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Wi tam z paź dzier ni ko wym wy da niem ga -

ze ty e -wy szo grod. 

Jak to w paź dzier ni ku z każ dym dniem co -

raz zim niej ale my się nie da je my. Roz krę -

ca my się i roz grze wa my co raz bar dziej.

Sta ra my się ca ły czas iść do przo du i wpro -

wa dza my na na szym por ta lu co raz now -

sze roz wią za nia. Nie daw no by ła to in for -

ma cja po go do wa, w tej chwi li wpro wa dza -

my wia do mo ści vi deo. No wo ścią jest sys -

tem pre zen ta cji fil mów któ ry jest za si la ny

z na szych ser we rów a nie z youtu be. Ci

otrza ska ni z In ter ne tem wie dzą o co cho -

dzi. Na szym za ło że niem jest ze brać wia -

do mo ści i in for ma cje z na sze go te re nu

w jed nym miej scu. Dla te go w tej chwi li

oprócz in for ma cji, wia do mo ści i zdjęć za -

pra sza my do udo stęp nia nia nam rów nież

fil mów vi deo któ re do ty czą na sze go re jo -

nu.Mo że my je po brać z fb lub yb o ile otrzy -

ma my za pro sze nie do ścią gnię cia od po -

wied nie go fil mu.

Pro szę ta ką in for ma cje wy sy łać na nasz re -

dak cyj ny ad res re dak cja@e -wy szo grod.pl 

PA WEŁ KŁO BU KOW SKI
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Wiel ki mi kro ka mi zbli ża się okres zi mo wy. Po rzu ci my lek kie ubra nia i okry je -

my się cie pły mi kurt ka mi i płasz cza mi. Na si pod opiecz ni też po trze bu ją cie pła.

Je śli ma cie w do mach nie po trzeb ne ko ce i przy kry cia po da ruj cie je psia kom. Nie

każ dy pies w na szym ho te lu ma do mek, w któ rym by się ogrzał, dla te go mi le wi -

dzia ne są tak że bu dy. Or ga ni zo wa na jest rów nież zbiór ka mo krej i su chej kar -

my oraz sło my po trzeb nej do wy ściół ki. Bar dzo pro si my o po moc w imie niu na -

szych czwo ro noż nych przy ja ciół!

HO TEL dla bez dom nych psów - Ma ła Wieś

PO MÓŻ MY ZWIE RZA KOM 
PRZE TRWAĆ ZI MĘ!

Sza now ni Pań stwo,
Mi ło nam po in for mo wać, że pod -

czas X Płoc kie go Ba lu Nie pod le gło -
ścio we go bę dzie my go ścić wy bit ne go
skrzyp ka – Bog da na Kie rej szę i wy -
jąt ko wą so list kę Iza be lę Bu kow ską.

Cie szy my się, że nasz Ju bi le uszo -
wy Bal po pro wa dzi fan ta stycz ny Ja -
cek Ro ze nek, któ ry  wpra wi Pań stwa
w od po wied ni kli mat Ba lu.

Po nad to przy po mi na my, że te go -
rocz ny X Płoc ki Bal Nie pod le gło ścio wy
– od bę dzie się 11 li sto pa da 2016 ro ku
o godz. 20:00w Cen trum Kon fe ren cyj -
nym „Dom Tech ni ka”, ul. Ka zi mie rza
Wiel kie go 41.

Płoc ki Bal Nie pod le gło ścio wy to je -
dy ny w Pol sce ban kiet o cha rak te rze pa -
trio tycz nym,

któ rym w spo sób ra do sny pra gnie -
my uczcić fakt od zy ska nia przez Pol skę
Nie pod le gło ści.

Płoc ki Bal Nie pod le gło ścio wy to
bar dzo wy jąt ko wa ini cja ty wa, któ ra ze
wzglę du na nie spo ty ka ną kon wen cję zy -
sku je uzna nie Go ści.

Od tań cze nie Po lo ne za przy mu zy -
ce Or kie stry Sym fo nicz nej, śpiew Pie śni
Pa trio tycz nych czy wzno szo ny To ast
za Oj czy znę, to ak cen ty pa trio tycz ne,
któ re w po łą cze niu z bar dzo do brą za -
ba wą do bia łe go ra na two rzą nie po wta -
rzal ny kli mat.

Ser decz nie za pra sza my!
Ce na za pro sze nia dwu oso bo we go

– 600,00 zł.
Za pro sze nia do stęp ne w Biu rze

Izby Go spo dar czej Re gio nu Płoc kie go,
Sta ry Ry nek 8, 09-400 Płock

Wszyst kie oso by za in te re so wa ne,
pro si my o re zer wa cję za pro szeń do 28
paź dzier ni ka 2016 ro ku.

Ilość miejsc ogra ni czo na.
Re zer wa cja za pro szeń:
Mag da le na Ma ty szew ska:

508 591 408; 24 364 99 89, ema il: mag -
da le na.ma ty szew ska@igrp.com.pl

Szcze gó ło we in for ma cje – ofer -
ta spon sor ska:

An na Brze ziń ska: 501  458  187,
ema il: an na.brze zin ska@igrp.com.pl
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Za na mi spo tka nie z Ro dzi na mi
Żoł nie rzy Wy klę tych. Ja kie by ły po -
wo dy zor ga ni zo wa nia ta kie go spo -
tka nia?

Spo tka nie by ło ko lej nym wy da rze -
niem ma ją cym przy wró cić pa mięć o
Żoł nier zach Wy klę tych. Na pod sta wie
zor ga ni zo wa nych do tych czas wy da rzeń
stwier dzi łem, że po trzeb na jest uro czy -
stość, pod czas któ rej głów ny głos zo stał -
by od da ny naj bliż szym po mor do wa -
nych Żoł nie rzy. Pra gną łem aby po la -
tach przy mu so we go mil cze nia mo gli
opo wie dzieć o tym co spo tka ło ich ro -
dzi ny ze stro ny ko mu ni stów.  

Czy trud no by ło na kło nić do
przy jaz dy Ro dzi ny Żoł nie rzy?

Kon takt z Ro dzi na mi mam od
wie lu lat. Za wsze przyj mu ją mo je za -
pro sze nia. Uro czy sto ści w Sta rych
Gał kach są jesz cze jed ny mi z nie licz -
nych po świę co nych Żoł nie rzom Wy -
klę tym z od dzia łu sier żan ta Wik to ra
Stry jew skie go, dla te go też Ro dzi ny
za każ dym ra zem są z na mi. Nie ste ty
czas bie gnie nie ubła gal nie, stan zdro -
wia a tak że od le głość spra wia, że nie
za wsze wszy scy mo gą przy je chać.
War to od no to wać, że Pan An drzej
Stry jew ski ucie ka jąc w dzie ciń stwie
przed ko mu ni stycz ny mi opraw ca mi
wy pro wa dził się aż w oko li ce El blą -

ga. Z bie giem cza su co raz trud niej
po ko nać ta ką od le głość.

Jak Pan oce nia prze bieg spo -
tka nia? Czy coś Pa na za sko czy ło?

Spo tka nie uwa żam za bar dzo uda -
ne i waż ne w utrwa la niu pa mię ci o Żoł -
nier zach Wy klę tach. Wie dza o tam tych
cza sach, prze śla do wa nich i tor tu rach,
któ rym by li pod da wa ni wal czą cy o nie -
pod le głość Żoł nie rze Wy klę ci jest co raz
szer sza. W każ dym ko lej nym wy da rze -
niu uczest ni czą no we gru py mło dzie ży.
Je stem prze ko na ny, że na dłu go zo sta ną
w ich pa mię ci sło wa, któ re usły sze li 8
paź dzier ni ka. Wstrzą sa ją cy był opis
chwi li kie dy wy pro wa dza no na śmierć
sier żan ta Wik to ra Stry jew skie go  z ce li
wię zien nej.

Naj więk sze za sko cze nie? Tak, był
ta ki mo ment gdy zo ba czy łem eki pę re -
por te rów TVP3 a na stęp nie te go sa me -
go dnia emi sje re por ta żu z Ga łek w "Ku -
rie rze Ma zo wiec kim" . Uwa żam, że wy -
da rze nia or ga ni zo wa ne w Sta rych Gał -
kach wkro czy ły w re gio nie do ści słej
czo łów ki uro czy sto ści  po świę co nych
Żoł nie rzom Wy klę tym.

Któ ry mo ment spo tka nia uwa ża
Pan za szcze gól ny?

Każ da wy po wiedź by ła bar dzo waż -
na. Gdy bym miał jed nak wy brać wska -
zał bym na trzy mo men ty. Po pierw sze,

wspo mnie nia ka pi ta na re zer wy Hen ry -
ka Koń czy kow skie go ps. "Ha licz" Żoł -
nie rza Har cer skie go Ba ta lio nu Ar mii
Kra jo wej "Zoś ka" przed sta wio ne przez
Pa na An drze ja Koń czy kow skie go a do -
ty czą ce okre su kie dy Pan Hen ryk Koń -
czy kow ski prze by wał ra zem z sier żan -
tem Wik to rem Stry jew skim w jed nej
wię zien nej ce li. Po dru gie, sło wa Pa ni
Bar ba ry Bro jek sio strze ni cy Zyg fry da
Ku liń skie go ps."Al bin" Żoł nie rza Wy -
klę te go o tym jak ko mu ni ści oszu ka li
naj bliż szą ro dzi nę w ta ki spo sób aby ro -
dzi na nie mo gła się po że gnać z Żoł nie -
rza mi Wy klę ty mi przed ich za mor do -
wa niem. Po trze cie, chwi la kie dy Pan
An drzej Stry jew ski na zwał mnie swo im
bra tem.

Co by ło naj trud niej sze w or ga ni -
za cji spo tka nia?

Rze czy, na któ re nie mie li śmy wpły -
wu a nie by ły w na szym po sia da niu.
Mam na my śli cho ciaż by sprzęt na gła -
śnia ją cy. Na szczę ście  szko ła z Ma łej
Wsi wspar ła nas w tym za kre sie i głos
osób prze ma wia ją cych mógł do trzeć do
wszyst kich ze bra nych.

Spe cjal ne po dzię ko wa nia?
Tak, oczy wi ście, li sta jest bar dzo

dłu ga. Przede wszyst kim po dzię ko -
wa nia dla Ro dzin Żoł nie rzy Wy klę -
tych za przy by cie i za bra nie gło su.
Dzię ku je Ro dzi nie Wik to ra Stry jew -
skie go, Ro dzi nie Elż bie ty Ko za nec -
kiej oraz Ro dzi nie Zyg fry da Ku liń -
skie go.  Bar dzo dzię ku je Pa nu Se na -
to ro wi Mar ko wi Mar ty now skie mu
za pa tro nat ho no ro wy, obec ność na
spo tka niu oraz po moc w zor ga ni zo -
wa niu uro czy sto ści. Dzię ku ję Pa nu
An drze jo wi Koń czy kow skie mu  za
przed sta wio ne wspo mnie nia. Dzię -
ku je har ce rzom z 437 Dru ży ny Star -
szo har cer skiej "Nad wi ślań skie So ko -
ły" z Czer wiń ska nad Wi słą za pod -
nio sły kon cert pie śni pa trio tycz -
nych. Dzię ku je har ce rzom z 44 Dru -
ży ny Star szo har cer skiej „SFO RA” z
Bli cho wa za pre zen ta cje pięk nej gra -

fi ki upa mięt nia ją cej wy da rze nia z 8
lu te go 1949 ro ku. Dzię ku je wspa -
nia łej mło dzie ży, któ ra do tar ła do
nas z gmi ny Bul ko wo. Dzię ku ję Pa nu
Ga brie lo wi Gra czy ko wi Wój to wi
Gmi ny Bul ko wo oraz Pa nu Mar ci no -
wi Gor ta to wi Wój to wi Gmi ny Czer -
wińsk nad Wi słą za po moc mło dzie -
żyw do tar ciu na spo tka nie. Je stem
tak że nie zmier nie wdzięcz ny Przed -
sta wi cie lom Sto wa rzy sze nia Hi sto -
rycz ne go 11 Gru py Ope ra cyj nej
NSZ z Płoc ka za wspar cie, któ re sta -
le otrzy mu je. W tym miej scu chciał -
bym bar dzo za chę cić wszyst kich,
któ rym bli ska jest pa mięć o Żoł nier -
zach Wy klę tych do kon tak tu ze sto -
wa rzy sze niem. Na ko niec pra gnę
rów nież po dzię ko wać stra ża kom z
Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Sta -
rych Gał kach, dzie ki któ rym mo gli -
śmy zor ga ni zo wać tą uro czy stość.
Wszyst kim za an ga żo wa nym oraz
przy by łym ser decz nie dzię ku je.

Czy miesz kań cy chęt nie uczest -
ni czą w te go ty pu uro czy sto ściach?

Chy ba naj lep szą od po wie dzią na to
py ta nie jest fakt, iż za każ dym ra zem sa -
la wy peł nio na jest po brze gi a wszyst kie
miej sca sie dzą ce są za ję te.  War to
przyjść na ta ką uro czy stość i po czuć pa -
nu ją cy na strój. Z pew no ścią kto raz
przyj dzie bę dzie chciał przyjść ko lej ny
raz. Za pra szam do spraw dze nia.

Spo tka nie by ło trze cim wy da -
rze niem po świę co nym Żoł nie rzom
Wy klę tym or ga ni zo wa nym przez
Pa na w tym ro ku. Czy uwa ża Pan że
jest po trze ba or ga ni zo wa nia ta kich
wy da rzeń?

Tak. Pa mię taj my że przez dzie się -
cio le cia był to te mat za ka za ny, o któ rym
nie wol no by ło roz ma wiać. Hi sto ria zo -
sta ła za kła ma na a pa mięć o bo ha te rach
by ła la ta mi skry wa na. Jesz cze obec nie
mi mo, że epo ka sta li ni zmu już daw no
się skoń czy ła sły szy my róż ne pró by
szka lo wa nia Żoł nie rzy Wy klę tych. Dla -
te go na le ży mó wić o Żoł nier zach Wy -

klę tych. Ko mu ni stycz na pro pa gan da o
Żoł nier zach Wy klę tych trwa ła nie prze -
rwa nie od 1945 ro ku i wy rzą dzi ła
ogrom ne spu sto sze nia w ludz kich umy -
słach. Zmia na na stą pi ła w 2011 ro ku
kie dy to dzię ki roz po czą tym sta ra niom
śp Le cha Ka czyń skie go Pre zy den ta RP
zo stał usta no wio ny Na ro do wy Dzień
Pa mię ci Żoł nie rzy Wy klę tych. Trud no
jed nak wy ma zać w kil ka lat kłam stwa
po nad 65 let niej pro pa gan dy. 

Czy trud no od kry wać praw dę i
pa mięć o Żoł nier zach Wy klę tych?

Nie ma jed no znacz nej od po wie dzi
na to py ta nie. Z pew no ścią wśród mło -
dzie ży jest bar dzo wi docz ne pra gnie nie
po zna nia praw dy o tam tych cza sach.
Na to miast wśród osób do ro słych nie -
rzad ko spo ty kam się z nie chę cią,  cza sa -
mi otwar tą a cza sa mi skry wa ną. My ślę,
że mo gą to być oso by po wią za ne z ów -
cze snym apa ra tem bez pie czeń stwa. W
tym miej scu przy po mnę sło wa Pa na Jac -
ka Paw ło wi cza Dy rek to ra Mu zeum Żoł -
nie rzy Wy klę tych i Więź niów PRL wy -
po wie dzia ne 17 wrze śnia br pod czas
uro czy sto ści zwią za nych z od sło nię -
ciem pan te onu Żoł nie rzy Wy klę tych i
gro bow ca ro dzi ny Bro nar skich. W trak -
cie tej uro czy sto ści przed sta wił tra gicz -
ny los He le ny i Ja dwi gi Bro nar skiej , nad
któ ry mi pa stwi li się lu dzie z płoc kie go
ra tu sza i dy rek to rzy z za kła du pra cy.  Te
cza sy nie są od le głe, wie lu opra ców
wciąż ży je i z pew no ścią te oso by naj gło -
śniej ne gu ją praw dę o Żoł nier zach Wy -
klę tych. 

Ja kie ko lej ne wy da rze nie Pan
pla nu je ?

Na ro do wy Dzień Pa mię ci Żoł nie -
rzy Wy klę tych, któ ry w Sta rych Gał -
kach bę dzie ob cho dzo ny 4 mar ca
2017r. Ser decz nie za pra szam do udzia -
łu w uro czy sto ściach.

Dzię ku je za roz mo wę.
Z Pa nem Mar ce lim Szkop kiem ku -

sto szem pa mię ci o Żoł nier zach Wy klę -
tych w Sta rych Gał kach roz ma wiał Pa -
weł Kło bu kow ski

Wy wiad z Pa nem
Mar ce lim Szkop kiem
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Za koń czy ła się bu do wa sie ci po nad 3,6
tys. ki lo me trów świa tło wo dów oraz  po -
nad 300 tzw. wę złów do stę po wych da ją -
cych szyb ki do stęp do in ter ne tu na Ma -
zow szu. War ta pra wie pół mi liar da zło -
tych in we sty cja do sta ła gi gan tycz ną, war -
tą 340 mln zł do ta cję z Unii Eu ro pej skiej.
Pro jekt no szą cy na zwę In ter net dla Ma -
zow sza umoż li wia do stęp do szyb kie go in -
ter ne tu w tych re jo nach wo je wódz twa,
gdzie jest kło pot z za się giem sie ci.

Na wsi i w ma łych mia stach wy stę pu je wie -
le "bia łych plam" gdzie lu dzie mo gą ko rzy stać z

do stę pu do in ter ne tu tyl ko dro gą ra dio wą, ale
to tech no lo gia ka pry śna. In we sty cję IDM za pla -
no wa no tak, aby sie cią świa tło wo do wą ob jąć
wła śnie te bia łe pla my, w któ rych fir my pry wat -
ne nie pla no wa ły in we sty cji w ta ką in fra struk -
tu rę w okre sie naj bliż szych lat.

Wy cho dząc na prze ciw ocze ki wa niom za -
rów no po ten cjal nym ope ra to rom sie ci jak i
dzier żaw cy fir mie KBTO, Sta ro stwo Po wia to we
w Płoc ku w dniu 14 paź dzier ni ka 2016 ro ku

zor ga ni zo wa ło spo tka nie, na któ re zo sta li za -
pro sze ni: Se kre tarz Po wia tu Mi chał Twar dy,
wój to wie i bur mi strzo wie gmin, a tak że przed -
sta wi cie le firm, ope ra to rów in ter ne to wych za -
re je stro wa nych na te re nie po wia tu Płoc kie go,
któ re mo gą roz wa żyć świad cze nie usług na ba -
zie sie ci IDM.

Pod czas spo tka nia pa dło wie le bran żo wych
py tań, na któ re od po wie dzi udzie lał Pan
Krzysz tof Ga wę da, przed sta wi ciel fir my

KBTO. Ma my na dzie ję, że miesz kań cy na sze go
re gio nu sko rzy sta ją z sze ro ko pa smo we go In ter -
ne tu już wkrót ce

In ter net dla Ma zow sza

W peł ni so li da ry zu ję się z na uczy -
cie la mi i za chę cam do udzia łu w
po nie dział ko wym pro te ście. Mo że
tro chę się zmar z nie, ale ko bie ty na
swo ich mar szach już mo kły i da ły
ra dę. Trze ba iść i udo wod nić, że la -
ta bu do wa nia gim na zjów nie po -
szły na mar ne - zwra cał się do pe -
da go gów Sta ro sta Płoc ki Ma riusz
Bie niek.

W pią tek 7 paź dzier ni ka, w Ośrod -
ku Szko le nio wo -Wy po czyn ko wym
„Ma zow sze” w So czew ce, od by ła się de -
ba ta pt. „Re for ma sys te mu edu ka cyj ne -
go a oba wy i za gro że nia wy ni ka ją ce z
pla no wa nych zmian dla śro do wi ska
oświa to we go i sa mo rzą do we go”. Po dys -
ku sji wszy scy wzię li udział w uro czy -
stych ob cho dach Po wia to we go Dnia
Edu ka cji Na ro do wej. Oby dwa wy da rze -
nia zor ga ni zo wał Za rząd Od dzia łu Po -
wia to we go Związ ku Na uczy ciel stwa
Pol skie go w Płoc ku z Pre zes Ewą Ko wa -
lak na cze le.

Do So czew ki przy je cha ło te go dnia
mnó stwo go ści. Wśród nich by li: Po słan -
ka Zie mi Płoc kiej Elż bie ta Ga piń ska,
Sta ro sta Płoc ki Ma riusz Bie niek, Prze -
wod ni czą cy Ra dy Po wia tu w Płoc ku
Lech Dą brow ski wraz z Rad ny mi, Rad -
ny Mia sta Płoc ka Mi chał So snow ski,
Dy rek tor Wy dzia łu Edu ka cji, Kul tu ry i
Spraw Spo łecz nych w Sta ro stwie Po wia -
to wym w Płoc ku Mał go rza ta Stru zik,
Dy rek tor Po wia to we go Urzę du Pra cy
Mał go rza ta Bom ba lic ka, Bur mi strzo -
wie i Wój to wie Miast i Gmin Po wia tu
Płoc kie go.

Śro do wi sko oświa to we re pre zen to -
wa li: Wi ce pre zes Za rzą du Głów ne go
Związ ku Na uczy ciel stwa Pol skie go
Grze gorz Gru chlik, Pre zes Od dzia łu
Po wia to we go ZNP w Płoc ku Ewa Ko wa -
lak, Pre zes Od dzia łu Miej skie go ZNP w
Płoc ku Sta ni sław Nisz tor oraz Wi ce pre -
zes Ma rian Cho czyń ski, związ kow cy z
Sierp ca, Żu ro mi na i Go sty ni na, na uczy -
cie le ze szkół dzia ła ją cych na te re nie Po -
wia tu Płoc kie go.

W ostat niej chwi li, z po wo du obo -
wiąz ków służ bo wych, z przy jaz du zre -
zy gno wać mu sie li Po seł Zie mi Płoc kiej
Piotr Zgo rzel ski (Sta ro sta Ma riusz Bie -
niek prze ka zał po zdro wie nia od Po sła)
oraz Mar sza łek Wo je wódz twa Ma zo -
wiec kie go Adam Stru zik (w je go imie -
niu wy stą pił Dy rek tor płoc kiej De le ga -
tu ry Urzę du Mar szał kow skie go To masz
Ko mi nek).

EDU KA CJA NIE ZNO SI RE WO -
LU CYJ NYCH ZMIAN

De ba tę, któ rej po wo dem by ła de -
cy zja rzą du o li kwi da cji gim na zjów i
po wro tu do ośmio kla so wych szkół
pod sta wo wych, roz po czę ła Ewa Ko -
wa lak. Wy tknę ła Mi ni ster Edu ka cji

An nie Za lew skiej, że za kil ka dni z
pew no ścią bę dzie skła dać ży cze nia i
wrę czać gra tu la cje na uczy cie lom z
oka zji Dnia Edu ka cji Na ro do wej. –
Ale czy te gra tu la cje bę dą szcze re,
sko ro chwi lę wcze śniej pa ni mi ni ster
twier dzi, że na uczy cie le są źle wy -
kształ ce ni, że gim na zja się nie spraw -
dzi ły, bo to na uczy cie le so bie nie po -
ra dzi li? – py ta ła re to rycz nie Pre zes.
Na stęp nie po in for mo wa ła, że Za rząd
Od dzia łu Po wia to we go ZNP w Płoc -
ku, w tro sce o pol ską edu ka cję i po
szcze gó ło wym prze ana li zo wa niu
usta wy, pod jął uchwa łę wy da ją cą ne -
ga tyw ną opi nię w spra wie re for my. –
Sys tem edu ka cji jest jed nym z naj -
waż niej szych fi la rów pań stwa. Edu -
ka cja nie zno si re wo lu cyj nych zmian
i nie ocze ki wa nych zwro tów. W wy -
ni ku re for my za pa nu je cha os, w
trud nej sy tu acji znaj dą się nie tyl ko
na uczy cie le, ale tak że pra cow ni cy
ad mi ni stra cji – ar gu men to wa ła Ewa
Ko wa lak.

Na stęp nie głos za brał Grze gorz
Gru chlik, któ ry oznaj mił sta now czo: -
Mó wi my „nie” tej re for mie edu ka cji!
Dziś nie ma my żad nych pod staw, by ją
prze pro wa dzać. Py ta nie tyl ko, czy przy -
pad kiem te zmia ny nie ma ją do pro wa -

dzić do przy śpie szo nych wy -
bo rów sa mo rzą do wych? Do
znisz cze nia jed no stek sa mo -
rzą du te ry to rial ne go?

Wi ce pre zes ZG ZNP nie
krył, że 17 lat te mu związ -
kow cy też nie chęt nie pa trzy li
na wpro wa dze nie gim na zjów,
„bo ta re for ma też wte dy by ła
ro bio na od ty łu”. Ale te raz,
kon ty nu ował Gru chlik, pol -
ska edu ka cja jest na 11. miej -
scu na świe cie, wi dać więc
ogrom ną pra cę na uczy cie li i
do bre funk cjo no wa nie ca łe go sys te mu.
– 10 paź dzier ni ka bę dzie my pi kie to -
wać we wszyst kich 16 mia stach wo je -
wódz kich oraz w Ko sza li nie. Na praw dę
chciał bym do cze kać chwi li, że edu ka cja
nie bę dzie dla rzą dzą cych kar tą prze tar -
go wą.

Po słan ka Elż bie ta Ga piń ska stwier -
dzi ła, że we dług niej ce lem usta wy i
„tzw. re for my” jest ude rze nie w sa mo -
rzą dy, bo odium tych zmian spad nie
wła śnie na bar ki sa mo rzą dow ców. –
Wła dza po tra fi ła się ugiąć pod pro te sta -
mi ko biet, te raz pań stwo mu si cie po ka -
zać, że ma cie in ny po gląd na edu ka cję
niż nisz cze nie pol skiej szko ły. Ja bar dzo
was wspie ram – do da wa ła.

MI NI STER WAL CZY ŁA KIE DYŚ Z
WIA TRA KA MI

To masz Ko mi nek przy po mniał z
ko lei, że Mi ni ster An na Za lew ska zaj -
mo wa ła się wcze śniej wal ką z wia tra ka -
mi, czy li z sa mo rzą da mi, któ re sta wia ją
na ener gię od na wial ną. – Te raz pa ni Za -
lew ska do sta ła sta no wi sko w rzą dzie. To
we dług mnie przy kład rzą do we go „Mi -
sie wi cza” – po rów ny wał Dy rek tor.

Sta ro sta Płoc ki Ma riusz Bie niek rów -
nież na wią zał do wcze śniej szych obo wiąz -
ków An ny Za lew skiej. Przy po mi nał, że
obec na Mi ni ster wal czy ła z wia tra ka mi
tak że w gmi nie Wy szo gród, któ rej on - w
la tach 2010-2014 - był Bur mi strzem. –
Ta pa ni nie prze bie ra ła w sło wach, na zy -

wa jąc tych, któ rzy chcie li bu do wać far my
wia tro we na swo im te re nie, zło dzie ja mi i
ła pów ka rza mi. I dziś jest Mi ni strem Edu -
ka cji Na ro do wej? Chce nas uczyć kul tu -
ry? – py tał Sta ro sta. Kon ty nu ował: - De -
cy zja po li tycz na w kwe stii gim na zjów już
za pa dła, ale po win ni śmy wyjść na uli ce i
wy raź nie po wie dzieć: „Dość dyk ta tu ry”!
To my je ste śmy su we re nem, my was wy -
bie ra my, a wy mu si cie słu chać lu dzi! Da li -
śmy so bie wmó wić, że je ste śmy słab si,
gor si, a to nie praw da. Sko ro obec nie rzą -
dzą cy chcą si łą wpro wa dzać swo je de cy -
zje, to my si łą mo że my się te mu sprze ci -
wić. Bądź my ra zem!

ŻY CZE NIA, GRA TU LA CJE, OD -
ZNA CZE NIA

Po de ba cie by ła chwi la prze rwy i
roz po czę ły się ob cho dy Po wia to we go
Dnia Edu ka cji Na ro do wej. By ły ży cze -
nia i od zna cze nia.

Zło tą Od zna kę ZNP otrzy ma ła Ka -
ta rzy na Szat kow ska ze Szko ły Pod sta wo -
wej w Ma łej Wsi.

Dy plo my od Pre zes Ewy Ko wa lak –
wstęp do wrę czo nych la da
dzień me da li Ko mi sji Edu -
ka cji Na ro do wej – otrzy -
ma ły Te re sa Ga piń ska z
Miej sko -Gmin ne go Przed -
szko la w Dro bi nie oraz Ma -
ria Bo ży kow ska – Dy rek tor
Gim na zjum im. Zbi gnie wa
Dłuż niew skie go w No wej
Gó rze.

Dy plo my uzna nia od
Mar szał ka Wo je wódz twa
Ma zo wiec kie go dla za słu -
żo nych na uczy cie li Od dzia -
łu Po wia to we go ZNP w

Płoc ku do sta li: Pre zes Ewa Ko wa lak,
Da riusz Krze wic ki, Pa weł Ro gul ski i
Ma ria Jo lan ta Kur czab - Wi ce pre ze si
ZOP ZNP w Płoc ku, a tak że Wła dy sław
Mą kow ski, Kry sty na Ja dwi dzic i Ja dwi -
ga Ba na siak.

Sta ro sta Ma riusz Bie niek i Prze -
wod ni czą cy Lech Dą brow ski uho no ro -
wa li na to miast sta tu et ka mi „Do bry Go -
spo darz” Pre zes Ewę Ko wa lak i Wi ce -
pre ze sa Paw ła Ro gul skie go.

Na ko niec wy stą pił ze spół te atral -
no -ka ba re to wy Sto wa rzy sze nia Uni wer -
sy te tu Trze cie go Wie ku, któ re go opie -
ku nem jest ak tor Te atru Dra ma tycz ne -
go w Płoc ku Hen ryk Jóź wiak. By ła też
uro czy sta ko la cja.

Ra zem w obro nie gim na zjów 
De ba ta w przed dzień świę ta edu ka cji
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Po nad 40 dzien ni ka rzy z me diów
ka to lic kich i świec kich z die ce zji
płoc kiej bra ło udział w VIII Dzien ni -
kar skim Pod wie czor ku u Bi sku pa.
Do rocz nym spo tka niu bp. Pio tra Li -
be ry ze śro do wi skiem dzien ni kar -
skim . Pod wie czo rek or ga ni zo wa ny
jest co ro ku w Płoc ku z oka zji je -
sien ne go Świa to we go Dnia Środ -
ków Spo łecz ne go Prze ka zu. W tym
ro ku jak i w po przed nim na spo -
tka nie mia ła za szczyt być za pro -
szo na rów nież  re dak cja e -wy szo -
grod.pl

Go spo darz spo tka nia bp Piotr Li be -
ra przy po mniał orę dzie pa pie ża Fran -
cisz ka na 50. Świa to wy Dzień Środ ków
Spo łecz ne go Prze ka zu pt. „Ko mu ni ka -
cja i Mi ło sier dzie - owoc ne spo tka nie”

„W Ro ku Mi ło sier dzia pa pież Fran -
ci szek stwier dził, że ko mu ni ka cja i mi -
ło sier dzie mo gą ze so bą owoc nie współ -
dzia łać. Po ru szył te mat waż ny i ak tu al -
ny, bo w me diach jest wie le prze ja wów
bra ku mi ło sier dzia, szar ga nie do bre go
imie nia, agre sja, nie na wiść. Tym cza sem
Oj ciec świę ty pod kre ślił, że me dia spo -
łecz no ścio we mo gą sze rzyć mi ło sier -
dzie” – po wie dział bi skup Piotr Li be ra

Go ściem spo tka nia by ła Ma rze na
Ny kiel, re dak tor na czel na por ta lu
„wPo li ty ce.pl”: „Na szym obo wiąz kiem
jest służ ba praw dzie – za ak cen to wa ła
Pa ni re dak tor. – Ja ko dzien ni ka rze czę -
sto je ste śmy pod da wa ni ma ni pu la cji,
pro pa gan dzie. Cią ży na nas du ża od po -
wie dzial ność, po nie waż pa to lo gia me -

diów, to pa to lo gia wła dzy.”
W opi nii Pa ni re dak tor naj wię cej

szko dy wy rzą dza „stra te gicz na pro pa -
gan da”. Na przy kład wzbu dza nie lę ku,
nie pew no ści, nie po ko jów i de sta bi li za -
cji wśród oby wa te li, po przez ce lo wą
dez in for ma cję. To też pró ba roz bi cia te -
go, co do bre, blo ko wa nie po zy tyw nych
dzia łań, skłó ca nie spo łe czeń stwa –
„Woj na in for ma cyj na to nie spi sko wa
teo ria dzie jów. Ona za kła mu je hi sto rię”
- za zna czy ła Ma rze na Ny kiel.

Stwier dzi ła, że aby się przed tym
obro nić, po trzeb na jest edu ka cja, a tak -
że plu ra li za cja me diów. Po nad to wy -
mie ni ła ostat nie wy da rze nia w Pol sce,
któ rym to wa rzy szy ła dez in for ma cja, na
przy kład stra sze nie szczy tem NA TO
czy Świa to wy mi Dnia mi Mło dzie ży.
Stwier dzi ła, że wie le osób ma świa do -
mość dzia łań pro pa gan do wych. One na -
si li ły się po anek sji Kry mu przez Ro sję,
są „nor mal ną pra cą agen tu ral ną”.

Re dak tor na czel na por ta lu za opi -
nio wa ła, że w Pol sce nie uda ło się do
koń ca wpro wa dzić woj ny in for ma cyj -
nej, po nie waż Po la cy wciąż „wy ra sta ją z
ko rze ni”. Na sze spo łe czeń stwo jest
trud ne do de sta bi li za cji, wzmac nia się
toż sa mość na ro do wa: „Rze czy wi stość
po li tycz na, to ema na cja rze czy wi sto ści
du cho wej – od by wa się wal ka do bra ze
złem, nie bra ku je dzia łań de mo nicz -
nych. Dla te go wie rzą cy po win ni się jed -
no czyć” – pod kre śli ła dzien ni kar ka.

ks. dr Ja ro sław Ka miń ski, dy rek tor
wy dzia łu dusz pa ster skie go i wy dzia łu
ds. ro dzin za pro sił na za koń cze nie Ro ku
Mi ło sier dzia w die ce zji 20 li sto pa da w
Ry pi nie , za po wie dział udział 100 die -
ce zjan w Piel grzym ce Na ro do wej do
Rzy mu, z udzia łem bp. Pio tra Li be ry. 

Ks. An drzej Pień dyk, rek tor Sank -
tu arium Bo że go Mi ło sier dzia w Płoc ku
po in for mo wał, że w cza sie Świa to wych
Dni Mło dzie ży klasz tor, w któ rym św.

sio stra Fau sty na mia ła 22 lu te go 1931
ro ku pierw sze ob ja wie nie Je zu sa Mi ło -
sier ne go, od wie dzi ła mło dzież z 20
państw (m.in. Hon kon gu, Sin ga pu ru,
Pa pui No wej Gwi nei, Au stra lii, Bra zy -
lii), a w cią gu ro ku by ło to 12 ty się cy
osób. Ks. A. Peń dyk przed sta wił rów -
nież stan roz bu do wy sank tu arium.

VIII Dzien ni kar ski Pod wie czo rek u Bi sku pa

W dniu 1 paź dzier ni ka 2016 r. w
War sza wie od był się Zjazd Ma zo wiec -
kiej Wspól no ty Sa mo rzą do wej. Pod czas
Zjaz du Pre zes Sto wa rzy sze nia przed sta -
wił spra woz da nie z dzia łal no ści or ga ni -
za cji za la ta 2012-2016. De le ga ci Zjaz -
du przy ję li uchwa łę o udzie le niu ab so -
lu to rium ustę pu ją ce mu Za rzą do wi i
Ko mi sji Re wi zyj nej. Oby ła się rów nież
de ba ta nad pro jek ta mi uchwa ły pro gra -
mo wej i or ga ni za cyj nej. Zgod nie ze sta -
tu tem Sto wa rzy sze nia zo sta ły wy bra ne
no we wła dze. Po kie ru ją one dzia łal no -
ścią MWS pod czas no wej ka den cji
2016-2020.

Skład Za rzą du Ma zo wiec kiej
Wspól no ty Sa mo rzą do wej : 

Pre zes: Kon rad Ry tel - po wiat wo ło miń ski.

Wi ce pre ze si :
Ma riusz Am bro ziak - po wiat so cha -
czew ski,
Krzysz tof Gó rak - po wiat ra dom ski,
Grze gorz No wo siel ski - po wiat wy -
szkow ski,
Pa weł Kło bu kow ski - po wiat płoc ki.

Se kre tarz Za rzą du : Je rzy Woź niak –
War sza wa -Rem ber tów.
Skarb nik: Pa weł Dą brow ski - War sza wa
Pra ga Po łu dnie.

Ko mi sja Re wi zyj na Wspól no ty:

Zdzi sław Brze ziń ski - po wiat prusz kow ski
Mar ta So kół - po wiat so cha czew ski
Pa weł Bed nar czyk - po wiat wo ło miń ski
Mar cin Wój cik - War sza wa
Jó zef Me lak - War sza wa

Zjazd de le ga tów Ma zo wiec kiej
Wspól no ty Sa mo rzą do wej zwra ca
się z ape lem do wszyst kich sa mo -
rzą dów w Pol sce o wspar cie fi nan -
so we bu do wy Do mu Pol skie go we
Lwo wie. 

To waż na in we sty cja dla na szej
Wspól no ty Na ro do wej, a szcze gól nie dla
Po la ków, któ rzy nie ze swo jej wo li miesz -
ka ją po za gra ni ca mi Oj czy zny.

To nasz obo wią zek wo bec tych któ -
rzy w wy ni ku roz strzy gnięć II woj ny świa -

to wej do dziś ży ją po za gra ni ca mi Pol ski.
Wpłat na Dom Pol ski we Lwo wie

moż na do ko nać na po niż sze da ne:

Sto wa rzy sze nie „Wspól no ta Pol ska”
Kra kow skie Przed mie ście 64
00-322 War sza wa

NR RA CHUN KU BAN KO WE GO DO
PRZE LE WÓW KRA JO WYCH:
60 1060 0076 0000 3310 0016 0756

NR IBAN RA CHUN KU BAN KO WE -
GO DO PRZE LE WÓW ZA GRA NICZ -
NYCH:

PL 60 1060 0076 0000 3310 0016
0756

kod BIC Ban ku: BPHK PLPK

Pro si my w ty tu le prze le wu po dać:
„Dom Pol ski we Lwo wie”

Wię cej in for ma cji o po wsta ją cym
Do mu Pol skim we Lwo wie moż na zna -
leźć m.in. na stro nach:

http://wspol no ta pol ska.org.pl/
http://do mpol ski wel wo wie.pl/

Zjazd Ma zo wiec kiej Wspól no ty Sa mo rzą do wej

Apel o wspar cie fi nan so we bu do wy Do mu Pol skie go we Lwo wie
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67 lat te mu, w Sta rych Gał kach
pod Płoc kiem, zo stał roz bi ty je den
z naj ak tyw niej szych na Pół noc nym
Ma zow szu od dzia łów Na ro do wych
Sił Zbroj nych. 8 paź dzier ni ka 2016
r.w Sta rych Gał kach po raz ko lej ny
od by ła się se sja hi sto rycz na , spo -
tka nie z ro dzi na mi Żoł nie rzy Wy -
klę tych z od dzia łu Wik to ra Stry jew -
skie go wcho dzą ce go w skład 11
Gru py Ope ra cyj nej Na ro do wych Sił
Zbroj nych.

Or ga ni za to rem spo tka nia tak jak i
w la tach po przed nich był nie zmor do -
wa ny pan Mar ce li Szko pek. Pan Mar ce li
otwo rzył spo tka nie i przy wi tał za pro -
szo nych go ści a szcze gól nie Ro dzi ny
Żoł nie rzy, któ rzy przy je cha li z da le kich
miejsc w Pol sce. 

Pan Ma rek Mar ty now ski Se na tor
Rze czy po spo li tej Pol skiej rów nież go rą -
co przy wi tał go ści i ro dzi ny przy by łe na
spo tka nie.

44 Dru ży na Star szo har cer ska
„SFO RA” z Bli cho wa wrę czy ła kwia ty
człon kom Ro dzin Żoł nie rzy Wy klę -
tych. Przy by li go ście by li bar dzo wzru -
sze niu tak go rą cym przy ję ciem. Mó wią
,że po ty lu la tach ukry wa nia in for ma cji
o hi sto rii swo ich oj ców , wuj ków tu taj
czu ja się wol ni i z chę cią przy jeż dża ją do
Sta rych Ga lek jak do swo jej ro dzi ny .

437 Dru ży na Star szo har cer ska
"Nad wi ślań skie So ko ły" z Czer wiń ska
nad Wi słą wy ko na ła kon cert pie śni pa -
trio tycz nych .

Pan An drzej Koń czy kow ski Syn ka pi -
ta na re zer wy Hen ry ka Koń czy kow skie go
ps. "Ha licz" żoł nie rza Har cer skie go Ba ta -
lio nu Ar mii Kra jo wej "Zoś ka"., któ ry prze -
by wał w jed nej ce li z sier żan tem Wik to -
rem Stry jew skim w pra skim wię zie niu,
przed sta wił przej mu ją ca opo wieść o chwi -
li kie dy sier żant Wik tor Stry jew ski był wy -
pro wa dza ny na eg ze ku cję.

Pa ni Bar ba ra Bro jek sio strze ni ca
Zyg fry da Ku liń skie go ps."Al bin" Żoł -
nie rza Wy klę te go

przy po mnia ła o tym ,jak waż ne dla
Naj bliż szych jest od na le zie nie zwłok.
Żoł nie rzy mor do wa no skry cie a cia ła w
ta jem ni cy przed ro dzi na mi wrzu ca no
do do łów śmier ci, tak aby ich ni gdy nie
od na le zio no. 

Po wo li od kry wa na jest praw da i
przy wra ca na pa mięć o bo ha te rach.

Przed sta wi cie le Sto wa rzy sze nia Hi -
sto rycz ne go 11 Gru py Ope ra cyj nej Na -
ro do wych Sił Zbroj nych z Płoc ka za pre -
zen to wa li wy kład Pa mię ci o Żoł nier -
zach Wy klę tych , za bra li głos w spra wie
wciąż ist nie ją ce go po mni ka Gwar dii
Lu do wej w Ma łej Wsi

Pan Prze my sław Sze lą gow ski Dru -
ży no wy 44 Dru ży ny Star szo har cer skiej
„SFO RA” z Bli cho wa na uczy ciel Ze spo -
łu Szkół Ogól no kształ cą cych w Bli cho -
wie, za pre zen to wał gra fi kę wy ko na ną
przez har ce rzy.

Ostat nim punk tem spo tka nia by ła
pro jek cja fil mu "In ka. Za cho wa łam się
jak trze ba" w re ży se rii Ar ka diu sza Go łę -
biew skie go .

Sta re Gał ki Pa mię ta my



Dziś mi ja 228 rocz ni ca uro dzin wy -
bit ne go pol skie go hi sto ry ka i ma -
zo wiec kie go re gio na li sty Win cen te -
go Hi po li ta Ga wa rec kie go. War to
przy bli żyć je go po stać zwią za ną z
gmi ną Ma ła Wieś, pa ra fią Or szy -
mo wo i Ma zow szem.

Win cen ty Hi po lit Ga wa rec ki, her -
bu Na łęcz, uro dził się 2 paź dzier ni ka
1788 we wsi Bo rzeń. Ro dzi na Ga wa rec -
kich , wy wo dzi ła się pier wot nie ze wsi
Ga wa rzec - stąd na zwi sko. Ma ją tek w
Bo rze niu znaj do wał się w rę kach ro du
Ga wa rec kich od 1703 r. Oj ciec, Fran ci -
szek, był sza no wa nym oby wa te lem Zie -
mi Wy szo grodz kiej, peł nił mię dzy in ny -
mi funk cję bur gra bie go Wy szo gro du i
ko mor ni ka gra nicz ne go.

Dzie ciń stwo i mło dość Win cen te go
przy pa dła na nie spo koj ne cza sy roz bio -
rów, wo jen na po le oń skich, okres Księ -
stwa War szaw skie go. Mi mo wszyst kich
za wi ro wań hi sto rii edu ka cja mło de go
Ga wa rec kie go od by wa ła się sys te ma -
tycz nie. Pierw sze na uki, jak to by wa ło u
za moż niej szych oby wa te li, po bie rał w
do mu ro dzin nym a na stęp nie w Gim -

na zjum Aka de mic kim w Płoc ku (obec -
nie LO im. Ma ła chow skie go) i da lej, w
Li ceum War szaw skim. Win cen ty stu -
dio wał, w po wsta łej w 1807 r., Szko le

Pra wa i Ad mi ni stra cji w War sza wie. Po
stu diach pod jął pra cę w Płoc ku, w są -
dzie, po cząt ko wo ja ko apli kant. W tym
okre sie po świę cił się głów nie te ma ty ce
praw ni czej, pi sał. W 1805 r. wy dał
„Roz pra wę o pra wie wła snej, czy li ko -
niecz nej obro ny”, rok póź niej „Wia do -
mość o są dzie po ko ju”. W 1818 r. uzy -
skał ty tuł ma gi stra praw. Prze sze dłw szy
ko lej ne stop nie ka rie ry, w 1821 r. zo stał
mia no wa ny pro ku ra to rem. Wresz cie, w
ro ku 1838 r. zo stał pre ze sem Try bu na -
łu Cy wil ne go gu ber ni płoc kiej. Funk cję
tę peł nił przez ko lej ne pięć lat, do 1843
r., kie dy to zło żył dy mi sję i prze szedł na
eme ry tu rę. 

Oprócz dzia łal no ści za wo do wej Ga -
wa rec ki dzia łał spo łecz nie m.in w To wa -
rzy stwie Mi ło sier dzia Szkol ne go Szko ły
Wo je wódz kiej Płoc kiej za wią za ne go dla
wspie ra nia nie za moż nych uczniów.
Naj więk szą je go pa sją by ła jed nak hi sto -
ria.... W 1820 r. po wsta ło w Płoc ku To -
wa rzy stwo Na uko we któ re go zo stał ak -
tyw nym człon kiem. Od da jąc się za in te -
re so wa niom Ga wa rec ki pod jął ba da nia
nad dzie ja mi Ma zow sza, in te re so wał się
dzie ja mi sztu ki i ar chi tek tu ry. Efek tem
je go pra cy by ła ca ła se ria ksią żek, m.in
„Wia do mość o mie ście Płoc ku”, „Wia do -
mość hi sto rycz na mia sta Puł tu ska”,
„Gro by kró lów pol skich w Płoc ku”,

"Przy wi le je, nada nia i swo bo dy przez
kró lów pol skich, ksią żąt ma zo wiec kich
i bi sku pów płoc kich udzie lo ne mia stom
wo je wódz twa płoc kie go", " Pa miąt ki hi -
sto rycz ne Ło wi cza" itd. Wie le ze swych
opra co wań wy dał wła snym kosz tem.
Zgro ma dził też po kaź ną bi blio te kę i
znacz ne zbio ry mu ze al ne. 

Ży cie ro dzin ne Ga wa rec kie go....
Nie wie le o nim wia do mo. W 1820
ro ku Win cen ty Ga wa rec ki po ślu bił
Ka szyl dę Wy szkow ską cór kę wła ści -
cie la Ko sma cze wa. Mie li dwo je dzie -

ci - cór kę Ma rian nę praz sy na Zyg -
munt. Po śmier ci Ka szyl dy Win cen -
ty po ślu bił, w 1836 r. wdo wę Ka ta -
rzy nę z Ro ma now skich Sze li ską Z te -
go mał żeń stwa do cze kał się ko lej nej
dwój ki po tom stwa - Win cen te go Le -
onar da i Ire ny An to ni ny. Pen sja pro -
ku ra to ra, póź niej sza eme ry tu ra oraz
do cho dy z ma jąt ku w Bo rze niu za -
pew nia ły ro dzi nie do stat nie ży cie
oraz umoż li wia ły Ga wa rec kie mu ba -
da nia hi sto rycz ne. 

Win cen ty Hi po lit Ga wa rec ki zmarł
w Bo rze niu, 9 wrze śnia 1852 ro ku w
wy ni ku pa nu ją cej w Kró le stwie Pol skim
epi de mii cho le ry. Zo stał po cho wa ny na
cmen ta rzu pa ra fial nym w Or szy mo -
wie. 

LI DIA DZIERZ BIŃ SKA
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437 Dru ży na Star szo har cer ska
"Nad wi ślań skie So ko ły" z Czer wiń -
ska nad Wi słą - kon cert pie śni pa -
trio tycz nych 

Dru ży na we wrze śniu zde cy do -
wa ła się na przy stą pie nie do kam -

pa nii bo ha ter. Dru ży na po sta no wi -
ła, że bo ha te rem dru ży ny bę dzie
Da nu ta Sie dzi ków na   ps. "In ka".
Uro czy ste nada nie imie nia od bę -
dzie się 1 mar ca 2017 ro ku w Na -
ro do wy Dzień Pa mię ci Żoł nie rzy
Wy klę tych

Har ce rze z DSH „Nad wi ślań skie so ko ły” na spo tka -
niu z Gał kach z ro dzi na mi Żoł nie rzy Wy klę tych.

Win cen ty Hi po lit Ga wa rec ki



Trze cie miej sce  w III edy cji kon -
kur su  na naj ak tyw niej szą li der kę
ob sza rów wiej skich w wo je wódz -
twie ma zo wiec kim. – zdo by -
ła  miesz kan ka na sze go po wia tu –
Jo lan ta Kę sic ka z Ra ko wa w gm.
Wy szo gród, któ ra jest soł ty ską wsi
Ra ko wo i peł ni funk cję Pre ze sa
Sto wa rzy sze nia Go spo dyń Wiej -
skich w swo jej miej sco wo ści. 

Oso ba kre atyw na peł na za an ga żo -
wa nia w spra wy spo łe czeń stwa zwa na
wul ka nem ener gii i po my sło wo ści. Na
swo im kon cie ma wie le suk ce sów, do
któ rych moż na za li czyć: ak ty wi za cję za -
wo do wą miesz kań ców Ra ko wa, po zy -
ska nie środ ków na do fi nan so wa nie re -
ali za cji pro jek tu pt. „Cmen tarz ewan ge -
lic ko – au gs bur ski – przy wra ca nie
wspól ne go dzie dzic twa” w wy ni ku
otwar te go kon kur su ofert ogło szo ne go
przez Za rząd Wo je wódz twa Ma zo wiec -
kie go, or ga ni za cję pik ni ku ro dzin ne go
w Ra ko wie czy stre fy ki bi ca Eu ro 2016,
a tak że wie le spo tkań do ty czą cych bie -
żą cych spraw miesz kań ców Sta no wi sko
soł ty sa po zwo li ło Jo lan cie Kę sic kiej być
jesz cze „bli żej” lo kal nej spo łecz no ści i
ich pro ble mów co dzien nych. Mo że my
po wie dzieć że od ta kich lu dzi jak Pa ni
Jo lan ta za czy na się ży cie na ta kich te re -
nach  - pręż nych za in te re so wa nych swo -
ją naj bliż szą spo łecz no ścią ,kre atyw -
nych i chęt nych do dzia ła nia. Pa ni Soł tys
ma du żo za in te re so wań i po tra fi je
wszyst kie bar dzo do brze go dzić  .Zaj -
mu je się ogro dem któ ry jest jej oczkiem
w gło wie a pra ce zwią za ne z nim po zwa -
la ją jej na wy tchnie nie i prze my śle nie
no wych po my słów do re ali za cji no wych
za dań .Po nad to jeź dzi  mo to cy klem
mar ki Yama ha i to jest ten znak roz po -
znaw czy dla ca łej wsi - Jol ka je dzie cie ka -
we gdzie i co wy my śli ła.

Sa ma Pa ni Soł tys przy zna je że  naj -
ak tyw niej szą li der kę ob sza rów wiej -
skich da ło jej  ko pa do dzia ła nia oraz po -
ka za ło, że dzia łal ność spo łecz na jest do -
ce nia na i po trzeb na. mam w gło wie du -
żo po my słów, któ re po wo li bę dę re ali zo -
wać, oczy wi ście aby je zre ali zo wać po -

trzeb na mi po moc i li czę na tą po moc ze
stro ny swo je go Sto wa rzy sze nia Go spo -
dyń Wiej skich w Ra ko wie ,a je stem
prze ko na na że mo je ,,świet ne ba by"" mi
po mo gą osią gnąć za mie rzo ne ce le i przy
ich po mo cy mo gę gó ry prze no sić. 

W kon kur sie na naj ak tyw niej szą li -
der kę ob sza rów wiej skich w wo je wódz -
twie ma zo wiec kim. ry wa li zo wa ło w
tym ro ku dzie sięć pań. Każ da z nich na

fi nał przy wio zła nie tyl ko bo ga ty ba gaż
do świad czeń, ale rów nież mnó stwo re -
ko men da cji, po my słów i ener gii. Na fi -
na list ki cze kał pi sem ny test z  wie dzy
ogól nej o Ma zow szu, PROW 2014-
2020 i KSOW, a tak że pre zen ta cja in dy -
wi du al na po prze dzo na ana li zą na de sła -
nych ma te ria łów. Za ję cie III miej sca jest
wiel kim suk ce sem i ser decz nie gra tu lu -
je my Pa ni Jo lan cie Kę sic kiej.
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Mo ni ka Sa wic ka, au tor ka książ ki „
Ko lej ność uczuć”, spo tka ła się z
czy tel ni ka mi 4 paź dzier ni ka br. w
Mul tiO sa dzie w Ma łej Wsi. „Czło -
wiek jest głów nym te ma tem mo -
ich ksią żek, oto czo ny wspa nia ły mi
ludź mi. Cza sa mi ma po czu cie
krzyw dy, cza sa mi sa mi mo że my
ko goś zra nić. 

Od ży cia do sta je my lek cję, nie
po raż kę. Ma my pra wo po peł niać
błę dy, bo wiem naj le piej uczy my się
wła śnie na nich”- mó wi ła Pa ni Mo -
ni ka.

„ Pi szę książ ki o mi ło ści, jest jej
du żo ro dza jów. Mi łość jest nar ko ty -
kiem. Ludz kość za czę ła cier pieć na
brak mi ło ści, a ona jest czymś na tu -
ral nym”. W opo wia da niu pt. „ Nie -
ko cha nie” czy ta my -„ Pięt na ście mie -
się cy te mu za cho ro wa łam na znacz -
nie po waż niej szą cho ro bę, po dob no

ule czal ną, ale w mo im przy pad ku
wy glą da to na praw dę bez na dziej nie.
Świat roz pra wia o AH1/N1, a tym -
cza sem ja cier pię na C8 -H11 -N. Na
to nie ma le kar stwa. Mi łość to cho -
ro ba prze wle kła i mie wa cięż ki
prze bieg…”. Ten wzru sza ją cy i nie -
ba nal ny wy wód na te mat ob ja wów
za ko cha nia świad czy o nie by wa łej
wy obraź ni Mo ni ki Sa wic kiej i spo -
rym do świad cze niu ży cio wym w tej
sfe rze emo cjo nal nej. Dal sze spo tka -
nie mia ło wy jąt ko wy prze bieg, prze -
ro dzi ło się w dys ku sję fi lo zo ficz ną
do ty czą ca waż nych dla każ de go do -
świad czeń eg zy sten cjal nych. Cie ka -
wost ką jest to, że ko bie ty przed sta -
wia ły „nie co” od mien ny po gląd na
uczu cie mi ło ści, niż czy ni li to chęt -

nie wy po wia da ją cy się pa no wie.
Spo tka nie na bra ło ko lo rów, gdy po -
le micz ne gło sy , pod sy ca ne przez
Pa nią Sa wic ką, do ty czyć za czę ły po -
staw lu dzi wo bec sie bie. „ Sło wa
mo gą ogrom nie ra nić, mo gą bu do -
wać lub ruj no wać”- wtrą ca ła pa ni
Mo ni ka. „ Masz do bre, czy ste ser ce
po ora ne bli zna mi…On ci to zro bił.
Twój mąż, two ja wiel ka mi łość…”. 

Li te ra tur ko bie ca po dob no jest pro -
sta w od bio rze i ma ło cie ka wa - twier dzą
kry ty cy li te rac cy. Twór czość Mo ni ki Sa -
wic kiej za prze cza tym sche ma tycz ny
opi niom. Szko da, że tak nie wie le osób
wzię ło udział w tym in te re su ją cym spo -
tka niu. Po raz ko lej ny war to ścio wa ini -
cja ty wa kul tu ral na na po tka ła na śro do -
wi sko wy brak za in te re so wa nia.

Ko lej ność uczuć
Sto wa rzy sze nie Go spo dyń Wiej skich w Ra ko wie re ali zu je pro jekt pn.:
„Cmen tarz ewan ge lic ko -au gs bur ski – przy wra ca nie wspól ne go dzie dzic -
twa". Głów nym ce lem za da nia jest przy wra ca nie wspól ne go dzie dzic -
twa po przez upo rząd ko wa nie cmen ta rza ewan ge lic ko -au gs bur skie go
we wsi Ra ko wo. 

Ak tu al nie pro wa dzo ne są pra ce po le ga ją ce na wy cin ce za krza cze nia.
Na stęp nie od gro dzo ny zo sta nie te ren cmen ta rza, a znaj du ją ce się tam
pły ty na grob ko we zo sta ną pod da ne kon ser wa cji. Umiej sco wio na zo sta -
nie rów nież ta blic pa miąt ko wa. Prze wi dzia ny ter min za koń cze nia prac:
31.10.2016r.

Po wyż sze za da nie do fi nan so wa ne jest przez Sa mo rząd Wo je wódz -
twa Ma zo wiec kie go w ob sza rze „Kul tu ra, sztu ka, ochro na dóbr kul tu -
ry i dzie dzic twa na ro do we go". 

Cmen tarz ewan ge lic ko -au gs bur ski –
przy wra ca nie wspól ne go dzie dzic twa

Jo lan ta Kę sic ka  zdo byw czy ni III miej sca w kon kur sie
na naj ak tyw niej szą li der kę ob sza rów wiej skich.

Pięk ny wrze śnio wy  piąt ko wy po ra -
nek , na Wy szo grodz ki ry nek
oświe tlo ny pro mie nia mi słoń -
ca  pod jeż dża au to bus z ro ze śmia -
ną i za do wo lo ną jak i za cie ka wio -
ną mło dzie żą z Ze spo łu Szkół nr
80 z War sza wy .Oko ło 60 osób .W
tym tro je opie ku nów pa ni Ire na Ja -
rzę ba ,Wio let ta Ko cyk ,Ani ta Ja nus
. Przed au to bu sem dwóch
uśmiech nię tych przy ja ciół Mi chał
Ant czak pseu do nim Kil ler oraz je -
go do bry ko le ga .

Oby dwaj na le żą do ,, Sa kwy
'',oby dwaj ko cha ją hi sto rię i przy go dę
.Oby dwaj cze ka ją na przy jezd nych i
oby dwaj wi ta ją ich jak sta rych zna jo -
mych z uśmie chem na ustach. Po po -
wi ta niach Mi chał ob ja śnia plan lek cji
hi sto rii. Mło dzi lu dzie są zdzi wie ni
,lek cja hi sto rii z prze jażdż ka ,szu ka -
niem skar bów ,ogni skiem. Wszyst kie
bu zie się uśmie cha ją choć z lek kim
nie do wie rza niem .

Za in try go wa ni uda ją się do Wy -
szo grodz kiej ,, Szkut ni '' gdzie zo sta je
wy świe tlo ny film jak człon ko wie ,,Sa -
kwy'' ''wy do by wa ją z rze ki Bzu ry
wrak ro syj skie go   sa mo lo tu któ re go
szcząt ki za chwil kę bę dą mo gli obej -
rzeć wy sta wio ne w po bli skim pa wi lo -
nie. Ki ler opo wie dział dzie ciom nie

tyl ko o tym od kry ciu,, Sa kwy'' ,na -
świe tlił on rów nież dzie je po wsta wa -
nia tej or ga ni za cji ,jej dzia ła nia .ce le, i
to cze go do tej chwi li do ko na no . By lo
bar dzo du że za in te re so wa nie ,pa dło
wie le py tań.I choć więk szość stwier -
dzi ła że nie lu bi hi sto rii to wszy scy
bra li udział w dys ku sji i prze ści ga li się
w py ta niach. A od ko py wa nie lo chów
przez Sa kwę o któ rym opo wia dał Mi -
chał   w jed nym z zam ków obu dzi ło
du sze po szu ki wa czy w tych mło dych
oso bach

Na stęp nie ca ła gru pa oglą da ła wy -
sta wio ne w pa wi lo nie obok ele men ty
wcze śniej wspo mnia ne go   od kry cia
,,Sa kwy'' ra dziec kie go sa mo lo tu strą -
co ne go przez Niem ców nad rze ką
Bzu rą . Oglą da ne od kry cie cie szy ło
się du żym za in te re so wa nie ,wy sta -
wio ne ele men ty za cho wa ły się w bar -
dzo do brym sta nie po mi mo upły wu
lat..Więc by ło co po dzi wiać .

Po nie waż gru pa by ła bar dzo licz -
na zo sta ła po dzie lo na na dwie mniej -
sze ,tak po dzie lo ne na zmia nę  uczest -
ni czy ły w roż nych za ję ciach. Jed na
zwie dza ła   Mu zeum Wi sły gdzie
prze wod ni kiem był pan Zdzi sław
Lesz czyń ski ,a dru ga otrzy ma ła ze -
staw ,,ma łe go po szu ki wa cza czy li wy -
kry wa cze me ta lu i ło pa ty i po szu ki -
wa ła za ko pa nych skar bów na wy szo -
grodz kim Bul wa rze 

Za ba wa ,śmiech ,ra dość i do bre
sa mo po czu cie by ło czę ścią tej in nej

„SA KWA” 
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niż wszyst kie lek cji hi sto rii ,jak by zo -
sta ło to wpi sa ne w pro gram za jęć aby
le piej ją za pa mię tać i po znać. Wszyst -
kie zna le zio ne skar by po nie waż by ły
to słod ko ści zo sta ły wspól nie zje dzo -
ne. Dal szą atrak cją by ła prze jażdż ka
Kra zem z Mi cha łem Bart cza kiem z
,,Mi li ta ry Mon keys'', kto ra za chwy ci -
ła bar dziej niż szu ka nie skar bów oraz
ogni sko na Zam ko wej Gó rze. Z miej -
sca gdzie   zo sta ło roz pa lo ne ogni sko
czy li Zam ko wej Gó ry ucznio wie mo -
gli po dzi wiać pięk ną pa no ra mę Wi sły
,du żym za in te re so wa niem rów nież
cie szy ły się ka wał ki po zo sta wio nych
lo chów po zo sta ło ści po zbu rzo nym
zam ku .Sa mo ogni sko w tak nie ty po -
wym miej scu z przy ja ciół mi w we so -
łej at mos fe rze   by ło atrak cją sa mą w
so bie. Do dat ko wym atu tem by ły pa -
miąt ki otrzy ma ne od Sta ro sty Płoc -
kie go pa na Ma riu sza Bień ka któ re do -
sta ło każ de dziec ko oraz zna czek wy -
szo grodz kie go Mu zeum Wi sły któ re
pew nie już w nie da le kiej przy szło ści
zo sta nie bar dzo waż nym ośrod kiem
po zna wa nia hi sto rii .Wie lu uczniów

bio rą cych udział w tej nie ty po wej lek -
cji zgło si ło chęć po now ne go uczest -
nic twa ta kiej lek cji   ,wie lu zła pa ło
bak cy la po zna nia na no wo tej trud nej
ale jak cie ka wej wie dzy ,du żo z tych
dzie ci za ra zi ło się od kry wa niem i
pew nie bę dzie kon ty nu owa ło roz wi -
ja nie no wych za in te re so wań. A
wszyst ko to przez jed ne go czło wie ka
któ ry kie dyś z hi sto rii miał dwo je i do
pó ki nie po znał jej ina czej po pro stu
jej nie lu bił jak sam przy zna je. Te raz
za ra ża swo ją pa sją in nych .

Pa trząc z bo ku na ta kie spo tka nia
naj bar dziej za chwy ca to że ci mło dzi
lu dzie chcą roz ma wiać ,wie dzieć są
za in te re so wa ni ,a uśmiech na ich twa -
rzach z prze ży tej przy go dy jest bez -
cen ny .

– Lek cja hi sto rii w no wej od sło nie w Wy szo gro dzie
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Za chę ca my Pań stwa do czy ta nia
cie ka wych wspo mnień pa na Wal -
de ma ra Ry piń skie go, któ re opi su -
ją dzie ciń stwo, mło dość i wiek
doj rza ły au to ra. W opo wia da -
niach po ja wia ją się praw dzi we
wy da rze nia z ży cia miesz kań ców
gmi ny Ma ła Wieś, za pi sa ne w sło -
wie za po mnia ne miej sca i wy jąt -
ko we oso by.

„Wa luś”
„Wa luś uro dził się za raz po woj nie.

Ro snąc nie za uwa żał znisz czeń, wszyst -
ko tak szyb ko się od bu do wy wa ło, zresz -

tą miesz kał u bab ci, któ ra ma wia ła „My
miesz ka my w tzw. pęp ku świa ta i dla te -
go do nas woj na nie do szła”. Niź dzin by -
ła to dość du ża wio ska i bar dzo roz le gła.
Nie wia do mo wła ści wie, gdzie był jej
po czą tek , a gdzie ko nie. Oka la ła ona
osa dę, gdzie po bu do wa na by ła cu krow -
nia. Pra co wa li w niej wszy scy ci miesz -
kań cy, któ rzy mie li ma łe dział ki lub licz -
ną ro dzi nę. W tych trud nych cza sach,
ja kich przy szło im żyć, ona da wa ła im
chleb pod sta wę eg zy sten cji i za pew nia ła
do pływ za wsze świe żej go tów ki. W tej

cu krow ni pra co wa li dzia dek i oj ciec Wa -
lu sia(….) Mat ka, mło da ko bie ta nie pra -
co wa ła ni gdzie. Gdy za czę ła się woj na
cho dzi ła do szó stej kla sy i tak już zo sta -
ło. Bab cia też nie pra co wa ła, by ła go spo -
dy nią do mo wą. Ra zem z cór ką/ mat ką
Wa lu sia/pro wa dzi ły ma łe go spo dar stwo
rol ne. Chłop cu by ło do brze i tak jak
wszyst kie ma łe dzie ci cie szył się ży ciem.
Cho dził po po dwór ku, ba wił się z ku ra -
mi i kacz ka mi. Gdy tro chę pod rósł za -
czął cho dzić do la su, któ ry był za pło -
tem. Był to nie du ży las, miał 50 ha, jak

tam by ło pięk nie! W zi mę cho dził ma ły
Wa luś z ko le ga mi jeź dzić na san kach. W
le sie by ła du ża pia skow nia, z któ rej
miesz kań cy wy bie ra li żwir do bu do wy
do mów. Z wy do by wa nej gli ny sta wia no
ko mi ny, re pe ro wa no kuch nie. Wy ko pa -
no więc mniej sze i więk sze gó ry i gór ki z
któ rych dzie ci ze wsi zjeż dża ły, ma jąc
przy tym wie le ucie chy.

Ale naj lep sze by ło la to na któ re cze -
ka li wszy scy. Na dzie cia ków w le sie cze -
kał raj. Po ziom ki, ja go dy, grzy by i za ba -
wy. Echo woj ny jed nak w le sie po zo sta -

ło. Dzie ci naj chęt niej ba wi ły się w woj -
nę. Bu do wa ły sza ła sy. Ki je za stę po wa ły
au to ma ty, pi sto le ty a na wet sza ble. Co
wie czór Wa lus sia dał dziad ko wi na ko la -
nach i wy słu chi wał opo wie ści o po czy -
na niach woj sko wych dziad ka. Wów czas
chło piec uczest ni czył w nich w ma rze -
niach, prze ry wał wspo mnie nia i do py -
ty wał o szcze gó ły wy da rzeń w któ rych
brał udział dzia dek…

Ciąg dal szy wspo mnień ma łe go
Wa lu sia na stą pi. Pro szę czy tać wy da -
nie wia do mo ści na e - Wy szo gród

„Wa luś, Wa le rek, Wa len ty” zbiór opo wia dań

Po li cyj ny Punkt Przy jęć In te re san tów w gmi nie Ma ła Wieś

Od dnia 05.10.2016 ro ku w Ma łej Wsi w bu dyn ku Gmin ne go Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej przy ul.
Płoń skiej, funk cjo nu je Po li cyj ny Punkt Przy jęć In te re san tów. Dzień przy jęć to każ da śro da w godz.
13- 15. Ce lem utwo rze nia PPPI jest uła twie nie miesz kań com gmi ny bez po śred nie go kon tak tu z
funk cjo na riu sza mi. Po li cjan ci mo gą na miej scu ze brać da ne do wy wia du, wy słu chać skarg oby wa -
te li, a na wet po móc w spra wach trud nych, udzie lić rze czo wych in for ma cji.
W roz mo wie z po li cjan ta mi, któ rzy peł ni li dy żur do wie dzia łam się, że cza sa mi punkt mo że być nie -
czyn ny z po wo du we zwa nia po li cjan tów do na głe go zda rze nia. Na le ży wów czas za dzwo nić po nu -
mer te le fo nu służ bo we go 513 130 200 i ocze ki wać na zgło sze nie ope ra to ra. Te le fon ten na le ży wy -
krę cać w go dzi nach 8-15, po tem dzwo nić aż do skut ku pod nu mer 112 lub 997.

Nie by ło strasz -
nie ale przy jem -
nie. spo tka nie z
po li cjan ta mi
wzbu dzi ło
wśród przed -
szko la ków du że
za in te re so wa -
nie . 

O s o  b i  ś c i e
moż na by ło do -
tknąć ,,ga dże tów " po li cjan ta co by -
ło dla tych mło dych lu dzi du żą fraj -
dą i ucie chą .Naj więk szym za in te re -
so wa niem cie szy ły się po li cyj ne
czap ki ,któ re chcia ło przy mie rzyć

każ de dziec ko . By ła tak że po wtór ka
z prze pi sów ru chu dro go we go. Zda -
na na piąt kę. Wśród śmie chu zga dy -
wa nia i du że go za in te re so wa nia
dzie ci .  

Wi zy ta Po li cji w przed szko lu w Ma łej Wsi

W po nie dzia łek, 17 paź dzier ni ka
2016 ro ku ucznio wie oraz na -
uczy cie le Szko ły Pod sta wo wej w
Rę bo wie, uda li się na szkol ny ko -
ry tarz, gdzie zo stał przed ni mi
za pre zen to wa ny uro czy sty apel z
oka zji 38 rocz ni cy wy bo ru kar dy -
na ła Ka ro la Woj ty ły, ar cy bi sku pa
me tro po li ty kra kow skie go na
Sto li cę Pio tro wą. 

Dzie ci z Od dzia łu Przed szkol -
ne go oraz ucznio wie szó stej kla sy
wpro wa dzi li wszyst kich obec nych
w kli mat za du my. Za pa no wa ła po -
waż na, do stoj na at mos fe ra, a

ucznio wie z za in te re so wa niem
wy słu cha li wy stą pień ko le gów i
ko le ża nek. Ma lu chy za śpie wa ły
pio sen kę o „pol skim Pa pie żu" na -
pi sa ną przez Don Giu sep pe a
ucznio wie, któ rzy na le żą do rę -
bow skiej or kie stry stra żac kiej wy -
ko na li in stru men tal ną wer sję słyn -
nej „Bar ki", ulu bio nej pio sen ki św.
Ja na Paw ła II. 

Na stęp nie głos za brał ks. Jan
Au gu sty no wicz, pro boszcz św. Ja -
na Chrzci cie la. W swo jej wy po wie -
dzi na wią zał do hi sto rycz ne go wy -
da rze nia sprzed 38 lat, za chę ca jąc
wszyst kich do się ga nia po mą drość
i świę tość zgod nie z na ucza niem
naj więk sze go z ro du Po la ków. Ks.
Jan po dzię ko wał też Pa ni Dy rek tor
Da nu cie Gwiaz da za tro skę o co -
rocz ną or ga ni za cję Dnia Pa pie skie -
go.

Uro czy sty apel przy go to wa ła Ur -
szu la Tre la i ks. Jan Au gu sty no wicz

Dzień Pa pie ski w Rę bo wie

2 paź dzier ni ka 2016 r. w Śla do wie
od by ła się uro czy stość pa trio tycz -
na pod Ho no ro wym Pa tro na tem
Pre zy den ta Rzecz po spo li tej Pol -
skiej An drze ja Du dy „W hoł dzie za -
mor do wa nym w Śla do wie”, w któ -
rej uczest ni czył przed sta wi ciel gmi -
ny Mło dzie szyn.

Wy da rze nia, któ re mia ły miej sce
77 lat te mu w Śla do wie , wciąż są ży we
i bo le sne, po nie waż zgi nę ło tam ok.
300 osób wśród, któ rych by li żoł nie -
rze, ale i rdzen ni miesz kań cy Śla do wa i
oko lic. To co się wy da rzy ło w Śla do wie

prze ka zy wa ne jest z po ko le nia na po -
ko le nie, bo do ty czy to na szych dzia -
dów, pra dzia dów – nas wszyst kich.
Każ dy miesz ka niec gmi ny Bro chów
wie o tym krwa wym mor dzie, a ich ob -
raz i wspo mnie nia Pa na Ki tliń skie go
(któ re mu uda ło się prze żyć ma sa krę)
tra dy cyj nie są od czy ty wa ne co rocz nie
pod czas uro czy sto ści.

Uro czy ste ob cho dy za czę ły się od
mszy świę tej spra wo wa nej przez pro -
bosz cza pa ra fii Ka mion ks. Zbi gnie wa
Łu cza ka i pro bosz cza pa ra fii Bro chów
ks. Paw ła Ol szew skie go.

Wy da rze nia uświet ni li ucznio -
wie ze Szko ły Pod sta wo wej w Śla do -

wie po przez re cy ta cję wier szy i śpie -
wa nie pie śni pa trio tycz nych. Dy rek -
tor szko ły pod sta wo wej Zbi gniew
Temp czyk prze czy tał Apel Po le -
głych nad Wi słą.

Na stęp nie głos za brał wójt gmi -
ny Piotr Szy mań ski, oraz za pro sze ni
go ście a wśród nich gość spe cjal ny
Pa ni Elż bie ta Skot nic ka – Trac ka,
wnucz ka ge ne ra ła Sta ni sła wa
Grzmo ta – Skot nic kie go, któ ry po -
legł w Tu ło wi cach.

Na za koń cze nie uro czy sto ści de le -
ga cje zło ży ły kwia ty pod po mni kiem
od da jąc hołd za mor do wa nym w Śla do -
wie

Uro czy stość pa trio tycz na w Śla do wie
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Dzień Edu ka cji Na ro do wej

W Szkole Podstawowej w Chociszewie
W Szkole Podstawowej w Grodźcu

W Szkole Podstawowej w Czerwińsku

W Szkole Podstawowej w Goławie
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Ja kie pra wa ma oso ba bez ro bot na?
Ja ko oso ba bez ro bot na  masz pra wo do:
z re je stra cji we wła ści wym urzę dzie pra cy po

przed sta wie niu nie zbęd nych do ku men tów,
z za sił ku dla bez ro bot nych, je że li speł nia usta -

wo we wa run ki do je go na by cia,
z ko rzy sta nia nie od płat nie z usług ryn ku pra -

cy, ta kich jak po śred nic two pra cy na te re nie kra ju i
za gra ni cą oraz po rad nic twa za wo do we go,

z od wo ły wa nia się od wy da nych de cy zji ad mi -
ni stra cyj nych, 

z uzy ska nia peł nej in for ma cji do ty czą cej in -
stru men tów ryn ku pra cy oraz sta tu su oso by bez ro -
bot nej,

z prze su nię cia ter mi nu wi zy ty mak sy mal nie o
10 dni ka len da rzo wych w cią gu ro ku,

z ubez pie cze nia zdro wot ne go.

Ja kie obo wiąz ki ma oso ba bez ro bot na? 
Je że li je steś oso bą bez ro bot ną, za re je stro wa ną

w urzę dzie pra cy, do Two ich obo wiąz ków na le ży:
z zgła sza nie się do wła ści we go urzę du pra cy w

wy zna czo nych ter mi nach,
z przyj mo wa nie pro po zy cji od po wied niej pra -

cy lub in nej for my po mo cy pro po no wa nej przez
urząd,

z po wia do mie nie urzę du pra cy w okre sie 7
dni o uza sad nio nej przy czy nie swo je go nie sta -
wien nic twa,

z wy ra że nie zgo dy na usta le nie pro fi lu po -
mo cy,

z po wia do mie nie w cią gu 7 dni urzę du pra -
cy o pod ję ciu za trud nie nia, lub in nej pra cy za -
rob ko wej,

z do star cze nie do urzę du pra cy za świad cze -
nia le kar skie go o nie zdol no ści do pra cy wsku tek
cho ro by na dru ku okre ślo nym w od ręb nych
prze pi sach,

z pod da nie się ba da niom le kar skim lub psy -
cho lo gicz nym ma ją cym na ce lu usta le nie zdol -
no ści do pra cy,

z po wia do mie nie wła ści we go urzę du pra cy
o każ dej zmia nie miej sca za mel do wa nia  lub po -
by tu i zgło sze nie się do wła ści we go dla no we go
miej sca za miesz ka nia w ter mi nie 14 dni od dnia
zmia ny miej sca za mel do wa nia,

z po wia do mie nie urzę du pra cy o udzia le w
szko le niu bez skie ro wa nia sta ro sty, fi nan so wa -
nym z pu blicz nych środ ków wspól no to wych i
kra jo wych or ga ni zo wa nym przez in ny pod miot
niż urząd, w ter mi nie 7 dni przed roz po czę ciem
szko le nia,

z pod ję cie po skie ro wa niu szko le nia, przy go to -
wa nia za wo do we go    do ro słych, sta żu, wy ko ny wa -
nia prac spo łecz nie uży tecz nych lub in nej  for my
po mo cy okre ślo nej w usta wie,

z w przy pad ku uczest nic twa w przy go to wa niu za -
wo do wym do ro słych –  przy stą pie nie do eg za mi nu
kwa li fi ka cyj ne go , cze lad ni cze go lub spraw dza ją ce go,

z udział w dzia ła niach  w ra mach Pro gra mu
Ak ty wi za cja i In te gra cja, re ali zo wa nych przez urzę -
dy pra cy, in ne pod mio ty na je go zle ce nie lub przez
ośro dek po mo cy spo łecz nej,

z uczest ni cze nie w szko le niu, sta żu, re ali za cji
in dy wi du al ne go pla nu dzia ła nia, wy ko ny wa niu
prac spo łecz nie uży tecz nych lub in nej for my po -
mo cy okre ślo nej w usta wie,

z zwrot kwo ty nie na leż nie po bra ne go świad -
cze nia wraz z za licz ką na po da tek do cho do wy od
osób fi zycz nych oraz skład ką na ubez pie cze nie
zdro wot ne, w ter mi nie 14 dni od dnia do rę cze nia
de cy zji,

z bez zwłocz ny zwrot po życz ki wraz z od set ka -
mi usta wo wy mi w przy pad ku wy ko rzy sta nia jej na
ce le in ne niż okre ślo ne w umo wie,

z zwrot kwo ty na fi nan so wa nie stu diów po dy -
plo mo wych, je że li zo sta ły one prze rwa ne z wi ny
bez ro bot ne go,

z zwrot kosz tów szko le nia, je że li nie zo sta ło
one ukoń czo ne z wi ny bez ro bot ne go, z wy jąt kiem
sy tu acji, gdy przy czy ną nie ukoń cze nia szko le nia
by ło pod ję cie za trud nie nia, in nej pra cy za rob ko wej
lub dzia łal no ści go spo dar czej,

z zwrot kosz tów przy go to wa nia za wo do we go
do ro słych, z wy jąt kiem przy pad ku, gdy po wo dem
prze rwa nia pro gra my lub nie przy stą pie nie do eg -
za mi nu kwa li fi ka cyj ne go, cze lad ni cze go, spraw -
dza ją ce go by ło pod ję cie za trud nie nia, in nej pra cy
za rob ko wej lub dzia łal no ści go spo dar czej.

z usta wa z dnia 20 kwiet nia 2004r. o pro mo cji
za trud nie nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy (Dz. U. z
2016r. poz. 645, z późn. zm.)

Mał go rza ta Bom ba lic ka – Dy rek tor Po wia to we go Urzę du Pra cy w Płoc ku in for mu je, że:

Pra wa i obo wiąz ki oso by bez ro bot nej
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W dniu 17 paź dzier ni ka 2016 ro ku
(po nie dzia łek) od by ło się w na szej
szko le Świę to Pa tro na, zwa ne
Świę tem Szko ły. Jak co ro ku, ta
uro czy stość po łą czo na jest ze  ślu -
bo wa niem klas pierw szych: li ceum
ogól no kształ cą ce go o pro fi lu po li -
cyj nym i tech ni kum agro biz ne su
oraz wrę cze niem cer ty fi ka tów ze
szko le nia po li cyj ne go dla klas III li -
ceum.  

Dzi siej szą uro czy stość roz po czę li śmy
Mszą Świę ta w czer wiń skiej Ba zy li ce. Na -
stęp nie ca ła spo łecz ność szkol na wraz z
za pro szo ny mi go ść mi uda ła się pod bu dy -
nek Urzę du Gmi ny w Czer wiń sku, gdzie
na stą pi ła część ofi cjal na dzi siej sze go świę -
ta. Naj pierw Pa ni Dy rek tor – Re na ta Ko -
za kie wicz po dzię ko wa ła za przy by cie oraz
przy wi ta ła wszyst kich za pro szo nych go -
ści. Ko lej nym punk tem by ło ślu bo wa nie
klas I li ceum i tech ni kum. Ro tę ślu bo wa -
nia od czy ta ła Pa ni Ele ono ra Kry siak. Po
ślu bo wa niu ucznio wie kla sy I LO zo sta li
pa so wa ni na ka de tów. Ak tem pa so wa nia

przy szli mun du ro wi przy rze ka li ho no ro -
wo po stę po wać, prze strze gać za sad ety ki
za wo do wej po li cjan ta, za cho wy wać się

zgod nie z za sa da mi współ ży cia spo łecz ne -
go oraz z iskrą w ser cu sze rzyć pro gram
pa trio tycz ny. Na stęp nie ucznio wie kla sy

III LO o pro fi lu po li cyj nym otrzy ma li cer -
ty fi ka ty za świad cza ją ce o ukoń cze niu
szko le nia po li cyj ne go. Na wy róż nie nie za -

słu ży ły trzy oso by: Ka mi la Paw lak, uczen -
ni ca, któ ra uzy ska ła śred nią 5,5 ze szko le -
nia po li cyj ne go, An ge li ka Zboń kow ska
oraz Ad rian Czar nec ki ze śred nią 5,0. Na -
gro dy dla w/w osób za naj wyż sze no ty
ufun do wał Wójt Gmi ny Czer wińsk nad
Wi słą – p. Mar cin Gor tat. Świę to Szko ły
jest ide al ną spo sob no ścią, aby po dzię ko -
wać oso bom i in sty tu cjom, któ re przy -
czy ni ły się do for mo wa nia i szko le nia
kla sy po li cyj nej, po dzię ko wa nia te zło -
ży ła ka det Syl wia Perza now ska. Na ko -
niec uro czy sto ści od by ła się de fi la da
klas mun du ro wych, któ rą po pro wa dzi -
ła uczen ni ca kla sy II LO – Ka ro li na Bo -
rzew ska, na stęp nie prze gru po wa nia de -
fi la dy do ko na li do wód cy po szcze gól -
nych klas, kla sy I i II LO - ka det Oli wia
Ku żel, zaś kla sy III LO - ka det Ra fał Sa fa -
ryn. Do wód cą dzi siej szej uro czy sto ści
by ła uczen ni ca kla sy III LO – ka det Ka -
mi la Paw lak. 

Po ofi cjal nej czę ści uro czy sto ści pa -
ni Dy rek tor – Re na ta Ko za kie wicz za -
pro si ła ze bra nych go ści, ro dzi ców oraz
uczniów na cie pły po czę stu nek do
szko ły.

Ze spół Szkół Czer wińsk - Świę to Pa tro na, zwa ne Świę tem Szko ły

02 paź dzier ni ka 2016 r. o go dzi nie
12.30 na Sa li Te atral nej w Czer -
wiń sku nad Wi słą od był się kon -
cert pie śni pa trio tycz nej "Śpie wo -
wi sko".

Or ga ni za to rem uro czy sto ści był
Gmin ny Ze spół Szkół w Czer wiń sku
nad Wi słą.

Opra wę ar ty stycz ną za pew ni ły
Chór dzia ła ją cy przy Gmin nym Ze spo -
le Szkół w Czer wiń sku nad Wi słą oraz
Chór Ba zy li ki Czer wiń skiej.

Chó rzy ści pod dy rek cją Prze my sła -
wa Ziół kow skie go, za pre zen to wa li zna -
ne pol skie pie śni pa trio tycz ne, któ re to -
wa rzy szy ły na szym ro da kom w pod nio -
słych i prze ło mo wych mo men tach.

Mi łym ak cen tem wy da rze nia
by ło to, że w śpie wa nie włą czy ła
się rów nież czer wiń ska pu blicz -
ność, któ ra wspól nie z chó rzy sta -

mi wy ko na ła ta kie utwo ry jak „Ser -
ce w Ple ca ku", "War sza wian kę” czy
„Czer wo ne ma ki na Mon te Cas si -
no”.

Kon cert pie śni pa trio tycz nej „Śpie wo wi sko”

W so bo tę 15 paź dzier ni ka 2016 r.
z War sza wy wy pły nął or szak drew -
nia nych ło dzi tra dy cyj nych, któ re
zmie rza ją na in au gu ra cję Ro ku
Rze ki Wi sły do To ru nia. Te go dnia
w póź nych go dzi nach po po łu dnio -
wych wod nia cy za trzy ma li się na
noc leg w Czer wiń sku nad Wi słą. 

Uczest ni ków rej su na Bul wa rze Wi -
śla nym przy wi tał Wójt Gmi ny Mar cin
Gor tat. Wod nia cy zo sta li za pro sze ni na
spo tka nie i go rą cy po si łek przy go to wa ny

przez Sa mo rząd Gmi ny Czer wińsk.
Pod czas roz mów przy ogni sku pa dło
wie le cie ka wych hi sto rii do ty czą cych
Wi sły, Czer wiń ska oraz Ro ku Rze ki Wi -
sły. Po kil ku go dzin nym spo tka niu
uczest ni cy rej su uda li się na spo czy nek
w Do mu Piel grzy ma. W nie dzie lę z sa -
me go ra na fli sa cy wy ru szy li z Czer wiń -
ska do Płoc ka. Ser decz ne po dzię ko wa -
nia skła da my Pa ni Mał go rza cie Odo liń -
skiej za przy go to wa nie go rą ce go po czę -
stun ku dla uczest ni ków rej su. Po dzię ko -
wa nia dla ZGKiM za po moc w przy go -
to wa niu ogni ska.

Spo tka nie z uczest ni ka mi rej su
Ro ku Rze ki Wi sły w Czer wiń sku
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Hu ra gan U -15 kon tra li der
ta be li Ama to rem Ma sze wo
Naj młod si prze gra li z li de rem ta be li Ama to rem Ma sze wo 0:, mi mo że
dziel nie bro ni li się do prze rwy.

24 wrze śnia br. od był się III Tur -
niej Dzi kich Dru żyn w pił ce noż nej
zor ga ni zo wa ny przez Gmin ne Cen -
trum Kul tu ry i Spor tu w Bo dza no -
wie. Ofi cjal ne go otwar cia do ko nał
Prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Bo -
dza nów - Pan Pa weł Ro żań ski oraz
Dy rek tor GCKiS Pa ni Wan da Ja ku -
bow ska - No wac ka. 

Do udzia łu zgło si ło się 6 dru żyn,
któ re ro ze gra ły ogól nie 15 me czy. 

Zwy cięz cą oka za ła się gru pa Ga lac -
tic Te am, dru gie miej sce za ję ła dru ży na
FC Paź dzia rze, a trze cia po zy cja na le ża -
ła do gru py Dan ce Ma jor ka. Dru ży ny
by ły mie sza ne, za wod ni cy po cho dzi li z
czte rech gmin: Bo dza nów, Ma ła Wieś,
Bul ko wo oraz Wy szo gród. Naj lep szym
bram ka rzem oka zał się Mi chał Śmi gal -
ski, zaś strzel cem Ka mil Ozdow ski (9
bra mek). 

Dzię ku je my Da mia no wi Kło siń -
skie mu i Ce za re mu Wit kow skie mu za
po moc w or ga ni za cji Tur nie ju oraz
wszyst kim przy by łym za obec ność, grę
fa ir play oraz ki bi co wa nie. 

III Tur niej Dzi kich Dru żyn w pił ce noż nej

15 paź dzier ni ka w Łąc ku Gmin ne
Cen trum Kul tu ry i Spor tu w Bo dza -
no wie.   bra ło udział  w 11. Fe sti -
wa lu Folk lo ru i Kul tu ry Zie mi Ku -
jaw skiej i Ma zo wiec kiej „Od Ku ja -
wia ka do Obe rka” zor ga ni zo wa -
nym przez Sto wa rzy sze nie Gmin
Tu ry stycz nych Po je zie rza Go sty niń -
skie go. Pod czas te go rocz ne go Fe -
sti wa lu Sto wa rzy sze nie ob cho dzi ło
swój Ju bi le usz 20-le cia or ga ni za cji.

Gmin ne Cen trum Kul tu ry i Spor -
tu w Bo dza no wie jak co ro ku bra ło
udział we wszyst kich kon ku ren cjach
ku li nar nych tzn: po tra wa, wy piek i na -
lew ka. Uda ło nam się za jąć pierw sze
miej sce w ka te go rii po tra wa re gio nal na! 

Pierw sze miej sce w ka te go rii po tra wa re gio nal na!
Gmin ne go Cen trum Kul tu ry i Spor tu w Bo dza no wie



8 paź dzier ni ka 2016 r. zo stał
ro ze gra ny, tym ra zem w Bul -
ko wie, III Tur niej Or lik Li gi
Dziew cząt 2016. W li dze
uczest ni czy pięć dru żyn żeń -
skich. 

Ze wzglę du na złe wa run ki at -
mos fe rycz ne, de cy zją or ga ni za to -

rów, Tur niej zo stał prze nie sio ny
na ha lę spor to wą w ZSO w Bul ko -
wie, co spo tka ło się z apro ba tą tre -
ne rów dru żyn uczest ni czą cych w
li dze.

Po wspa nia łej grze pod czas ca łe -
go tur nie ju wy gra ły, a za ra zem spra -
wi ły świet ny pre zent uro dzi no wy
swo je mu Tre ne ro wi Paw ło wi Ja rzę -

bow skie mu, HU SAR KI MO CHO -
WO, któ re zgar nę ły 10 pkt. Dru gie
miej sce za ję ły dziew czy ny re pre zen -
tu ją ce GKS Gó ra (9 pkt), na to miast
trze cie miej sce za ję ły Kró lew skie
Płock (7 pkt). Czwar te miej sce ugra -
ły dziew czy ny z Ba bo sze wa (4 pkt), a
pią te miej sce Ama zon ki Bul ko wo (0
pkt). 

Sę dzią tur nie ju był Ka mil Ma -
zur kie wicz, któ ry bar dzo do brze
spi sał się w tej ro li, na to miast nad
pra wi dło wym prze bie giem tur -
nie ju czu wał Krzysz tof Ja ku biak.

Nie ste ty po nie złej grze i do -
brej sku tecz no ści, strze la jąc bram -
ki w każ dym me czu, Ama zon ki

nie ugra ły na wet punk tu. Ten wy -
nik moż na in ter pre to wać na wie le
spo so bów, za bra kło szczę ścia.
Trze ba wziąć się za ro bo tę i tre no -
wać na 200%, że by nad ro bić
punk ty w ko lej nym, przed ostat -
nim w tym se zo nie tur nie ju li go -
wym w Mo cho wie.

W dniu 11 paż dzier ni ka od by ły się
Mię dzy po wia to we Szta fe to we Bie gi
Prze ła jo we w Pod gó rzu 10 x 800
m. dziew cząt i 10 x 1000 m.
chłop ców. Re pre zen to wa ło nas 10-
ciu chłop ców i 9 -ęć dziew cząt. U
or ga ni za to ra za wo dów oraz u sę -
dziów od ra zu zgło si łem, że na sze
dziew czy ny bie gną po za kon ku ren -
cją bo jed na mu si po biec dwa ra -
zy. Nie by ło pro ble mu i do pusz czo -
no dziew czę ta do star tu. Szta fe tę
za koń czy ły na miej scu pią tym, ale
że by ły zde kom ple to wa ne nie kla -
sy fi ko wa no ich. Na stęp nie wy star -
to wa li chłop cy i swój start za koń -
czy li na miej scu siód mym wśród
dzie wię ciu dru żyn. W ubie głym ro -
ku za ję li śmy miej sce pią te, czy li
pły nie z te go pro sty wnio sek, że
ma my ten den cję spad ko wą.

JA CEK JAN CZAK
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Mię dzy po wia to we Szta fe to we Bie gi Prze ła jo we w Pod gó rzu
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