil mów, ory gi nal ne po dej ście,
zgod ność z fak ta mi hi sto rycz ny mi oraz
in te re su ją cy do bór te ma ty ki. 

Pod su mo wa niem ga li Har cer skie go
Fe sti wa lu Fil mów o Te ma ty ce Hi sto -
rycz nej, by ła za po wiedź or ga ni za cji dru -
giej edy cji im pre zy w przy szłym ro ku. 

Har cer skie „Oska ry” roz da ne

Sto wa rzy sze nie Ko biet Wiej skich
„Mal wa” od ma ja do paź dzier ni ka
re ali zo wa ło pro jekt „Przez żo łą dek
do ser ca – warsz ta ty ku li nar ne
w gmi nie Ma ła Wieś” 

Pro jekt po le gał na zor ga ni zo wa niu
cy klu spo tkań w for mie warsz ta tów dla
miesz kań ców Ma łej Wsi. W bu dże cie
za pla no wa no rów nież ku pie nie du że go
na mio tu ple ne ro we go do wy ko rzy sta -
nia przy or ga ni zo wa nych warsz ta tach.
Spo tka nia od by wa ły się w róż nych miej -
scach: Cen trum Kul tu ry Mul tiO sa da,
Sa mo rzą do wym Przed szko lu, Gim na -
zjum czy w Ko le Eme ry tów. W ra mach
spo tkań od by ły się warsz ta ty ku li nar ne,
za ję cia z ca rvin gu, czy li owo co wo -wa -
rzyw nych wy ci na nek, po kaz ukła da nia
ser we tek, na kry wa nia sto łu, a tak że za -
ję cia z die te ty kiem. Prze pro wa dzo ne zo -
sta ły kon kur sy z na gro da mi: pla stycz ny
dla dzie ci i mło dzie ży i ku li nar ny skie ro -
wa ny do se nio rów. 

Spo tka nia by ły oka zją do wy mia ny
nie tyl ko do świad czeń i ku li nar nych
prze pi sów, dzię ki obec no ści pań z róż -
nych grup za wo do wych moż na by ło
usły szeć np. po ra dy ko sme tycz ne. 

Ce lem re ali zo wa ne go pro jek tu by ła

in te gra cja lo kal nej spo łecz no ści i po bu -
dze nie jej do dzia ła nia. Wszak wspól ne
bie sia do wa nie to nasz pol ski zwy czaj,
a go ścin ność – na ro do wa ce cha. Tak
więc przy dat ne bę dą i prze pi sy ku li nar -
ne, i wska zów ki do ty czą ce po dej mo wa -
nia go ści. Choć człon ki nie SKW Mal wa
da ły się już po znać ja ko do bre ku char ki
i or ga ni za tor ki (przy go to wy wa ły da nia
na kon kur sy ku li nar ne, sto iska, wiej ski

stół), to jed nak po raz pierw szy mia ły
oka zje zor ga ni zo wa nia cze goś cy klicz -
ne go dla miesz kań ców gmi ny. A są dząc
po za in te re so wa niu warsz ta ta mi nie -
wąt pli wie na stą pi ła in te gra cja miesz -
kań ców, któ ra ma my na dzie ję wzmoc ni
so li dar ność lo kal nej spo łecz no ści. Zre -
ali zo wa ny pro jekt Mal wy uwa ża ją
za uda ny i już roz glą da ją się za po my -
słem na ko lej ne dzia ła nie. 

Pod su mo wa nie pro jek tu dla miesz kań ców Ma łej Wsi

Sprze dam Nis san Pri me ra Rok 2004
ce na 9900 zł, Sil nik 1800 ben zy na
Sa mo chód z bar dzo ma łym gwa ran to wa nym prze bie giem 129 tys km
Sa mo chód ku pio ny w Pol sce w sa lo nie, Od no wo ści w jed nych rę kach.
Bar dzo do brze wy po sa żo ny.
Bar dzo do bre ra dio z su per na gło śnie niem.
Kli ma ty za cja, Ka me ra co fa nia, Sa mo chód przy sto so wa ny do ze sta wu gło śno mó wią ce go.
Wy szo gród ul.Re bow ska 66

Tel 24 2311006

Sprzedam 
Fiat Seicento 900 
cena 2000 zł
rok produkcji 1999,
stan licznika 129 tys km
wyposażenie radio ze zdejmowanym panelem
kierownica obszyta skórą
wiadomość Boruta Motors Wyszogród

242311006

Po szu ku je my oso by do współ pra cy przy 
re da go wa niu por ta lu 
i ga ze ty e -wy szo grod.pl

Kon takt 505004385

Ku pie Zie mię
Ku pie zie mię or ną, mo że być nie uży tek 
lub łą ka tel 784 782 052
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Nie pu blicz na Szko ła Pod sta wo wa im.
Mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go w Or -
szy mo wie do łą czy ła do Mię dzy na ro -
do we go Pro gra mu Szko ły Ak tyw ne
w Spo łecz no ści i ja ko jed na z pierw -
szych pla có wek w re gio nie sta ła się
pre kur so rem idei otwie ra nia się
na po trze by lo kal nej spo łecz no ści. 

Nie pu blicz na Szko ła Pod sta wo wa
wOr szy mo wie to pla ców ka zbo ga tą tra dy -
cją i in no wa cyj ny mi per spek ty wa mi
na przy szłość. Mi sja na szej szko ły zo sta ła
uzgod nio na przy peł nym za an ga żo wa niu
uczniów, ro dzi ców oraz szer szej spo łecz no -
ści. My ja ko na uczy cie le sta ra my się kształ -
to wać i pro mo wać war to ści oraz za cho wa -
nia wspie ra ją ce pra wa czło wie ka. Ko rzy sta -
my z róż no rod nych ma te ria łów, któ re od -
zwier cie dla ją in no wa cyj ne po my sły oraz
pro mu ją wśród uczniów wza jem ny sza cu -
nek i to le ran cję. 

Przy sto so wu je my śro do wi sko ucze nia
do po trzeb i za in te re so wań uczniów oraz
ich ro dzi ców. Na szym atu tem jest no wo -
cze sna i je dy na w oko li cy bo ga to wy po sa -
żo na sa la te ra peu tycz na OA ZA. To miej -
sce z róż ny mi sprzę ta mi spe cja li stycz ny mi

wspo ma ga ją cy mi roz wój za rów no dzie ci
nie peł no spraw nych jak i peł no spraw nych.
Ro dzi ce uczniów z dys funk cja mi nie ma ją
ko nicz no ści do jaz du do Płoc ka na re ha bi li -
ta cję z dzieć mi. In te gra cja spo łecz na jest
istot nym aspek tem po li ty ki i prak ty ki
w na szej szko le. Pla ców ka prze ciw dzia ła
uprze dze niom i ste reo ty pom po przez or -
ga ni zo wa nie wspól nie ze spo łecz no ścią lo -

kal ną uro czy sto ści ty pu: Cho in ka szkol na,
Dzień Ro dzi ny oraz Dzień Bab ci i Dziad -
ka, tym sa mym roz wi ja my wraż li wość
uczniów i ro dzi ców na nie peł no spraw ność
dru gie go czło wie ka. Or ga ni zu je my warsz -
ta ty i pre zen ta cje. Kształ tu je my wśród
uczniów po zy tyw ny sto su nek do róż nic
i od mien no ści. Za pi sa li śmy w do ku men -
tach szko ły za sa dę swo bod ne go i spra wie -

dli we go do stę pu wszyst kich człon ków
spo łecz no ści do na uki i in nych usług
świad czo nych przez szko łę. 

Na szym atu tem jest za an ga żo wa ne
Gro no pe da go gicz ne, czy li ka dra otwar ta
na po trze by in nych oraz chęt na do udzia łu
w szko le niach i kur sach. Na te re nie pla -
ców ki ofe ru je my usłu gi w opar ciu o głę bo -
ką i rze tel ną ana li zę po trzeb spo łecz no ści
lo kal nej. Obec nie ucznio wie roz wi ja ją swo -
je za in te re so wa nia po przez ta niec, ce ra mi -
kę oraz moż li wość uczest nic twa w wie lu
kół kach za in te re so wań. Dzie ci ma ją sta ły
do stęp do lo go pe dy, a ro dzi ce za wsze mo gą
sko rzy stać z po rad spe cja li stów: oli go ifre -
no pe da go ga i te ra peu ty dzie cię ce go. Sta ra -
my się kre ować chęć ucze nia uwzględ nia -
jąc róż no rod ne sty le i opie ra jąc się na wy -
kształ ce niu u uczniów kom pe ten cji klu -
czo wych. W szko le dzia ła har cer stwo oraz
or ga ni zo wa ne są licz ne wy ciecz ki ko rzyst -
nej ce nie. 

Na sze za an ga żo wa nie i pra ca dy dak -
tycz na prze kła da się na do bre wy ni ki pod -

czas eg za mi nów szó sto kla si sty oraz suk ce -
sy edu ka cyj ne na dal szych eta pach ucze -
nia. Wy ko rzy stu je my spo łecz ność ja ko za -
so by do roz wi ja nia wy obraź ni i kre atyw no -
ści na szych pod opiecz nych. 

Współ pra cu je my z Li gą Ochro ny
Przy ro dy oraz Pol skim Czer wo nym Krzy -
żem. Na si ucznio wie zdo by wa ją naj lep sze
miej sca w kon kur sach or ga ni zo wa nych
przez te or ga ni za cje. 

An ga żu je my spo łe czeń stwo i ak tyw -
nie pro mu je my ucze nie się w ro dzi nie,
stwa rza jąc do te go moż li wo ści i do ce nia jąc
pu blicz nie suk ce sy. Pro mu je my i wspie ra -
my ak tyw ne ro lę uczniów. Funk cjo nu je -
my w świe cie no wych tech no lo gii (stro -
na in ter ne to wa http://nspor szy mo -
wo.wix.com/nspor szy mo wo i fa ce bo oka). 

Ro dzi ce są dla nas rów ny mi part ne ra -
mi w po dej mo wa niu de cy zji do ty czą cych
ich dzie ci. Je ste śmy otwar ci i pla nu je my in -
no wa cyj ne dzia ła nia. Je ste śmy Szko łą Ak -
tyw ną w Spo łecz no ści. 

MA RIA NA TKOW SKA

Szko ła Ak tyw na w Spo łecz no ści – Or szy mo wo

Pił ka rze Ste gien Wy szo gród na wy jaz -
do wym spo tka niu 15 li sto pa da za gra li
z li de rem run dy je sien nej - Pro bosz cze -
wi ca mi. Był to mecz bar dzo waż ny, je -
śli nie naj waż niej szy w tej run dzie, po -
nie waż wy nik te go spo tka nia mógł za -
wa żyć o tym, czy na wio snę Ste gnia -
nie po wal czą o okrę gów kę. 

Sy tu acja w ta be li przed me czem
przed sta wia ła się nie naj le piej dla Ste gien.
Pią te miej sce w ta be li i stra ta do li de ra 9
punk tów. Ta ki stan rze czy miał miej sce
przed pierw szym gwizd kiem sę dzie go
w Pro bosz cze wi cach, nie bio rąc pod uwa -
gę jesz cze nie przy zna nych przez OZPN
punk tów wal ko we rem dla Nas za nie odby -
ty mecz z Kasz te la nem Bia łe Bło ta (go ście
nie do je cha li na mecz).

Do me czu z Pro bosz cze wi ca mi
przy stą pi li śmy w osła bie niu, bez dwóch
pod sta wo wych gra czy. Mi mo to na bo -
isku te go nie by ło wi dać. Już pierw sze
mi nu ty po ka za ły, że dia beł nie ta ki stra -
szy jak go ma lu ją. Do 30 mi nu ty gry wal -
ka by ła wy rów na na, kil ka sy tu acji
pod bram ka mi obu ze stron nie za gro zi ło
po waż nie bram ka rzom. W 35 mi nu cie
gry kon tu zji na ba wił się Da niel Po pio łek,

któ re go zmie nił Krzysz tof Jam ka.Od tej
po ry gra li śmy dwo ma na past ni ka mi. De -
cy zja zmia ny wy mu szo na, ale wnio sła
do gry znacz ne go oży wie nie z przo du.
Do prze rwy 0:0 z ma łą prze wa gą po Na -
szej stro nie. Po prze rwie gra na bie ra ła ru -
mień ców. Wi dać by ło, że Na si przy je cha -
li tu po 3 punk ty. W 55 mi nu cie gry tre -
ner do ko nu je ko lej nej zmia ny.Za Se ba -
stia na wcho dzi Ku ba. W 65 mi nu cie gry
jest 1:0 dla Ste gien po pięk nym ude rze -
niu w krót ki róg Krzy sia Jam ki. Kil ka mi -
nut póź niej po do środ ko wa niu z rzu tu
roż ne go po za mie sza niu pod po lem kar -
nym i wy bi ciu pił ki przez obroń cę tuż
pod no gi Paw ła Pa chol skie go uda je się
zdo być ko lej ną bram kę. Jest 2:0. W 75
mi nu cie gry za Łu ka sza Ma jew skie go
wcho dzi do środ ka Pio trek zna ny, ja ko
„Pe tro che mia;)”, któ ry po kil ku la tach

prze rwy w grę w pił kę noż ną mógł zdo -
być swo ja pierw sza bram kę po la tach.
Z rzu tu wol ne go tra fia nie ste ty w słu pek.
Ostat nie 10 mi nut gry to hor ror. Na si
cof nę li się do ty łu. Bra ko wa ło sił by
utrzy mać tak wy so kie tem po gry na rzu -
co ne przez sa mych sie bie. To się ze mści ło
rzu tem kar nym po dyk to wa nym dla ry -
wa li, któ rzy za mie ni li go na bram kę. Nie -
ste ty dla Pro bosz cze wic był to je dy ny gol,
któ ry wpadł w bram kę Hu ber ta Sa dec -
kie go roz gry wa ją ce go naj lep szy mecz
w tym se zo nie. 

Ste gny wy gra ły 2:1 z li de rem, któ ry
na swo im kon cie ma tyl ko dwie po raż ki
i przo du je w płoc kiej kla sie „A”. My z bi lan -
sem 6 zwy cięstw, 3 re mi sów i 2 po ra żek, je -
ste śmy na 3 miej scu ze stra tą 2 pkt do wi -
ce li de ra i 6 pkt do li de ra.

W ro ku, w któ rym zmie ni ły się wła -
dze klu bu i trze ba by ło po rząd ko wać wie le
rze czy na no wo, za trud nić no we go tre ne ra
i szu kać wy peł nie nia dziur po odej ściu kil -
ku pod sta wo wych pił ka rzy do in nych klu -
bów. Moż na po wie dzieć, że chło pa kom
na ra zie się uda je i mi mo, że jest tro chę
w tym sza leń stwa i nie po praw ne go opty -
mi zmu chcą wy gry wać dla sie bie i ki bi ców
z Wy szo gro du.

Za koń czy ła się je sien no -zi mo wa run da pił ki noż nej Płoc kiej Kla sy A.

VT Zjed no cze ni Bul ko wo – Le li ce
3-1 (25-20; 22-25; 25-20; 25-20).

Se zon do pie ro się za czy na, a na si
siat ka rze już w do brej for mie. W me czu
spa rin go wym po ka za li swo ją si łę i po ko -
na li moc ną dru ży nę z Le lic.

Ma my na dzie ję, że to do pie ro po -
czą tek na szej świet nej gry. Przed na mi
jesz cze wie le spo tkań oraz tur nie jów,
w któ rych li czy my na rów nie do brą po -
sta wę.

W do dat ko wym se cie dru ży na ju -
nio rów prze gra ła 21-25.

Skład: Ma rek Trem biń ski (K), Mar -
cin Przed peł ski, Do mi nik Choj nac ki,

Bar tosz Wój te wicz, Da niel Bi gos, Piotr
Tra czyk, Ma te usz Koź niew ski (L) oraz
Prze my sław Ra czyń ski, Łu kasz Ra czyń -
ski, Da niel Ku sy, Kac per Wój te wicz (L),
Da mian Pe sel, Bar tek Mo dliń ski.

BAR TOSZ WÓJ TE WICZ

KIE ROW NIK SEK CJI PIŁ KI SIAT KO WEJ

VOL LEY TE AM ZJED NO CZE NI BUL KO WO

Obie cu ją ce zwy cię stwo VT Zjed no cze ni Bul ko wo
w spa rin gu z trud nym ry wa lem

fo
t. 
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