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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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Witam z Kwietniowym a
zarazem Wielkanocnym
numerem gazety 
e-wyszogród.pl.
Wi tam z Kwiet nio wym a za ra zem Wiel ka noc nym nu -
me rem ga ze ty e -wy szo gród.pl.
Ostat nie moc ne wy da rze nia to Wy bo ry Bur mi strza Wy -
szo gro du. Echa te go co się dzia ło w Wy szo gro dzie roz -
brzmie wa ły też w in nych są sied nich gmi nach. Du żo
emo cji i to złej, ge ne ro wa ły głów nie oso by, któ re nie
po tra fi ły się pod pi sać pod swo im zda niem.
Nie ste ty, ją trzyć jest ła two. Szcze gól nie ano ni mo wo.
Je dy ne co mo że my, to nie da rzyć sza cun kiem ta kich
osó by.
Wy bo ry skoń czo ne. Kurz i emo cje opa dły. Czas się
wziąć do pra cy. Ży czę no we mu Bur mi strzo wi du żo roz -
sąd ku i opa no wa nia. Te raz jest Bur mi strzem wszyst -
kich miesz kań ców gmi ny. Swo ich zwo len ni ków jak
i do tych cza so wych prze ciw ni ków. Życz my mu na star -
cie po wo dze nia, bo bę dzie mu bar dzo po trzeb ne.
Cięż kie świę ta, cze ka ją ro dzi ców dzie ci ze szko ły
w Ra dzi ko wie. Na ostat niej se sji ra da gmi ny prze gło -
so wa ła uchwa lę o za mknię ciu szko ły. 
W tym nu me rze na str 8 usto sun ko wa li śmy się do za -
rzu tów przed sta wio nych przez Wój ta Gmi ny Czer wińsk
na stro nie urzę du. 
Szko da że ty le ener gii ze stro ny urzę du jest mar no wa ne

na wal kę ze swo imi miesz kań ca mi. Nikt ze stro ny Gmi ny
nie chce nor mal nie wy słu chać ro dzi ców, na uczy cie li
i miesz kań ców Ra dzi ko wa. Ro dzi ce ro zu mie ją że szko ła
za du żo kosz tu je dla gmi nę i że ma ją roz wią za nie te go
pro ble mu po przez po pro wa dze nie szko ły przez sto wa rzy -
sze nie. Ma ją też du żo no wych po my słów, że by w szko le
tej o wie le wię cej się dzia ło, nie tyl ko dla dzie ci ale rów -
nież dla miesz kań ców. Czy ko muś za le ży na tym że by ży -
ło się go rzej w Ra dzi ko wie? Czy w dzi siej szych cza sach
stać nas na utrud nia nie dzia łal no ści spo łecz nej? Czy
moż na dać szan sę dla sto wa rzy sze nia? Po dob na szko ła
pro wa dzo na jest z po wo dze niem przez sto wa rzy sze nie
w Or szy mo wie gm Ma ła Wieś.
Z oka zji Świat Wiel kiej No cy ży czę Wam spo ko ju i cza -
su na prze my śle nia i po pra wie nia pew nych spraw
w swo im ży ciu Każ dy ja kieś ma. Jesz cze raz wszyst kie -
go naj lep sze go. 

PA WEŁ KŁO BU KOW SKI
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W dru giej tu rze wy bo rów
na bur mi strza Wy szo gro du
w dniu 22 mar ca naj wię cej
gło sów uzy skał Jan Bosz ko.

Na po szcze gól nych kan dy da tów
na bur mi strza mia sta Wy szo gród od -
da no na stę pu ją ca licz bę gło sów

Jan Bosz ko 1201

Iwo na Gor tat 1119

- Ra zem gło sów od da no 2320

- Licz ba kart wy da nych 2362

- Licz ba gło sów nie waż nych 42

- Licz ba wy bor ców upraw nio nych
do glo so wa nia 4770

Wyniki Wyborów
II Tur y

W czwar tek 19 mar ca 2015 roz -
po czę ły się Jed no st ce Woj sko wej
w Bie li cach – So cha cze wie ćwi -
cze nia w ra mach ope ra cji Atlan -
tic Re so lve. Do jed nost ki przy by -
ło oko ło 150 żoł nie rzy ame ry -
kań skich z cięż kim sprzę tem bo -
jo wym, w tym ba te ria mi Pa triot.

– Ćwi cze nie ma na ce lu spraw dze nie
umie jęt no ści za ło gi ob słu gu ją cej Pa trio ty,
a tak że do sko na le nie zdol no ści prze miesz -
cza nia w za kre sie szyb kie go roz lo ko wa nia
sys te mów obro ny do osło ny War sza wy –
po wie dział wi ce pre mier Sie mo niak.

Szef MON wy raź nie pod kre ślił, że ćwi -
cze nia są so jusz ni czą od po wie dzią na to, co
dzie je się na wscho dzie Eu ro py, że pol sko -
-ame ry kań skie ma new ry ma ją być bar dzo
moc nym sy gna łem od po wia da ją cy mi
na ocze ki wa nia opi nii pu blicz nej. Do dał, że
rok 2015 bę dzie ob fi to wał w pol sko -ame ry -
kań skie przed się wzię cia, że do na sze go kra -
ju przy je dzie du żo wię cej wojsk z USA.

W dniu 27 mar ca mo gli śmy za uwa żyć
ko lum ny wojsk ame ry kań skich prze jeż dża -
ją ce przez gmi ny Czer wińsk i Wy szo gród 

W dniu 31 mar ca oko ło
godz 12 ano ni mo wy roz -
mów ca po wia do mił przez te -
le fon  iż na te re nie szko ły
jest po zo sta wio na bom ba
oraz że da je 15 mi nut
na ewa ku ację. Po szyb kiej
kon sul ta cji dy rek cji szko ły
z Wój tem nie chcąc ry zy ko -
wać zdro wia i ży cia dzie ci
za rzą dzo no ewa ku ację dzie -
ci i na uczy cie li.

Dzie ci zo sta ły ewa ku owa ne
do bu dyn ku szko ły śred niej, Tech ni -
kum i Li ceum im Kró lo wej Ja dwi gi
miesz czą ce go się po dru giej stro nie

dro gi nr 62. Dzie ci młod szych klas
bar dzo prze ży ły ewa ku ację. Nie po -
tra fi ły zro zu mieć cze mu je się tak
szyb ko wy pro wa dza na dwór, cze mu
nie mo gą zo stać w szko le i cze mu na -
wet nie mo gą za brać swo ich ubrań
z szat ni.   Fa tal na po go da, deszcz ze
śnie giem i po ry wi sty wiatr po tę go wał

wśród dzie ci uczu cie gro zy.   Na we -
zwa nie szko ły cześć ro dzi ców któ ra
by ła wsta nie przy je cha ła i ode bra ła
swo je po cie chy. Po zo sta li mu sie li cze -
kać w bu dyn ku li ceum.

Do za bez pie cze nia bu dyn ku
przy je cha ły 3 jed nost ki stra ży po żar -
nej oraz po li cja 3 sa mo cho da mi.

Oko ło godz 15 po prze szu ka niu
bu dyn ku alarm zo stał od wo ła ny.

Pra gnę ser decz nie po dzię ko wać
miesz kań com Gmi ny i Mia sta
Wy szo gród za oka za ne mi za ufa -
nie pod czas ostat nich wy bo rów
sa mo rzą do wych. 

Jest to dla mnie nie tyl ko wiel ki za -
szczyt, ale przede wszyst kim do wód na to,
że mo ja do tych cza so wa pra ca sa mo rzą do wa,
mo ja wi zja przy szło ści na szej gmi ny, zo sta ła
przez Pań stwa za uwa żo na i do ce nio na. Ser -
decz nie Wam, Moi Dro dzy, za to dzię ku ję.

Wy bo ry rzą dzą się swo imi pra wa mi, ale
czas wy bo rów już mi nął. Te raz nad szedł
czas pra cy oraz re ali za cji obiet nic wy bor -
czych.

Zna cie mnie Pań stwo, je stem spraw dzo -
nym sa mo rzą dow cem, mam wie lo let nie do -
świad cze nie i przy go to wa nie me ry to rycz ne.
Bę dąc rad nym gmi ny, jak i na stęp nie rad nym
po wia tu, za wsze sku pia łem się na re pre zen -
to wa niu Wa szych in te re sów. To Wy, Dro dzy
miesz kań cy Gmi ny i Mia sta Wy szo gród
i Wa sze lep sze ju tro, by ło za wsze wy znacz ni -
kiem i mo to rem mo je go dzia ła nia. Dziś sto ję

przez Wa mi w in nej ro li, z Wa -
szej bo wiem wo li zo sta łem
Bur mi strzem na szej pięk nej
gmi ny. Przede mną wie le wy -
zwań, wie le cięż kiej pra cy, wie -
le trud nych de cy zji. Dla te go li -
czę na Was, na miesz kań ców
na szej gmi ny oraz na Wy so ką
Ra dę, że RA ZEM BĘ DZIE MY BU DO WAĆ
GMI NĘ I MIA STO WY SZO GRÓD! Ra -
zem! Bez wa śni i po dzia łów! Bez zło ści i uraz!
Bez po li tycz nych za ha mo wań! 

Ze swo jej stro ny za pew niam Was, że bę -
dę cięż ko i uczci wie pra co wał, tak jak
od dzie ciń stwa uczy li mnie moi ro dzi ce. Bę -
dę rze tel nie wy ko ny wał zo bo wią za nia wo -
bec wy bor ców, od kła da jąc na bok uprze dze -
nia i wła sne in te re sy, świa do my te go, że tyl -
ko współ pra ca, wy ko rzy sta nie ener gii
do wspól nych ce lów jest po ży tecz ne i za słu -
gu je na uzna nie.

Ha słem wy bor czym mo jej kam pa nii
by ło: „Ra zem bu du je my Gmi nę i Mia sto
Wy szo gród”. Ra zem, bo łą czy nas do bro tej
gmi ny i te go mia sta. Ra zem, bo łą czą nas
ludz kie spra wy, Ra zem, bo łą czy nas pra ca,

Ra zem, bo łą czy nas du ma,
że je ste śmy miesz kań ca mi
wła śnie tej zie mi, Zie mi Wy -
szo grodz kiej. Ra zem, bo
wspól nie bę dzie my roz wi jać
na szą gmi nę. 

Je stem głę bo ko prze -
ko na ny, że w re ali za cji tych

za mie rzeń, po mo że cie mi Wy Przy ja cie le,
miesz kań cy tej zie mi, Wy so ka Ra da oraz
soł ty si. 

Jesz cze raz ser decz nie dzię ku ję za otrzy -
ma ny od Was kre dyt za ufa nia. Mój wy bór
na sta no wi sko bur mi strza, trak tu ję ja ko swo -
istą umo wę na czas okre ślo ny, któ rą ze chcie -
li ście ze mną „pod pi sać”, z któ rej bę dę sta rał
się rze tel nie wy wią zać, dba jąc o fi nan se gmi -
ny, roz wój in fra struk tu ry, oświa ty, spor tu
i po mo cy spo łecz nej, o pie lę gno wa nie tra dy -
cyj nych war to ści ro dzin nych i o na szą lo kal -
ną kul tu rę. Obie cu ję, że bę dę mą drze za rzą -
dzać na szą gmi ną oraz słu żyć wszyst kim jej
miesz kań com. Wiem co ro bić i jak dzia łać,
aby nam miesz kań com oraz przy szłym po -
ko le niom, na sza pra ca da ła sa tys fak cję i po -
wód do du my. JAN BOSZ KO 

Sza now ni Miesz kań cy Gmi ny i Mia sta Wy szo gród

Ame ry ka nie w So cha cze wie

ALARM BO MBO WY W CZER WIŃ SKU

KAFETERIA CREM
WYSZOGRÓD ul.RĘBOWSKA 29

Zaprasza na 
Lody Włoskie
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30 mar ca 2015 r. od by ła się
IV se sja Ra dy Gmi ny i Mia sta
Wy szo gród w ka den cji 2014
– 2018 zwo ła na w ce lu zło że -
nia ślu bo wa nia przez Bur mi -
strza Gmi ny i Mia sta Wy szo -
gród  wy bra ne go w wy bo rach
przed ter mi no wych. 

Prze wod ni czą ca Gmin no -Miej skej
Ko mi sji Wy bor czej w Wy szo gro dzie
od czy ta ła za świad cze nie stwier dza ją -
ce, że w wy bo rach, któ re od by ły się 22
mar ca 2015 r. Jan Bosz ko zo stał wy -
bra ny Bur mi strzem Gmi ny i Mia sta
Wy szo gród, po czym no wo wy bra ny
Bur mistrz zło żył ślu bo wa nie: „Obej -
mu jąc Urząd Bur mi strza Gmi ny i Mia -
sta Wy szo gród uro czy ście ślu bu je, że
do cho wam wier no ści pra wu, a po wie -
rzo ny mi Urząd spra wo wać bę dę tyl ko
dla do bra   pu blicz ne go i po myśl no ści
miesz kań ców gmi ny i mia sta – tak mi
do po móż Bóg”.

Chwi lę póź niej no wo wy bra ny Bur -
mistrz wy gło sił swo je prze mó wie nie.

Wśród za pro szo nych go ści zna leź li
się: Wo je wo da Ma zo wiec ki, Sta ro sta
Płoc ki, peł nią cy funk cję Bur mistrz
GiM Wy szo gród, Dy rek tor De le ga tu -
ry Ma zo wiec kie go Urzę du Wo je wódz -
kie go, Dy rek tor Urzę du Mar szał kow -
skie go w War sza wie De le ga tu ra

w Płoc ku, Bur mi strzo wie Gmi ny
i Mia sta Wy szo gród po przed nich ka -
den cji, przed sta wi cie le Ra dy Po wia tu
w Płoc ku na cze le z Prze wod ni czą cym
Ra dy, dusz pa ste rze pa ra fii z te re nu
Gmi ny i Mia sta Wy szo gród, Prze wod -
ni czą ca Gmin no -Miej skiej Ko mi sji
Wy bor czej w Wy szo gro dzie, Ra da
Gmi ny i Mia sta Wy szo gród, Soł ty si
i Prze wod ni czą cy Za rzą dów Osie dli,
Dy rek to rzy i Kie row ni cy jed no stek or -
ga ni za cyj nych z Gmi ny i Mia sta Wy -
szo gród, przed sta wi cie le me diów.

Głos za brał Wo je wo da Ma zo wiec ki
Ja cek Ko złow ski, któ ry po gra tu lo wał
no wo wy bra ne mu Bur mi strzo wi otrzy -
ma ne go za ufa nia od spo łecz no ści, jak
rów nież od niósł się do ostat nich trzech
mie się cy, kie dy wła dzę wy ko naw czą
w gmi nie spra wo wał za pro po no wa ny
przez nie go pre mie ro wi Wie sław Przed -
peł ski.

Peł nią cy obo wiąz ki Bur mi strza
Wie sław Przed peł ski rów nież zło żył gra -
tu la cje Bur mi strzo wi Ja no wi Bosz ko
oraz po dzię ko wał za do tych cza so wą
współ pra cę z sa mo rzą dem.

W tym miej scu Prze wod ni czą cy Ra -
dy w imie niu Ra dy Gmi ny i Mia sta Wy -
szo gród po dzię ko wał peł nią ce mu funk -
cję Bur mi strzo wi za za an ga żo wa nie
w pra cę na rzecz spo łecz no ści lo kal nej.

W dal szej czę ści głos za brał Sta ro sta

Płoc ki Pan Ma riusz Bie niek. Skła da jąc
gra tu la cje no wo wy bra ne mu Bur mi -
strzo wi Sta ro sta Płoc ki mię dzy in ny mi
po wie dział, że do bro sa mo rzą du Zie mi
Wy szo grodz kiej w spo sób szcze gól ny
jest bli ski je go ser cu. 

W ofi cjal nych prze mó wie niach
rów nież udział wzię li ks. Dzie kan Ze -
non Glic ner, w imie niu Mar szał ka Wo -
je wódz twa Ma zo wiec kie go Ada ma
Stru zi ka Dy rek tor Urzę du Mar szał -
kow skie go w War sza wie De le ga tu ra
w Płoc ku Mi chał Twar dy oraz Prze wod -
ni czą cy Ra dy Po wia tu Płoc kie go Lech
Dą brow ski. 

Jan Bosz ko gra tu la cje otrzy mał za -
rów no od Prze wod ni czą cej Ko mi sji Wy -
bor czej Iza be li Bosz ko, jak rów nież
od Dy rek to rów i Kie row ni ków jed no -
stek or ga ni za cyj nych z Gmi ny i Mia sta
Wy szo gród.

Na stęp nie zgod nie z po rząd kiem
ob rad przed sta wi cie le sa mo rzą du zło -
ży li po dzię ko wa nia soł ty som wy bra -
nym na no wą ka den cję 2015 – 2019
oraz by łym soł ty som, któ rzy przez mi -
nio ne la ta po ma ga li rad nym w wy peł -
nia niu ich man da tów an ga żu jąc się
w spra wy lo kal ne.

Se sję Prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny
i Mia sta Wy szo gród za koń czył zło że -
niem ży czeń z oka zji zbli ża ją cych się
Świąt Wiel kiej No cy.

Uro czy ste ślu bo wa nie Bur mi strza Wy szo gro du



Już 8 ma ja zo sta nie pod pi sa -
ne mię dzy sa mo rzą do we po -
ro zu mie nie na rzecz lob bo wa -
nia za wy ty cze niem od cin ka
tra sy S10 przez po wiat płoc -
ki. Jest to pierw sza ini cja ty wa
zmie rza ją ca do utwo rze nia
Płoc kie go Ob sza ru Funk cjo -
nal ne go zrze sza ją ce go po wia -
ty płoc ki, go sty niń ski, sier -
pec ki oraz Mia sto Płock. 

Naj waż niej szym punk tem IV Se sji
Ra dy Po wia tu Płoc kie go by ło wy stą pie -
nie Pio tra Brze skie go Dy rek to ra Od dzia -
łu Te re no we go w Płoc ku Ma zo wiec kie go
Biu ra Pla no wa nia Re gio nal ne go. Omó -
wił on kon cep cję za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go dla Płoc kie go Ob sza ru
Funk cjo nal ne go na ba zie po wia tów płoc -
kie go, go sty niń skie go i sier pec kie go oraz
mia sta Płoc ka. Na ob sza rze wo je wódz -
twa ma zo wiec kie go wy ty po wa no trzy
ośrod ki roz wo ju lo kal ne go - War sza wę,
Ra dom i Płock. W za ło że niu ma ją być to
„lo ko mo ty wy roz wo jo we” sub re gio nów.
Aby mo gły się one pręż nie roz wi jać nie -
zbęd ne jest zrze sza nie się po szcze gól -
nych jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne -
go z jed ne go ob sza ru, w opar ciu o za kres
wza jem ne go od dzia ły wa nia i po dob ny
pro fil go spo dar czy. Obec nie, na ob sza rze
ewen tu al ne go Płoc kie go Ob sza ru Funk -
cjo nal ne go, ist nie je tyl ko ma ła na miast -
ka współ pra cy, sku pia się ona w opar ciu
o Re gio nal ny In stru ment Te ry to rial ny,
ukie run ko wa ny na po zy ski wa nie środ -
ków ze wnętrz nych. For mal nie na to -
miast nie ist nie je ża den or ga nizm w peł -
ni sca la ją cy ten ob szar. Do dał, że pół noc -
no -za chod nie Ma zow sze na dal bo ry ka

się z wy klu cze niem trans por to wym,
czy li nie po sia da żad nych waż nych ar te -
rii ko mu ni ka cyj nych, któ re po zwo li ły by
na spraw ne po łą cze nie na sze go re gio nu z
resz tą kra ju. Re cep tą na ta ki stan rze czy
by ło by na przy kład wy ty cze nie od cin ka
tra sy S10 przez po wiat płoc ki, w nie da le -
kiej od le gło ści od mia sta. 

Sta ro sta Płoc ki Ma riusz Bie niek po -
in for mo wał, że w lu tym i mar cu od był
spo tka nia ze Sta ro sta mi Go sty niń skim i
Sier pec kim oraz Pre zy den tem Mia sta
Płoc ka w ce lu na wią za nia współ pra cy i
po wo ła nia Płoc kie go Ob sza ru Funk cjo -
nal ne go sku pia ją ce go mia sto Płock, po -

wiat płoc ki, po wiat go sty niń ski i po wiat
sier pec ki. Oświad czył, że 8 ma ja te go ro -
ku zo sta nie pod pi sa ne po ro zu mie nie na
rzecz lob bo wa nia za przy bli że niem tra sy
S10 do Płoc ka. W spo tka niu w Sierp cu
uczest ni czył przed sta wi ciel GDD KiA,
któ ry wy ra ził po zy tyw ną opi nię w kwe -
stii prze su nię cia od cin ka tra sy S10 na
ob szar po wia tu płoc kie go od oko lic Lip -
na do miej sco wo ści No wa Gó ra w gmi -
nie Sta ro źre by. 

- Spraw na sieć ko mu ni ka cyj na jest
klu czem do roz wo ju każ de go re gio nu
– wy ja śniał Sta ro sta Płoc ki Ma riusz
Bie niek – no we umiej sco wie nie tra sy

S10 na te re nie po wia tu płoc kie go
przy nie sie wie le ko rzy ści, któ rych nie
spo sób prze ce nić. Dzię ki po wsta niu
dróg do jaz do wych do tra sy S10,
uspraw ni my moż li wo ści ko mu ni ka cji
m.in. ze sto li cą, a tak że po mię dzy na -
szy mi po wia ta mi. Jed nak, aby zre ali -
zo wać za rów no ten cel, jak i wie le in -
nych w przy szło ści, mu si my mó wić
jed nym gło sem, mieć jed ną, wspól nie
wy pra co wa ną kon cep cję i kon se -
kwent nie za nią lob bo wać.

Sta ro sta Płoc ki Ma riusz Bie niek
po in for mo wał tak że, że re ali zu jąc za -
po wie dzi z po przed niej Se sji Ra dy Po -
wia tu, ra zem z Dy rek to rem Za rzą du
Dróg Po wia to wych Mar ci nem Błasz -
czy kiem prze pro wa dza in spek cję dróg
w po wie cie płoc kim. Obec nie jest
two rzo ny kom plek so wy plan re mon -

tu dróg po wia to wych, któ ry bę dzie za -
koń czo ny do koń ca kwiet nia. W ma ju
bę dą mia ły miej sce kon sul ta cje z rad -
ny mi, aby wy ty po wać dro gi, któ re
zda niem rad nych są naj waż niej sze
pod wzglę dem stra te gicz nym i funk -
cjo nal nym dla spraw nej ko mu ni ka cji
na re pre zen to wa nych przez nich ob -
sza rach. 

- Chciał bym, aby plan re mon tu dróg
zo stał usta lo ny przy współ pra cy z rad ny -
mi po wia tu, bo wiem to oni, miesz ka jąc
na da nym ob sza rze oraz roz ma wia jąc z
miesz kań ca mi, wie dzą naj le piej, któ re z
dróg po wia to wych mu szą być wy re mon -
to wa ne w pierw szej ko lej no ści – oznaj -
mił Sta ro sta Płoc ki Ma riusz Bie niek

W IV Se sji Ra dy Po wia tu Płoc kie go
uczest ni czy li tak że wój to wie i bur mi -
strzo wie gmin po wia tu płoc kie go. 

Czwartek, 2 kwietnia 2015Wieści z powiatu4

IV SE SJA RA DY PO WIA TU 
W PŁOC KU POD HA SŁEM 
PŁOC KIE GO OB SZA RU 
FUNK CJO NAL NE GO
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Na wią zu jąc do in for ma cji Wój ta
Gmi ny Czer wińsk pan Mar ci na Gor ta ta
,  z dnia 17,03,2015 opu bli ko wa nej na
stro nie urzę du gmi ny Czer wińsk.,
uprzej mie in for mu je:

1 –ty tuł Gor tat za my ka szko lę wy -
ni kał z in for ma cji za czerp nię tych z ty go -
dni ka plońsz czak z dnia 18 lu te go 2015,
w któ rym pa ni Ka ta rzy na Ol szew ska na -
pi sa ła : „ ..Praw nicz ka urzę du od par ła , iż
pro jekt uchwa ły w spra wie za mia ru li -
kwi da cji zło żył wójt , a nie prze wod ni -
czą cy ko mi sji oświa ty ..”

2 Uchwa ła pod ję ta 12 lu te go 2015 o
za mia rze li kwi da cji pla ców ki, mia ła
otwie rać pro ce du rę li kwi da cji szko ły i
dys ku sje na ten te mat . Jed nym z bar dzo
waż nych ele men tów pro ce du ry li kwi da -
cji szko ły są kon sul ta cje spo łecz ne . W
tym przy pad ku kon sul ta cje prze pro wa -
dzo no tyl ko z ZNP po mi ja jąc ro dzi ców i
or ga ni za cje spo łecz ne dzia ła ją ce na te re -
nie gmi ny. (ZNP za opi nio wa ło ne ga tyw -
nie pro jekt li kwi da cji szko ły)

3. w punk cie 3 Pan Wójt , po wo łu je
się na ar cha icz ny spo sób na ucza nia w
tzw. kla sach łą czo nych. W szko le w Ra -
dzi ko wie No wym tyl ko nie któ re za ję cia
są łą czo ne. Są to za ję cia ar ty stycz ne ta kie
jak: za ję cia pla stycz ne , za ję cia tech nicz -
ne oraz WF. Po zo sta łe lek cje od by wa ją
się na ta kich sa mych za sa dach jak w in -
nych szko łach. 

Sfor mu ło wa nie ty pu „ar cha icz ny
sys tem” su ge ru je , że w szko le w Ra dzi -
ko wie jest bar dzo ni ski po ziom na ucza -
nia.

We dług da nych ja kie po sia da my z
ostat nich czte rech lat szko ła w Ra dzi ko -
wie osią ga ła wy ni ki po wy żej śred niej
gmi ny i po wy żej śred niej po wia tu. 

4. Wszyst kie zdję cia opu bli ko wa ne
w ga ze cie, by ły zro bio ne w Ra dzi ko wie i
po twier dza ją stan rze czy wi sty. Wszyst -
kie okna w bu dyn ku by ły wy mie nio ne
czte ry la ta te mu. Jest tam rów nież czy sta
i schlud na ła zien ka, bu dy nek wy glą da na
za dba ny i wy sprzą ta ny. Każ dy mo że to
zwe ry fi ko wać oso bi ście.  

Za strze że nia Sa ne pi du do ty czą prze -
cie ka ją ce go da chu w bu dyn ku (uszko dzo -
na pa pa na da chu) . Pan Wójt wy ra ził zgo -
dę ty ko na do raź ną na pra wę da chu. Z In -
for ma cji od ro dzi ców ja kie otrzy ma li śmy,
gdy by Gmi na by ła w sta nie prze zna czyć
20 tys zł na ma te ria ły, ro dzi ce są w sta nie
zor ga ni zo wać się i prze pro wa dzić re mont
ca łe go da chu szko ły.  W ta kiej sy tu acji wy -
ko rzy stu jąc za an ga żo wa nie lu dzi re mont
cał ko wi ty mo że kosz to wać pra wie ty le co
re mont do raź ny.

RE ASU MU JĄC NIE KŁA MIE MY.

PA WEŁ KŁO BU KOW SKI

W na wią za niu do ar ty ku łu
pra so we go za miesz czo ne go
w nr 4/2015/8 z dnia 17
mar ca 2015 r. pi sma e -Wy -
szo gród na stro nach 8 i 9
w te ma ty ce „Wy bo ry 2015”
uprzej mie in for mu ję: 

1. Ty tuł ar ty ku łu „Gor tat za my ka
szko łę” wy dru ko wa ny wiel ką czer wo ną
czcion ką z gó ry for mu łu je fał szy wą
kłam li wą i oszczer czą te zę. Al bo jest to
to tal na nie wie dza re dak to ra p. Paw ła
Kło bu kow skie go na te mat ele men tar -
nych za sad funk cjo no wa nia sa mo rzą du
al bo nie go dzi wa i pod ła ma ni pu la cja.

Wójt gmi ny nie za my ka szko ły i nie
mo że jej za mknąć. Zgod nie z li te rą pra -
wa do ko nu je te go Ra da Gmi ny sto sow ną
uchwa łą. Po da wa nie in for ma cji, tu cy tu -
ję … „Na se sji 12.02.2015r. Wójt Gmi ny
Czer wińsk wraz z Ra dą Gmi ny pod ję li
uchwa łę o za mia rze li kwi da cji szko ły
pod sta wo wej w Ra dzi ko wie No wym”
(ko niec cy ta tu) jest wpro wa dza niem
opi nii spo łecz nej w błąd, jest po pro stu
kłam stwem! Wójt Gmi ny nie po dej mu je
żad nych uchwał, gdyż nie jest rad nym.
Obo wiąz kiem wój ta jest na to miast wy -
ko na nie uchwa ły pod ję tej przez ra dę
gmi ny. Za tem ma my tu do czy nie nia
z to tal ną nie wie dzą, czy też z per fid ną
ma ni pu la cją kłam stwem?

2. Nie zgod ne z praw dą, kłam li we
i oszczer cze jest tak że po da nie in for ma -
cji, tu rów nież cy tu ję … „Przy po mnij my,
no we wła dze Gmi ny Czer wińsk nad Wi -
słą, pod ję ły de cy zję o za mknię ciu szko ły
pod sta wo wej w No wym Ra dzi ko wie”
(ko niec cy ta tu). Wła dze gmi ny ta ko wej
de cy zji jesz cze nie pod ję ły. Uchwa ła o li -
kwi da cji tej szko ły jesz cze nie zo sta ła
pod ję ta. Ra da Gmi ny w Czer wiń sku
pod ję ła do pie ro uchwa łę in ten cyj ną o za -
mia rze li kwi da cji tej szko ły, a to jest
z praw ne go punk tu wi dze nia ogrom -
na róż ni ca.

3. Aspek ty „za” i „prze ciw” li kwi da -
cji tej szko ły roz pa try wa ne przez rad -
nych Ra dy Gmi ny w Czer wiń sku sku -

pia ły się nie tyl ko na uwa run ko wa niach
zwią za nych z ma łą licz bą dzie ci uczą -
cych się w tej szko le. Bra no tak że
pod uwa gę ar cha icz ny sys tem na ucza nia
w tzw. kla sach łą czo nych oraz ewen tu al -
ne na kła dy fi nan so we nie zbęd ne do dal -
sze go bie żą ce go funk cjo no wa nia pla ców -
ki tj. nie zbęd ne kosz tow ne re mon ty.

Ma zo wiec ki Ku ra tor Oświa ty 26 lu -
te go 2015 r. wy dał po zy tyw ną opi nię
w spra wie za mia ru li kwi da cji tej szko ły
z dniem 31 sierp nia 2015 ro ku. Uwa ża,
że nie ma prze sła nek do wstrzy ma nia te -
go pro ce su, a wręcz prze ciw nie są na wet
je go po zy tyw ne efek ty w po sta ci po lep -
sze nia wa run ków na ucza nia po przez

wy eli mi no wa nie na uki w kla sach łą czo -
nych. Tak więc nic do dać, nic ująć….

4. Przed sta wio ne zdję cia nie ste ty nie
od zwier cie dla ją rze czy wi ste go ob ra zu
tej pla ców ki oświa to wej, do któ rej po -
waż ne za strze że nia wno si też Sa ne pid.

5. Re asu mu jąc po wyż sze zde cy do -
wa nie i sta now czo sprze ci wiam się ma -
ni pu lo wa niu tak kłam li wy mi in for ma -
cja mi, a na wet ob ra zem prze ka zy wa nym
za po mo cą umie jęt nie do bra nych zdjęć. 

Z PO WA ŻA NIEM

WÓJT GMI NY CZER WIŃSK NAD WI SŁĄ

Powyższa tabela pokazuje wyniki nauczania Szkoły w Radzikowie Nowym na tle średniej ze szkół w Gminie Czerwińsk i średniej w
powiecie płońskim. Kolor zielony szkoła podstawowa Radzikowo.

In for ma cja Wój ta Gmi ny
Da ta umiesz cze nia: 17.03.2015 r.

Od po wiedź
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reklama

W śro dę, 25 mar ca Ra da Gmi ny
w Czer wiń sku osta tecz nie za ję ła
sta no wi sko w spra wie li kwi da cji
Szko ły Pod sta wo wej im. H. Sien -
kie wi cza w No wym Ra dzi ko wie –
pod ję to uchwa łę li kwi da cyj ną.

Ca ła pro ce du ra for mal nej li kwi da cji
za ję ła nie speł na pół to ra mie sią ca. Na po -
przed niej se sji – 12 lu te go rad ni pod ję li
uchwa łę in ten cyj ną w spra wie pro ce du ry
li kwi da cyj nej. 25 mar ca pod czas ko lej nej
se sji gmin nej rad ni sto sun kiem 13 gło sów
„za”, jed nym sprze ci wie oraz jed nym
wstrzy ma niu się od udzie le nia gło su przy -
ję li usta wę nie przy chyl ną dla Ra dzi ko wa. 

Głów ny mi po wo da mi li kwi da cji
„pod sta wów ki”, jak przy ta czał Wójt Gmi -
ny – Mar cin Gor tat są wzglę dy fi nan so we
oraz ma ła ilość dzie ci w szko le. – Koszt
rocz ny utrzy ma nia szko ły to oko ło 600 ty -
się cy zło tych, sub wen cja oświa to wa po kry -
wa za le d wie 240 ty się cy zło tych –  resz tę
do kła da sa mo rząd. – tłu ma czył. W kla -
sach 1-6 uczy się  29 uczniów, w od dzia le
przed szkol nym jest 6 przed szko la ków.
Szko ła jest naj mniej li czeb ną ze wszyst -
kich jed no stek pu blicz nych pro wa dzo -
nych przez Gmi nę Czer wińsk.

Ucznio wie do koń ca ro ku szkol ne go
po zo sta ną w swo jej szko le, na to miast 1
wrze śnia 2016 roz pocz ną na ukę w po bli -
skim Grodź cu. Jak prze ko ny wał Wójt
Gmi ny – Mar cin Gor tat, Szko ła Pod sta -
wo wa im. Ja na Paw ła II w Grodź cu ma lep -
sze wy po sa że nie oraz wa run ki lo ka lo we,
po nad to lek cje nie od by wa ją się w kla sach
łą czo nych, jak to mia ło miej sce w Ra dzi ko -

wie, a szko ła li czy so bie dwa ra zy wię cej
uczniów.

Po zy tyw ną opi nię od no śnie za mknię -
cia szko ły 26 lu te go wy dał ma zo wiec ki ku -
ra tor oświa ty.

Z de cy zją za mknię cia szko ły nie zga -
dza ją się miesz kań cy, ro dzi ce, na uczy cie le
oraz dy rek tor pla ców ki – Aga ta Szcze pań -
ska. Szko ła wy bu do wa na zo sta ła w la tach
pięć dzie sią tych w czy nie spo łecz nym.
Miesz kań cy są z nią sil nie zwią za ni sen ty -
men tal nie. Bu dy nek po wstał na te re nie,
któ ry da li sa mi miesz kań cy. Twier dzą, że
to dla nich je dy ne miej sce, gdzie mo gą zor -
ga ni zo wać spo tka nie szer szej spo łecz no ści
by wspól nie oma wiać pro ble my ich wsi.

Głos obro ny Ra dzi ko wa usły sze li śmy
rów nież od rad nej Sej mi ku Wo je wódz kie -
go – Ewy Szy mań skiej re pre zen tu ją cej
klub par la men tar ny Pra wo i Spra wie dli -

wość. – Czy Pań stwo rad ni od wie dzi li tą
szko łę? Ja po je cha łam do szko ły, wi dzie li
Pań stwo ko lo ro we przy ja zne kla sy? (…) Po -
cho dzę z Płoc ka, tam dzie ci ma ją szko łę
za nic, oni szko ły nie ko cha ją, nie chcą nic
dla niej ro bić. Dzie ci z Ra dzi ko wa ko cha ją
swo ją szko łę, czu ją się tam bez piecz nie
i jesz cze an ga żu ją sie bie i swo ich ro dzi ców
w pra cę na rzecz swo jej pod sta wów ki. Ten
te ren jest cu dow ny, tam jest 2 hek ta ry sta -
ro drze wia. Te dzie ci czu ją po trze bę wię zi
z tym miej scem, z ro dzi na mi, two rzą tam
spo koj ną spo łecz ność. Broń my tej szko ły.
Eko no mia to nie wszyst ko.

Szko ła bę dzie pro wa dzo na przez
Sto wa rzy sze nie?

Ro dzi ce, na uczy cie le oraz miesz kań cy
nie wi dząc szan sy na utrzy ma nie pla ców ki
w jej do tych cza so wym sta nie wzię li spra wy
we wła sne rę ce i po sta no wi li za wią zać sto wa -
rzy sze nie, któ re po pro wa dzi szko łę. Ta ki mo -
del funk cjo no wa nia ob ser wu ją w Or szy mo -
wie – tam spraw dza się to już od kil ku lat.

Sto wa rzy sze nie jest w trak cie re je stra cji,
do koń ca kwiet nia po win na za koń czyć się
pro ce du ra for mal ne go prze ję cia szko ły. Wójt
za po wie dział, że je śli uda się do peł nić wszyst -
ko pod wzglę dem praw nym po zwo li na ko -
rzy sta nie z do tych cza so wej sie dzi by.   – Ja
z ca łą mo cą pod kre ślam, je śli doj dzie for mal -
nie do za wią za nia Sto wa rzy sze nia, prze ka żę
bu dy nek szko ły z mie niem ru cho mym i nie -
ru cho mym na rzecz Sto wa rzy sze nia. Mu si -
my do ko nać wsze la kich uzgod nień. De kla ru -
ję chęć po mo cy i nie bę dę te go utrud niał –
po wie dział Wójt Mar cin Gor tat.

Na uczy cie le zgo dzi li się pra co wać za niż -
sze pen sje, na wet o oko ło po ło wę.

Po zo sta ją jesz cze dwa pro ble my – prze -
cie ka ją cy dach oraz kwe stia do wo zu dzie ci
do szko ły. – Skie ro wa łem na rę ce pa ni Dy rek -
tor pi smo z proś bą by za dba ła o do raź ny re -
mont da chu. To czy Gmi na po mo że  fi nan so -
wo za le ży od kosz to ry su. Je śli to bę dzie nie -
du ża kwo ta to po mo że my. Je śli więk sza, bę -
dzie my mu sie li pod jąć dys ku sję i praw do po -
dob nie pro sić o po moc Ra dę Gmi ny.   Przy -
znam,  że nie tyl ko szko ła w Ra dzi ko wie, ale
jesz cze dwie pla ców ki szkol ne w gmi nie wy -
ma ga ją wkła du fi nan so we go. – ko men to wał
Wójt Mar cin Gor tat.

Je śli cho dzi o do wóz dzie ci, Wójt po da je
przy czy ny for mal ne, z po wo du, któ rych dzie -
ci nie bę dą mo gły być do wo żo ne do Ra dzi ko -
wa, tak jak do tych czas z ucznia mi gim na -
zjum, po mi mo, że au to bus nie zmie ni tra sy,
a miej sca po zo sta ną wol ne.  – To nie jest na -
sza zła wo la, wy ła nia jąc prze woź ni ka zgła sza -
my ile dzie ci bę dzie do wo żo nych, wy stą pią
pro ble my zwią za ne z ubez pie cze niem. Je śli
or ga nem pro wa dzą cym bę dzie Sto wa rzy sze -
nie, wte dy ubez pie cze nie szkol ne nie bę dzie
obo wią zy wać w dro dze dzie ci do szko ły
i do do mu.

Ja ki bę dzie dal szy los uczniów Ra dzi ko -
wa i ich szko ły po ka żą naj bliż sze ty go dnie.

TEKST I FOT. SYL WIA SO BÓT KA

W dniu 23 kwiet nia dzie ci
w szko le w Ra dzi ko wie za pre -
zen to wa ły swo je wy stę py ar ty -
stycz ne. 

Wy stę py by ły zwią za ne z pierw szym
dniem wio sny. Śpie wem i mu zy ką dzie ci
przy wi ta ły Wio snę po czym po szły po że -
gnać się z Zi mą i Ma rzan ną.

Pierw szy dzień wio sny w Szko le w Ra dzi ko wie

Li kwi da cja Ra dzi ko wa
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Dnia 16 mar ca 2015 ro ku w
Nie pu blicz nej Szko le Pod sta -
wo wej im. Mar szał ka Jó ze fa
Pił sud skie go w Or szy mo wie
pro wa dzo nej przez Sto wa rzy -
sze nie Roz wo ju Wsi Or szy mo -
wo  i oko lic od by ło się uro czy -
ste otwar cie sa li te ra peu tycz -
nej „OA ZA”. 

W uro czy sto ści udział wzię li Sta ro -
sta Po wia tu Płoc kie go Ma riusz Bie niek,
Wi ce prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu
Apo li na ry Grusz czyń ski, Miss Pol ski
na wóz ku Ol ga Fi jał kow ska, Dy rek tor
Gmin ne go Ze spo łu Oświa ty w Ma łej
Wsi Ja dwi ga No wat kie wicz, Pre zes
Sto wa rzy sze nia Roz wo ju Wsi Win cen -
tów i oko lic Mo ni ka Igna czak, Pre zes
Kra jo we go Sto wa rzy sze nia na Rzecz
Dzie ci Nie peł no spraw nych Sta ni sław
Le wan dow ski, dzie ci nie peł no spraw ne
wraz z ro dzi ca mi, dy rek to rzy szkół, na -
uczy cie le, pe da go dzy oraz in ni za pro -
sze ni go ście.

Ucznio wie, w tym dzie ci z nie peł no -
spraw no ścia mi przy go to wa li krót ki pro -
gram ar ty stycz ny po któ rym Pa ni Ma ria

Na tkow ska oraz Pa ni Ka ro li na Ma trac ka
przed sta wi ły krót ką pre zen ta cję. Oli go -
fre no pe da go dzy przy bli ży li go ściom te -
ma ty kę nie peł no spraw no ści oraz ideę
po wsta nia sa li te ra peu tycz nej. Po pre -
zen ta cji dy rek tor szko ły Zu zan na Nie -
mi row ska wraz z uczen ni cą po przez
sym bo licz ne prze cię cie wstę gi, uro czy -
ście otwo rzy ła sa lę.

„OA ZA” po wsta ła w związ ku z du -
żym za po trze bo wa niem śro do wi ska lo -
kal ne go oraz zwięk sza ją cą się licz bą co -
raz młod szych pod opiecz nych z za bu -
rze nia mi roz wo ju. To po miesz cze nie
wy po sa żo ne w przed mio ty i urzą dze nia
słu żą ce re ha bi li ta cji za rów no dzie ci nie -

peł no spraw nych jak i dzie ci ma ją cych
mniej sze de fi cy ty: dys lek sja, ADHD,
pro ble my z rów no wa gą, kon cen tra cją
uwa gi oraz in te gra cją sen so rycz ną.
Wcze śnie pod ję ta te ra pia po zwa la na wy -
rów ny wa nie bra ków umoż li wia jąc tym
sa mym peł niej sze i lep sze funk cjo no wa -
nie w ro li ucznia. 

Każ da te ra pia jest efek tyw niej sza gdy
od by wa się w atrak cyj nym miej scu i przy
za sto so wa niu róż no rod nych me tod. Do
tej po ry ro dzi ce mu sie li po ko ny wać wie le
ki lo me trów aby za pew nić swo im dzie -
ciom udział w spe cja li stycz nych za ję -
ciach. Głów nym za da niem sa li te ra peu -
tycz nej w Or szy mo wie bę dzie uspraw -

nia nie za bu rzo nych sfer oraz po moc w
osią ga niu suk ce sów zgod nie z pre dys po -
zy cja mi uczest ni ków za jęć. Wśród wy po -
sa że nia sa li zna la zły się: plat for ma pod -
wie sza na, ba sen su chy z kul ka mi, de ska
ro ta cyj na, tu nel, ko or don ka, pił ki z kol ca -
mi, grusz ki sen so rycz ne, tram po li na itp.
Po miesz cze nie bę dzie wy ko rzy sty wa ne
rów nież przez in nych na uczy cie li w ce lu

URO CZY STE OTWAR CIE SA LI TE RA PEU TYCZ NEJ „OA ZA” W OR SZY MO WIE

,,…Ile zwro tek za pa mię tasz przez
te dni, scho waj w ser cu – ru szać
czas…” – sło wa pio sen ki,, Dwie
dro gi” jesz cze do dzi siaj brzmią
mi w uszach. I pew nie nie tyl ko
mnie. My ślę, że każ dy z uczest ni -
ków III Fe sti wa lu Pio sen ki Tu ry -
stycz nej,, Raj do we Bu ty” wy ło wił
z mo rza dźwię ków ja kąś bli ską
so bie nut kę. A wy bie rać by ło na -
praw dę z cze go. 

W tym ro ku, w im pre zie zor ga ni zo wa -
nej przez Gim na zjum im. Bo ha te rów Bi twy
nad Bzu rą w Wy szo gro dzie, wzię ło udział
po nad stu wy ko naw ców, re pre zen tu ją cych
12 za przy jaź nio nych gim na zjów z: Go sty ni -
na, Płoc ka, Gą bi na, Bia ło tar ska, So cha cze -
wa, Ma łej Wsi, Bo dza no wa, Bul ko wa, Płoń -
ska, Na cpol ska, Czer wiń ska i Na siel ska. 

W czwart ko wy po ra nek, 19 mar ca br.,
ha la spor to wa gim na zjum by ła wy peł nio na,,
po brze gi”. Na try bu nach za sie dli ucznio wie
wy szo grodz kie go gim na zjum, po łą cze ni
z do syć licz ny mi w tym ro ku, przed sta wi cie -
la mi przy jezd nych ze spo łów (a do tar ły
wszyst kie zgło szo ne eki py!). Zmie nio na for -
mu ła Fe sti wa lu – tyl ko gim na zja, sprzy ja ła
na wią zy wa niu no wych zna jo mo ści, roz mo -
wom i wy mia nie szkol nych do świad czeń. 

Nie za bra kło rów nież za pro szo nych
go ści, w po sta ci dy rek to rów pla có wek edu -
ka cyj nych i spo łecz nych na sze go mia sta.
Fe sti wal, jak co ro ku, pro wa dzi ła dwój ka
uczniów – kon fe ran sje rów: Ol ga Szy mań -
ska i Ja kub Księ żak. W sym pa tycz ny spo -
sób pre zen to wa li oni po szcze gól nych wy -
ko naw ców i po bu dza li pu blicz ność do ak -

tyw ne go na gra dza nia bra wa mi. Uro czy ste -
go otwar cia im pre zy do ko nał wi ce dy rek tor
Gim na zjum im. Bo ha te rów Bi twy
nad Bzu rą w Wy szo gro dzie, p. Grze gorz
Klus. Do fa zy kon kur so wej przy stą pi ło 9
ze spo łów i 16 so li stów. Ich zma ga niom
przy słu chi wa ło się ju ry w skła dzie: p. Ewa
Dęb ska – in struk tor har cer ski, pro pa ga tor -
ka gry na uku le le wśród har cer skiej mło -
dzie ży; p. Ta de usz Mil ke – dy rek tor Har -
cer skie go Ze spo łu Pie śni i Tań ca,, Dzie ci
Płoc ka”, ze spo łu zna ne go i ce nio ne go nie
tyl ko w Pol sce, ale tak że za gra ni ca mi na -
sze go kra ju, szcze gól nie w Ja po nii oraz p. p.
Piotr Mil cza rek – in struk tor mu zycz ny
w Miej skim Ośrod ku Kul tu ry w Cho da ko -
wie, dy ry gent so cha czew skie go Chó ru Na -
uczy ciel skie go „Vi va ce”.

Trój ka ju ro rów zgod nie stwier dzi ła, że
po ziom wy ko na nia pio se nek był nie zwy kle
wy so ki, ale i bar dzo wy rów na ny, w związ ku
z tym ob ra dy by ły do syć dłu gie i burz li we.

A wy ni ki przed sta wia ły się na stę pu ją co:
ka te go ria ze spo ły
I miej sce – Ju lia Woź nic ka, Agniesz ka

Pa ko ca i Le na Wa choc ka 
z Gim na zjum nr 3 w So cha cze wie
II miej sce – ze spół,, Bez i mien ni” z Gim -

na zjum nr 2 w Płoń sku
III miej sce – gru pa wo kal no in stru men -

tal na,, Dru gi od dech” 
z Gim na zjum w Wy szo gro dzie
wy róż nie nie – ze spół wo kal no – in -

stru men tal ny,, Ura nos” 
z Gim na zjum w Gą bi nie
ka te go ria so li ści
I miej sce – Ga brie la Majt czak z Gim na -

zjum nr 2 w Płoń sku
II miej sce – We ro ni ka Mig da z Gim na -

zjum nr 3 w So cha cze wie
III miej sce – Ju lia Ja siń ska z Gim na -

zjum w Gą bi nie 
wy róż nie nie – Zu zan na Maj chrzak

z Gim na zjum nr 2 w Go sty ni nie

Ko le gium III Fe sti wa lu Pio sen ki Tu ry -
stycz nej,, Raj do we Bu ty” w Wy szo gro dzie
przy zna ło tak że Na gro dę Spe cjal ną Ju ry dla
Da wi da Do mań skie go z Gim na zjum nr 1
w Go sty ni nie.

Fun da to rem na gród w po sta ci gi tar kla -
sycz nych, bon go sów, sta ty wów do nut i ksią -
żek był Ho no ro wy Pa tron im pre zy – Urząd
Gmi ny i Mia sta Wy szo gród. Do spon so rin -
gu do łą czył tak że Sklep Mu zycz ny p. Jac ka
Ka miń skie go z Płoc ka, do kła da jąc po krow ce
i stro iki do gi tar. 

Go ściem spe cjal nym III edy cji Fe sti wa -
lu był ze spół Aka de mia Uku le le z Ma łej
Wsi, pod kie row nic twem p. Krzysz to fa
Dęb skie go, Dy rek to ra Szko ły Pod sta wo wej
w Ma łej Wsi, mu zy ka i in struk to ra har cer -
skie go. Gru pa, skła da ją ca się z po nad 20 har -
ce rek i har ce rzy (wszy scy gra li na uku le le
róż ne go ty pu i roz mia ru), za gra ła i za śpie wa -
ła kil ka na ście pio se nek tu ry stycz nych, co
spo tka ło się z wiel kim aplau zem wi dow ni.

Na na szej im pre zie nie za bra kło rów -
nież śpie wa ją cych przy ja ciół Fe sti wa lu. Go -
ścin nie wy stą pił chór dzie cię cy,, Raz Dwa”
ze Szko ły Pod sta wo wej w Pod gó rzu oraz
ucznio wie z Ze spo łu Szkół im. J. Śnia dec kie -
go w Wy szo gro dzie.

Z ro ku na rok nasz Fe sti wal się roz wi ja,
za rów no pod wzglę dem mu zycz nym jak
i or ga ni za cyj nym. Jest to za słu ga wszyst -
kich uczest ni ków im pre zy. Za rów no tych,
któ rzy swo im ta len tem, za an ga żo wa niem
a nie jed no krot nie też cięż ki mi ty go dnia mi
przy go to wań ocza ro wu ją nas swo im śpie -
wem, jak i tych, któ rzy z mo zo łem przy go -
to wu ją de ko ra cje, zno szą sto ły i krze seł ka,
aby póź niej z uśmie chem na ustach bić bra -
wa wy ko naw com. 

Dzię ku ję więc Wam wszyst kim za to, że
mo gli śmy się wspól nie spo tkać w Wy szo gro -
dzie i ze śpie wem na ustach spę dzić wspól -
nie kil ka go dzin.

Po zdra wiam i za pra szam za rok! Opie -
kun ar ty stycz ny Fe sti wa lu Hu bert Więc -
kow ski 

Wio sna w raj do wych bu tach
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W dniu 22 mar ca w Wy szo gro -
dzie i w Nie dzie lę Pal mo wą Mę ki
Pań skiej w Czer wiń sku, Chór Ba -
zy li ki Czer wiń skiej wy stą pił
w kon cer cie pa syj nym. Przy wy -
peł nio nej świą ty ni czer wiń skiej
usły sze li śmy pie śni zna ne i nie -
zna ne, w no wym czę sto za ska ku -
ją cym opra co wa niu. 

Czte ro gło so we „Lu du, mój lu du” czy
„Do bra noc Gło wo świę ta” wy peł ni ły świą ty -
nie na szych miej sco wo ści, czę sto wy wo łu jąc
wzru sze nie, a na wet łzy. Peł ne ża ło by i ża lu
wpro wa dza ły słu cha czy w na strój pa syj ny,
przy go to wu jąc do głęb sze go prze ży cia Ta -
jem nic Tri du um Pas chal ne go. 

Kon cert spo tkał się z wiel kim uzna -
niem słu cha ją cych, wśród któ rych by ła licz -
na rze sza, oko ło ty sią ca, piel grzy mów przy -
by łych na „Mi ste rium Mę ki Pań skiej”. 

Chó rzy stom ży czy my dal szych suk ce -
sów, a słu cha ją cym no wych do znań z pie śnią
w wy ko na niu czer wiń skie go Chó ru.

Kon cer ty Chó ru Czer wiń skie go

Wiel ki mi kro ka mi zbli ża się
ko lej na edy cja wy jąt ko wej
ak cji pro mu ją cej ho no ro we
krwio daw stwo. 

Mo wa oczy wi ście o Mo to ser cu
2015’ i or ga ni zo wa nej przez Klub
Mo to cy klo wy Bo ru ta MC Po land So -
cha czew wiel kiej im pre zie ple ne ro -
wej po łą czo nej z ak cją cha ry ta tyw ną
dla cięż ko cho re go Ma te usza, dar mo -
wy mi ba da nia mi, su per atrak cja mi
dla dzie ci. So cha czew ski fi nał VI Mo -
to ser ca od bę dzie się w nie dzie lę, 26
kwiet nia, na te re nie Mu zeum Ko lei
Wą sko to ro wej.

Pik nik ma wy star to wać o 10.00 a
za koń czyć się oko ło 19.30. W pro -
gra mie znaj dą się m.in. msza mo to -
cy klo wa i świę ce nie po jaz dów, kon -
cer ty zna nych ka pel, po ka zy tań ca
to wa rzy skie go, po ka zy szczu dla rzy,
ra tow nic twa me dycz ne go, po ka zy
sztuk walk, wy stę py ze spo łów dzie -
cię cych i mło dzie żo wych, pre zen ta -
cje mo to cy kli i za byt ko wej mo to ry za -
cji, kon kur sy z na gro da mi dla naj -
młod szych, za wo dy  si ła czy. 

- Pla nu je my wy ści gi dre zyn, dar -
mo we prze jażdż ki qu ada mi dla dzie -
ci, bez płat ną wy ciecz kę za byt ko wą
ko lej ką pa ro wą do Cho da ko wa. W
tym ro ku chce my zro bić im pre zę
jesz cze bo gat szą w atrak cje dla dzie ci

stąd w pro gra mie po ka zy sprzę tu
woj sko we go, stra żac kie go, wo zów
po li cyj nych. Je śli do pi sze po go da, za -
pro si my naj młod szych na prze jażdż -
ki kon ne - mó wi ko or dy na tor so cha -
czew skie go MO TO SER CA To masz
Soł da czuk.

Pod czas fi na ło we go pik ni ku zor -
ga ni zo wa na zo sta nie zbiór ka krwi,
ba da nia mam mo gra ficz ne, po ka zy
ra tow nic twa me dycz ne go.  

- Na miej scu od da je my krew, ale
też ba da my stan swo je zdro wia. Na
MO TO SER CE wpad ną do nas le ka -
rze z mo bil nym mam mo gra fem, pla -
nu je my też bez płat ne ba da nia słu -
chu, wzro ku, po zio mu cu kru, po -
miar ci śnie nia krwi, kon sul ta cje me -
dycz ne z le ka rza mi trzech pla có wek
me dycz nych. Roz mo wy trwa ją – do -
da je T. Soł da czuk. 

Do wspól ne za ba wy i po ma ga nia
mo to cy kli ści chcą za chę cić ar ty stów.
Ma rzy im się, by na mu ze al nych mu -
rach po wsta ło pięć du żych mu ra li
wy ko na nych przez pięć róż nych
ekip. Co z te go wyj dzie, prze ko na my
się już 29 kwiet nia.  

Szcze gól nym punk tem im pre zy
bę dzie kon cert cha ry ta tyw ny dla
cięż ko cho re go Ma te usza po łą czo ny
z li cy ta cją fan tów. 

Nie za brak nie też cze goś dla cia -
ła. Na te re nie Mu zeum Ko lei Wą sko -

to ro wej wy dzie lo ne zo sta nie miej sce
na sto iska ga stro no micz ne. 

Po nie waż ak cja jest or ga ni zo wa -
na spo łecz nie, mo to cy kli ści zwra ca ją
się za na szym po śred nic twem do
osób i firm z proś bą o wszel ką po -
moc fi nan so wą, lo gi stycz ną lub rze -
czo wą. 

MO TO SER CE to cy klicz na, ogól -
no pol ska ak cja zbiór ki krwi or ga ni zo -
wa na przez mo to cy kli stów zrze szo nych
przy Kon gre sie Pol skich Klu bów Mo to -
cy klo wych. Głów ny mi part ne ra mi są
Pol ski Czer wo ny Krzyż i Re gio nal ne
Cen trum Krwio daw stwa i Krwio lecz -
nic twa. MO TO SER CE” de dy ko wa ne
jest w szcze gól no ści dzie ciom, dla te go
zbiór kom krwi to wa rzy szy wie le atrak -
cji: wy stę py ze spo łów dzie cię cych, kon -
kur sy dla naj młod szych, po ka zy ra tow -
nic twa, po ka zy mo to cy klo we, kon cer ty
itp. Od 2009 ro ku, gdy od by ła się
pierw sza edy cja tej ak cji, uda ło się ze -
brać 18.320 li trów krwi. 

Ho no ro we pa tro na ty nad so cha -
czew skim Mo to ser cem obej mą Wo -
je wo da Ma zo wiec ki,  Bur mistrz Mia -
sta So cha czew, Sta ro sta So cha czew -
ski, Wójt Gmi ny So cha czew. Or ga ni -
za to rów wspie ra ją lo kal ne me dia
oraz nie za wod ne służ by Po li cja, Straż
Po żar na i Po go to wie.

Mo to ser ce So cha czew

reklama
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Za rząd Ko ła SUM Nr 54 PZW
Wy szo gród in for mu je, iż w
dniu 12.04.2015r. zo sta ną ro -
ze gra ne I To wa rzy skie Za wo dy
Spła wi ko we Ko ła Sum Nr 54
Wy szo gród za li cza ne do kla -
sy fi ka cji GPX se zo nu 2015 w
dys cy pli nie spła wi ko wej.

W za wo dach mo gą uczest ni czyć tyl -
ko Człon ko wie Ko ła SUM Nr 54 PZW
Wy szo gród z ak tu al ny mi opła ta mi za
węd ko wa nie na rok 2015.

Opła ta star to wa – 15zł.
Na le ży ją uiścić do dnia

10.04.2015r. do godz. 12.00 w skle pie
węd kar skim Kol. Iwo ny Bier nat w Wy -
szo gro dzie lub na ło wi sku przed za wo da -

mi (po wcze śniej szym uzgod nie niu te le -
fo nicz nym - 692 439 699).

Zbiór ka uczest ni ków za wo dów:
Staw u "Sza fry ka" godz. 6:00

Me to da po ło wu: spła wik, grunt
(dwie węd ki).

Za wo dy zo sta ną ro ze gra ne w godz.
6:00-13:00 na Rze ce Wi śle na od cin ku
od Tar ta ku do trze ciej głów ki na Chmie -
le wie. Pro si my in nych węd ka rzy o nie -
zaj mo wa nie sta no wisk.

Or ga ni za tor ro ści so bie pra wo do od -
wo ła nia za wo dów z po wo du wy so kie go
sta nu wo dy lub in nych przy czyn, któ re
unie moż li wią ro ze gra nie za wo dów.

Ser decz nie za pra sza my.
Za rząd Ko ła SUM Nr 54 PZW Wy -

szo gród

W dniu 29 mar ca na gmin nym bo isku im. Ra fa ła Ko zic kie go
w Ma łej wsi od był się mecz po mię dzy Spój nia Ma ła Wieś

a LKS Ste gny Wy szo gród. Mecz ob fi to wał w wie le twar dych
i agre syw nych za grań. Ła two nie by ło. Wy nik me czu 2:1 dla

Spój ni Ma ła Wieś. Do prze rwy by ło 1:0. Bram ki dla Spój ni zdo -
by li: T.Gó rec ki (bez asy sty), P. Sut kow ski ((T.Gó rec ki)

Spój nia Ma ła Wieś – LKS Ste gny Wy szo gród

W dniu 22 mar ca na ter nie
Tar go wi ska Gmin ne go w No -
wym Przy bo jo we w gm Czer -
wińsk od by ły się wy ści gi sa -
mo cho do we pod na zwą Su -
per Pró ba VII Ral ly Ma zow sze.
Za wod ni cy star tu ją cy w No -
wym Przy bo jo we wal czy li
o Pu char Wój ta Gmi ny Czer -
wińsk nad Wi słą

Su per Pró ba na pla cu tar go wi ska by -
ła jed ną z czę ści raj du sa mo cho do we go.
W ra mach VII Ral ly Ma zow sza od by ło
się dzie sięć prób w pię ciu lo ka li za cjach.
Ca łość za wo dów od by wa się w re jo nie
Za kro czy mia, No we go Dwo ru Ma zo -
wiec kie go i Czer wiń ska.

I To wa rzy skie Za wo dy Spła wi ko we
Ko ła Sum 54 Wy szo gródSuper Próba w Nowym Przybojewie

Za koń czy ły się wła śnie
roz gryw ki XXIII Tur nie ju
Wio sny. Zwy cięz cą te go
tur nie ju oka zał się Hu ra -
gan Bo dza nów. Zwy cię -
stwo to nie by ło ła twe,
po nie waż me cze te go tur -
nie ju by ły bar dzo wy rów -
na ne, a po go da nie do pi -
sy wa ła, wiał sil ny i chłod -
ny wiatr.

Pa ry eli mi na cyj ne wy ło nio no
w dro dze lo so wa nia, ich zwy cięz -
cy zmie rzy li się w po je dyn ku fi -
na ło wym. W tych roz gryw kach
nie spo tka ły się dwa ze spo ły
z gmi ny Bo dza nów, ale oby dwa
sta nę ły na po dium. Hu ra gan za jął
pierw sze miej sce, a Re lax Mi sze -
wo po se rii rzu tów kar nych po ko -
nał dru ży nę So cha cze wa i za jął
miej sce trze cie.

Pod czas tur nie ju od by ły się
czte ry po je dyn ki, strze lo no w nich
17 go li. Naj sku tecz niej szym strzel -
cem oka zał się bo dza now ski ka pi -
tan Kon rad Lip ski i to on otrzy mał
sta tu et kę naj sku tecz niej sze go
strzel ca. Naj lep szym za wod ni kiem
tur nie ju zo stał Ma ciej Bar ciń ski
(GKS), a naj lep szym bram ka rzem
Ma te usz Le wan dow ski (GKS).

Pu cha ry i na gro dy uczest ni cy
spo tka nia otrzy ma li z rąk ho no ro -
wych go ści tej im pre zy -Wój ta
Gmi ny Bo dza nów Je rze go Sza -
niaw skie go i Prze wod ni czą ce go Ra -
dy Gmi ny Bo dza nów Paw ła Ró żań -
skie go.

XXIII TUR NIEJ WIO SNY
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