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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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Wy szo gród Dro ga Krzy żo wa
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Wi tam z kwiet nio wym 
Wiel ka noc nym wy da niem ga ze -

ty e -wy szo grod. pl.
Ga ze ta i wia do mo ści, któ re tu pu -

bli ku ję ma ją lo kal ny cha rak ter ale... No
wła śnie ale, bo tym ra zem nie mo gę so -
bie od mó wić zwró ce nia uwa gi na jak -
że wy mow ną rzecz, któ ra ostat nio wy -
da rzy ła się na świe cie, mia no wi cie po -
żar ka te dry No tre -Da me w Pa ry żu.

Po żar tak waż nej świą ty ni
w przed dzień Świąt Wiel ka noc nych
w kra ju, któ ry był ko leb ką chrze ści jań -
stwa, od 200 lat jest pań stwo wem dok -
try nal nie ate istycz nym, a dziś co raz
bar dziej is lam skim. Po żar, któ ry nie
tyl ko dla chrze ści jan wi nien być nie sa -
mo wi tą stra tą, choć by ze wzglę dów
kul tu ro wych czy ar chi tek to nicz nych.

Za sta nów my się w ja kim kie run -
ku to wszyst ko zmie rza? W ja kim kie -
run ku zmie rza my my?

Przed na mi czas Świąt i re flek sji
i do sko na ła oka zja do prze my śle nia
od po wie dzi na te py ta nia.

Zdro wych, po god nych Świąt
Wiel ka noc nych, prze peł nio nych wia -
rą, na dzie ją i mi ło ścią.

Ra do sne go, wio sen ne go na stro ju,
ser decz nych spo tkań w gro nie ro dzi -
ny i wśród przy ja ciół oraz we so łe go
„Al le lu ja”.
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W dniach 3-4 kwiet nia 2019r.
w Gmi nie i Mie ście Wy szo gród od -
by ły się wy bo ry Soł ty sów, Rad So -
łec kich, Za rzą dów Osie dli oraz Prze -
wod ni czą cych Za rzą dów Osie dli.

W wy ni ku prze pro wa dzo nych wy bo rów w 10 So łec twach po raz
ko lej ny wy bra no oso by, któ re do tych czas peł ni ły tą funk cję, na to -
miast w po zo sta łych 7 na stą pi ły zmia ny.

W Wy szo gro dzie tak że bez zmian.
Do tych cza so wym wła dzom So łec kim dzię ku je my za 4 let nią

pra cę i za an ga żo wa nie w roz wój miej sco wo ści.
Jed no cze śnie skła da my ser decz ne gra tu la cję wszyst kim no wo

wy bra nym Soł ty som, Ra dom So łec kim, Za rzą do wi oraz Prze wod ni -
czą cym Za rzą dów Osie dli i ży czy my owoc nej współ pra cy dla do bra
na szej gmi ny przez ko lej ne 5 lat.

Ze smut kiem za wia da mia my,
że w dniu 5 kwiet nia 2019 ro -
ku, ode szła od nas miesz kan ka
Wilcz ko wa - Pa ni Wan da Goz -
dan, prze żyw szy 103 la ta. 

Uro dzi ła się 26.09.1915 ro ku w Prusz -
czy nie. Pa ni Wan da by ła oso bą nie zwy kle
ro dzin ną, skrom ną i po god ną. Cie szy ła się
sza cun kiem wśród ro dzi ny, są sia dów i zna -
jo mych. 

Wy bo ry Soł ty sów, Rad So łec kich, Za rzą dów Osie dli 
oraz Prze wod ni czą cych Za rzą dów Osie dli

Dzień do bry. Na zy wam się
Hu bert My siń ski, mam
do pie ro 49 lat i chciał bym
po pro stu żyć…

Po cho dzę z Ży rar do wa, a obec nie je -
stem miesz kań cem Gmi ny Ma ła Wieś.
Z za wo du je stem gar ba żem, tak jak mój
ta ta. Jed nak więk szość ży cia prze pra co -
wa łem ja ko pra cow nik ochro ny. Cho -
ciaż w ży ciu by wa ło róż nie, nie za wsze
tak jak bym chciał.

Nie ste ty w jed nej chwi li wszyst ko
się zmie ni ło. Po zor nie wy da wa ło się, że
to nic groź ne go. W 2017 ro ku mo ja pra -
wa rę ka by ła sła ba, nie by łem w sta nie
unieść przed mio tów, utrzy mać. Z dnia
na dzień by ło już tyl ko go rzej… Pro ble -
my z po ru sza niem się i co za tym idzie -
brak sa mo dziel no ści.

W 2018 ro ku, do kład nie w 24 lip ca
otrzy ma łem wy rok - SLA. Jest to stward -
nie nie za ni ko we bocz ne. Świat się za wa -
lił, nie ma le ków na tę cho ro bę…

Z po mo cą mo jej ro dzi ny i do brych
lu dzi uda ło się wy ku pić bar dzo dro gie
le kar stwa, jed nak są to me to dy eks pe ry -
men tal ne. 

Je stem oj cem, sy nem, bra tem.
Mam cór kę, któ ra jest stu dent ką fi lo lo -
gii fran cu skiej w War sza wie. Mam ro -
dzi ców, któ rzy ma ją już po nad 70 lat
i nie ste ty to oni mu szą mną się opie ko -
wać. My śla łem, że to ja bę dę dla nich
wspar ciem… Mam rów nież sio strę, któ -
rej za wdzię czam wie le. Dzię ku je Wam
bar dzo za to, że w tych cięż kich chwi -
lach nie je stem sam. 

Już nie dłu go bę dę miał pod no śnik
oraz spe cjal ny wó zek, któ ry po mo że nie
tyl ko mi, ale przede wszyst kim mo im
bli skim w co dzien nych czyn no ściach.
Przy kro mi pa trzeć na ich trud i wy si -
łek… 

Nie ste ty ostat ni mi cza sy mo ja mo -
wa znacz nie się po gor szy ła. Na wet mo ja
ro dzi na nie jest w sta nie zro zu mieć te go
o czym mó wię. Dla te go ma rzę o tym,

że by mieć moż li wość za ku pie nia apa ra -
tu mo wy. Koszt ta kie go urzą dze nia to
ok. 26 ty się cy zło tych. Nie stać mnie
na to. Dla te go chciał bym z ca łe go ser ca
pro sić Pań stwa o po moc, dla mnie li czy
się każ da zło tów ka. 

Tak bar dzo chcę żyć. I mam na dzie -
ję, że dzię ki apa ra to wi bę dę w sta nie
sam po wie dzieć Wam sło wo DZIĘ KU -
JĘ

Je że li ktoś ze chciał by wes przeć nas
fi nan so wo to pro si my o da ro wi zny
na Fun da cja Ava lon – Bez po śred nia Po -
moc Nie peł no spraw nym, Mi cha ła Kaj -
ki 80/82 lok. 1, 04-620 War sza wa

nu me ry ra chun ku od bior -
cy: 62 1600 12860003 0031 8642 6001

BGŻ BNP Pa ri bas Bank Pol ska SA
W ty tu le wpła ty pro szę wpi sać: My -

siń ski, 10092 (ten do pi sek jest bar dzo
waż ny)

A tak że na por ta lu zrzut ka. pl
https://zrzut ka. pl/wnxcpk
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Zmar ła naj star sza miesz kan ka Gmi ny i Mia sta Wy szo gródTak bar dzo chcę żyć

Wy ni ki:
1. So łec two Bo li no - Wik tor Do bro wol ski
2. So łec two Chmie le wo - Mar cin Gu tow ski
3. So łec two Ciuć ko wo - Woj ciech Lu bi szew ski
4. So łec two Drwa ły - Bo gu sław Ka ra sie wicz
5. So łec two Grod ko wo - Ma riusz Ca ban
6. So łec two Grod ków ko - Mag da le na Ta tar ka
7. So łec two Ko byl ni ki - An drzej Grusz ka
8. So łec two Mar cjan ka - Ur szu la Gór nic ka
9. So łec two Po za rzyn - Ta de usz Ka zi mier czak
10. So łec two Prusz czyn - Hen ryk Fi jał kow ski
11. So łec two Ra ko wo - Han na Zą bek
12. So łec two Rę bo wo - Aga ta Pa nek
13. So łec two Rost ko wi ce - Gra ży na Wil czyń ska
14. So łec two Sło min - Ma rze na Ko ła kow ska
15. So łec two Sta rzy no - Mi ro sław Pa ra dow ski
16. So łec two Wią zów ka - Da nu ta Łu ka sie wicz
17. So łec two Wilcz ko wo - Jo an na Le wan dow ska
18. Osie dle nr 1 w Wy szo gro dzie - Piotr Ka fliń ski
19.  Osie dle nr 2 w Wy szo gro dzie - Kle mens Plich ciń ski
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Tri du um Pas chal ne to dni, na któ re się

skła da ją się ob cho dy Wiel kie go
Czwart ku z ta jem ni cą Ostat niej Wie -
cze rzy, Wiel kie go Piąt ku z ad o ra cją
krzy ża oraz wie czor nej, uro czy stej li tur -
gii Wi gi lii Pas chal nej w Wiel ką So bo tę.
Po sia da ją one swo ją dra ma tur gię, któ -
ra jest nam eg zy sten cjal nie bar dzo bli -
ska. Jest w nich gęst nie ją ca sa mot -
ność Mi strza po łą czo na z po że gnal ny -
mi, ostat ni mi wska za nia mi zo sta wia -
ny mi zdez o rien to wa nym Apo sto łom,
Je go do świad cze nie zdra dy, da -
lej – nie spra wie dli we go oskar że nia
i bez par do no we go wy da nia na okrut ną
kaźń oraz śmierć na krzy żu. Są w tych
dniach obec ne tak że ból i strach tych,
co po zo sta li, a tak że ci sza gro bu, zda -
ją ca się mó wić – TO KO NIEC! Śmierć
wszyst ko za bie ra i zrów nu je. Tak wie le
po dob nych prze żyć po ja wia się tak że
w na szej co dzien no ści.

Głę bo ka wy mo wa tych dni jest jed -
nak czymś wię cej, niż tyl ko tkli wą hi sto -
rią zde rze nia się na tchnio ne go ide ali -
zmu Bo ga z zim nym re ali zmem ludz -

kiej kon dy cji. Tak że dziś dla wie lu wy -
da rze nia ce le bro wa ne zwłasz cza
w Wiel ki Czwar tek i w Wiel ki Pią tek są
czymś od le głym, bo wiem „re alizm” lu -
dzi współ cze snych ka że ra czej za jąć się
swo imi spra wa mi (swo im ży ciem) niż
udzia łem w li tur gii w te dni. A jed nak
jest tam ukry ty za pis dro gi Bo ga, któ ry
przy cho dzi, aby ni czym bo ha ter fil mu
sen sa cyj ne go pró bu je zna leźć czło wie ka
i go wy rwać z nie wo li śmier tel ne go wro -
ga, jak by po wie dział pi sarz chrze ści jań -
ski C. S. Le wis. Jest to dro ga pro wa dzą -
cy od ciem no ści do świa tła, od zdra dy
grze chu do osta tecz ne go trium fu mi ło -

ści, od nie wo li do wol no ści, od śmier -
ci – do Ży cia. 

Dla nas świę te Tri du um do pie ro się
za czy na. Tak nie wie le trze ba wy sił ku
z na szej stro ny, wy star czy po świę cić tro -
chę swo je go cza su. War to to uczy nić,
bo wiem każ dy, kto po dej mie trud
uczest ni cze nia w te dni w dro dze Bo ga
ku nam, nie tyl ko ma szan sę spoj rzeć
na swo je ży cie z per spek ty wy Bo ga, ale
tak że do świad czyć głę bo kiej, du cho wej
prze mia ny, ja ka sta ła się udzia łem Apo -
sto łów w mo men cie ich spo tka nia ze
Zmar twych wsta łym. 

KS. RA FAŁ BED NAR CZYK

W po nie dział ko we po po łu dnie pro fe sor Ro bert Gwiaz -
dow ski spo tkał się z miesz kań ca mi Płoc ka. By ła to
cie ka wa i bli sko trzy go dzin na roz mo wa. Zdo mi no wa ły
je spra wy go spo dar cze. Pro fe sor przed sta wił w za ry -
sach swo je pro po zy cje re for my po dat ko wej. Moż na ja
w skró cie opi sać tak. Po pierw sze zmniej sze nie po -
dat ku od osób fi zycz nych tak, aby każ dy pra cow nik
otrzy mał 20% wię cej pen sji net to, li kwi da cja skład ki
ZUS. Wpro wa dze nie 1,5% po dat ku od przy cho dów
firm przy jed no cze snym znie sie niu CIT. Po trze cie
wpro wa dze nie jed na ko wej staw ki VAT na wszyst kie to -
wa ry w wy so ko ści ok. 16%. Pol ska Fa ir Play pro po nu -
je też wpro wa dze nie eme ry tu ry oby wa tel skiej, któ ra
bę dzie rów na kwo to wo dla wszyst kich.

Spo tka nie pro wa dził kan dy dat do Par la men tu Eu ro pej -
skie go z re gio nu płoc kie go pan Pa weł Kło bu kow ski – przed -
się bior ca. Pro wa dzą fir mę w bran ży mo to ry za cyj nej. Ab sol -
went Po li tech ni ki War szaw skiej Wy dzia łu SiMR., Wi ce pre zes
Ma zo wiec kiej Wspól no ty. Prze wod ni czą cy Ra dy LGD Ra zem
dla Roz wo ju, Czło nek Za rzą du Izby Go spo dar czej Re gio nu
Płoc kie go, Wo lon ta riusz Fun da cji dla Ro da ka.

MWS 

Fris bee
Więk szość z nas zna wie le dys cy plin
spor to wych, ta kich jak pił ka noż na,
siat ków ka czy ho kej. Ma ło kto jed nak
sły szał o roz wi ja ją cej się w bar dzo szyb -
kim tem pie dys cy pli nie zwa nej Ul ti ma -
te Fris bee. W Pol sce jest co raz wię cej
wy znaw ców te go spor tu, a co za tym
idzie - po wsta je co raz wię cej dru żyn.
Jed na z nich wła śnie po wsta ła w Ma łej
Wsi, a jej za ło ży cie la mi są Kac per i Mi -
chał, któ rzy swo je pierw sze kro ki sta -
wia li w płoc kim klu bie Mad Hat ters.

-Mo ja przy go da z fris bee roz po czę ła
się ja kieś dwa la ta te mu - co naj śmiesz -

niej sze - z fris bee prze zna czo nym dla psa!
Na stęp nie tra fi łem do Mad Hat ters,
gdzie w póź niej szym cza sie tre no wać za -
czął rów nież Kac per. Ja ko, że miesz ka my
w po bli skich miej sco wo ściach - za czę li -
śmy w dwój ke rzu cać na lo kal nych or li -
kach, gdzie wie le osób przy cho dzi ło
z cie ka wo ści. Co to jest? Jak w to się gra?

Jak tym się rzu ca? To by ły sta łe py ta nia.
Gru pa po więk sza ła się z każ dym na -
szym spo tka niem. Po sta no wi li śmy więc
ofi cjal nie roz po cząć tre nin gi pod na zwą
ze spo łu Su per so nic Fris bee. – mó wi Mi -
chał, je den z za ło ży cie li.

-Szcze rze, to nie spo dzie wa li śmy się
ta kie go za in te re so wa nia. Z po cząt ku
chcie li śmy, by kil ka osób po pro stu przy -
szło po rzu cać ra zem z na mi, jed nak za in -
te re so wa nie wzra sta ło mo men tal nie.
Wie le osób nie zna te go spor tu, a szko da.
Ma my ra zem z Mi cha łem na dzie ję, że
stwo rzy my dru ży nę, któ ra sa mą pa sją
bę dzie za ra żać lu dzi do za po zna nia się
z tym spor tem. – pod kre śla Kac per.

Trze ba przy znać, że za rów no Kac -
per jak i Mi chał są bar dzo pod eks cy to -
wa ni ca łą tą sy tu acją. Na resz cie - już ofi -
cjal nie - od da ją się w peł ni swo jej pa sji,

któ rą za ra ża ją bar dzo licz ną gru pę mło -
dych lu dzi, któ rych mo że cie zna leźć
w każ dą nie dzie lę o go dzi nie 18: 00
na or li ku w Ma łej Wsi. Jak to mó wią:
„Dys ki w dłoń i do zo ba cze nia!”

Po wię cej in for ma cji za pra sza my
na ofi cjal ną stro nę na Fa ce bo oku: Su -
per so nic Fris bee

Tri du um pas chal ne – ścież ka w stro nę Ży cia

Ro bert Gwiaz dow ski w Płoc ku
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A wła ści wie Pa ni Sta ro sta, bo na je den
dzień w tę ro lę wcie li ła się Mał go rza ta Ko ko -
siń ska. Wszyst ko mia ło zwią zek z te go rocz -
nym Fi na łem Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej
Po mo cy i wy jąt ko wą li cy ta cją.

– Dzień w fo te lu Sta ro sty Płoc kie go wy li cy to -
wał dla mnie mąż. Stwier dził, że to miej sce dla
mnie – śmie je się Pa ni Mał go rza ta Ko ko siń ska. Ale
za raz z po wa gą do da je: – Naj waż niej sza by ła po -
moc dzie ciom i wspar cie te go szczyt ne go ce lu.
Moż li wość pod pa trze nia pra cy Sta ro sty jest tyl ko
mi łym do dat kiem.

Sta ro sta  Ma riusz Bie niek  ofe ru je ta ką moż li -
wość od 2015 ro ku, kie dy wziął udział w Wiel kiej
Or kie strze Świą tecz nej Po mo cy po raz pierw szy ja -
ko wło darz Po wia tu Płoc kie go. Co ro ku miesz kań -
cy bar dzo chęt nie li cy tu ją dzień w fo te lu Sta ro sty
Płoc kie go, dla te go i w tym ro ku Sta ro sta po sta no -
wił dać ta ką szan sę nie jed nej, a dwóm oso bom.

Mał żo nek Pa ni Mał go rza ty Ko ko siń skiej za ofe -
ro wał naj wyż szą kwo tę za tę atrak cję w szta bie
w Ma łej Wsi. – Z tą gmi ną je stem zwią za na ca łym
ser cem. By łam jed ną z za ło ży cie lek Sto wa rzy sze nia
Ko biet Wiej skich Mal wa, za czę łam wła śnie trze cią
ka den cję na sta no wi sku Soł ty sa so łec twa Ma ła

Wieś, ma my wła sne go spo dar stwo rol ne. Lu bię
dzia łać dla lu dzi i z ludź mi. Tak jak nasz Sta ro -
sta – mó wi Pa ni Mał go rza ta. No wa Pa ni Sta ro sta

wy jąt ko wo do brze czu ła się w ga bi ne cie Sta ro -
sty  Ma riu sza Bień ka, no i oczy wi ście w je go fo te -
lu. – Jest bar dzo wy god ny, a ga bi net prze stron ny,

ja sny, bar dzo przy jem ny – oce nia Pa ni Mał go rza ta
Ko ko siń ska.

Przy zna je jed nak, że pra ca Sta ro sty z pew no ścią
jest trud na i wy ma ga ją ca. – Na Sta ro ście spo czy wa
ogrom na od po wie dzial ność za ca ły Po wiat, co dzien -
nie mu si po dej mo wać wie le nie ła twych de cy zji, ma
mnó stwo spo tkań w te re nie. Ja ko Soł ty ska i dzia -
łacz ka sto wa rzy sze nia wiem, ile cza su, za an ga żo wa -
nia, sku pie nia wy ma ga te go ty pu pra ca. Na szczę -
ście da je ona rów nież mnó stwo sa tys fak cji i za do wo -
le nia – pod kre śla Pa ni Mał go rza ta Ko ko siń ska.

Sta ro sto wie roz ma wia li oczy wi ście o spra wach
Po wia tu, a Pa ni Mał go rza ta mia ła oka zję przyj rzeć
się tej pra cy „od środ ka”. Wspól nie ze Sta ro stą Ma -
riu szem Bień kiem  oraz Dy rek tor Wy dzia łu Roz -
wo ju Go spo dar cze go i Pro mo cji  Ka ro li ną Ko -
per  by ła m. in. w Do mu Po mo cy Spo łecz nej
w Brwil nie, gdzie za po zna ła się z funk cjo no wa -
niem pla ców ki oraz mia ła oka zję przyj rzeć się
warsz ta tom po świę co nym wy ko ny wa niu ozdób
wiel ka noc nych.

No wa Pa ni Sta ro sta wzię ła też udział w po sie -
dze niu Ko mi sji Sta tu to wej i Or ga ni za cji Ra dy Po -
wia tu Płoc kie go, a pra cę w Sta ro stwie Po wia to wym
przy bli ży li jej Wi ce sta ro sta Iwo na Sie roc ka oraz Se -
kre tarz Po wia tu Mi chał Twar dy

Już po raz dzie wią ty na ha li spor to wej w Wy -
szo gro dzie od był się „IX Tur niej Pił ki Siat ko -
wej Dru żyn Mie sza nych o Pu char Sta ro sty
Płoc kie go Ma riu sza Bień ka”. Pa tro nat
nad tur nie jem ob ję li: Mar sza łek Wo je wódz -
twa Ma zo wiec kie go Adam Stru zik, Po seł
na Sejm RP Piotr Zgo rzel ski, Sta ro sta Płoc ki
Ma riusz Bie niek, Bur mistrz Gmi ny i Mia sta
Wy szo gród Iwo na Gor tat. Or ga ni za to ra mi by -
li: Sta ro stwo Po wia to we w Płoc ku, Gmi na
i Mia sto Wy szo gród, Sto wa rzy sze nie Lo kal na
Gru pa Dzia ła nia „Ra zem Dla Roz wo ju”, Aka -
de mia Mi strzów Spor tu – Mi strzów Ży cia,
Fir ma Ba ko ma S.A. oraz Ze spół Szkół im.
Ja na Śnia dec kie go w Wy szo gro dzie.

Do tur nie ju za pro szo no 9 re pre zen ta cji: Sta ro -
stwo Po wia to we w Płoc ku, Urząd Mar szał kow ski
Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go, Sta ro stwo Po wia to -
we w Ma ko wie Ma zo wiec kim, Sta ro stwo Po wia to -
we w Żu ro mi nie, Mia sto i Gmi na Gli no jeck, Gmi -
na So cha czew, Gmi na Ce głów, Gmi na Szreńsk,
Gmi na i Mia sto Wy szo gród.   Jed nak z przy czyn
nie za leż nych od or ga ni za to ra na tur niej nie do tar ły
re pre zen ta cje Mia sta i Gmi ny Gli no jeck oraz Gmi -
ny So cha czew.

Ofi cjal ne go otwar cia do ko nał Sta ro sta Płoc ki
Ma riusz Bie niek, Rad na Po wia tu Płoc kie go Elż bie -
ta Ja chi miak oraz Dy rek tor Ze spo łu Szkół im. Ja na
Śnia dec kie go w Wy szo gro dzie Jo an na Mi sia kow -
ska. Otwar cie uświet nił po kaz akro ba tycz no – ta -
necz ny gru py dzie ci z Bo dza no wa pod prze wod -
nic twem pa ni tre ner Ani ty Lip skiej.

Zgod nie z re gu la mi nem 7 uczest ni czą cych
dru żyn roz lo so wa no na 2 gru py:

Gru pa A: Gmi na Szreńsk, Gmi na Ce głów, Sta -
ro stwo Po wia to we w Płoc ku, Gmi na i Mia sto Wy -
szo gród; Gru pa B: Sta ro stwo Po wia to we w Żu ro mi -

nie, Sta ro stwo Po wia to we w Ma ko wie Ma zo wiec -
kim, Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz twa Ma zo -
wiec kie go.  Dru ży ny w obu gru pach ro ze gra ły me -
cze na za sa dzie „każ da z każ dą”. Do pół fi na łu za kwa -
li fi ko wa ły się naj lep sze ze spo ły z każ dej gru py. Z gru -
py A awans wy wal czy li Gmi na Szreńsk oraz Sta ro -
stwo Po wia to we w Płoc ku. Z gru py B Sta ro stwo Po -
wia to we w Ma ko wie Ma zo wiec kim oraz Urząd
Mar szał kow ski Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go. Me -
cze pół fi na ło we by ły bar dzo za cię te i wy rów na ne.
Pra wie wszyst kie koń czy ły się Tie -Bre ak” ami. Do fi -
na łu za kwa li fi ko wa ły się dru ży ny Gmi ny Szreńsk
i Sta ro stwa Po wia to we go w Płoc ku. Pierw sze miej sce
i bar dzo oka za ły pu char Sta ro sty Płoc kie go zdo by ła
dru ży na Gmi ny Szreńsk, wy gry wa jąc z re pre zen ta -
cją Sta ro stwa Po wia to we go w Płoc ku, w se tach, 2: 0.
W me czu o trze cie miej sce re pre zen ta cja Urzę du
Mar szał kow skie go Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go
po ko na ła re pre zen ta cję Sta ro stwa Po wia to we go

w Ma ko wie Ma zo wiec kim wy ni kiem 2: 0. Sę dzią
głów nym tur nie ju był An drzej Ku liń ski.

Wy ni ki Koń co we:
I miej sce - Gmi na Szreńsk
II miej sce - Sta ro stwo Po wia to we w Płoc ku
III miej sce - Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz -

twa Ma zo wiec kie go 
IV miej sce - Sta ro stwo Po wia to we w Ma ko wie

Ma zo wiec kim

V miej sce: Sta ro stwo Po wia to we w Żu ro mi nie,
Gmi na Ce głów, Gmi na i Mia sto Wy szo gród

Wszyst kie dru ży ny otrzy ma ły pu cha ry, a trzy
naj lep sze, me da le. Wrę cze nia do ko na li Wi ce sta ro -
sta Iwo na Sie roc ka (po wiat płoc ki), Sta ro sta Ma -
kow ski (Ma ków Ma zo wiec ki) Zbi gniew Dep tu ła,
Dy rek tor Ze spo łu Szkół im. Ja na Śnia dec kie go
w Wy szo gro dzie Jo an na Mi sia kow ska. Dzię ku je my
wszyst kim za uczest nic two w tur nie ju.

IX Tur niej Pił ki Siat ko wej Dru żyn Mie sza nych o Pu char Sta ro sty Płoc kie go Ma riu sza Bień ka

No wy Sta ro sta Płoc ki do sko na le wy wią zał się ze swo ich obo wiąz ków!
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Udział w szko le niu jest bez -
płat ny, po nad to uczest ni cy
otrzy mu ją: ma te ria ły szko le nio -
we, ga dże ty pro mo cyj ne, wy ży -
wie nie oraz za świad cze nie
o ukoń cze niu szko le nia.

Naj waż niej szy wy móg aby móc ubie gać się
o uczest ni cze nie w pro jek cie to ukoń czo ny 25 rok
ży cia w dniu przy stą pie nia do pro jek tu. 

W za kre sie pro jek tu prze pro wa dzo ne zo sta nie
dwu dnio we szko le nie – so bo ta i nie dzie la.

Ter mi ny szko leń zo sta ną za pla no wa ne
po wcze śniej szym uzgod nie niu z uczest ni ka mi. 

Szko le nia re ali zo wa ne bę dą do lu te go 2019r. 
Zgło sze nia do 31 ma ja 2019!

Uczest ni cy szko leń bę dą mo gli wy brać 1 z 7
mo du łów szko le nio wych w ra mach któ rych na bę -
dą no we kom pe ten cje cy fro we:

• „Ro dzic w In ter ne cie” – Mo duł ad re so wa ny
jest do ro dzi ców i opie ku nów. Po świę co ny jest
przy go to wa niu ro dzi ca do ro li prze wod ni ka dziec -
ka w za kre sie bez piecz ne go i „mą dre go” ko rzy sta -
nia z sie ci i re ago wa nia na sy tu acje za gro że nia. Ro -
dzic/opie kun po zna źró dła war to ścio wych i po cho -
dzą cych z le gal nych źró deł tre ści dla dziec ka, zro -
zu mie, jak za pew nić bez pie czeń stwo dziec ku
w sie ci, jak rów nież na uczy się ko rzy stać z pod sta -
wo wych usług e -ad mi ni stra cji de dy ko wa nych ro -
dzi nom ta kich, jak zło że nie wnio sku Ro dzi -
na 500+, uzy ska nie Kar ty Du żej Ro dzi ny i wie lu
in nych.

• „Mój biz nes w sie ci” – prze zna czo ny jest
przede wszyst kim dla przy go to wu ją cych się
do otwar cia wła sne go biz ne su. W szcze gól no ści po -
zna de dy ko wa ne dla biz ne su usłu gi e -ad mi ni stra cji.

• „Mo je fi nan se i trans ak cje w sie ci” – prze zna -
czo ny jest dla wszyst kich, któ rych chcie li by na -
uczyć się za ła twiać sku tecz nie spra wy pry wat ne,
biz ne so we, fi nan so we i urzę do we za po śred nic -
twem In ter ne tu. Po za koń cze niu szko le nia każ dy
uczest nik bę dzie po tra fił wy ko rzy stu jąc sieć za rzą -
dzać kon tem ban ko wym, do ko ny wać płat no ści, re -
ali zo wać za ku py, re zer wo wać po dróż, pła cić po dat -
ki oraz na uczy się jak ko rzy stać z pod sta wo wych
usług e -ad mi ni stra cji m. in. wnio sku jąc o za świad -
cze nia, świad cze nia czy też wy stę pu jąc o do wód
oso bi sty – wszyst ko w spo sób elek tro nicz ny, szyb -
ko i bez piecz nie.

• „Dzia łam w sie ciach spo łecz no ścio -

wych” – prze zna czo ny jest dla osób, któ re chcą po -
znać fi lo zo fię i spo sób funk cjo no wa nia sie ci spo -
łecz no ścio wych oraz wy ko rzy stać je w dzia łal no ści
na rzecz swo jej spo łecz no ści lo kal nej lub pry wat -
nie. Uczest ni cy po za koń cze niu szko le nia na bę dą
umie jęt no ści po zwa la ją ce na bez piecz ne po ru sza -
nie się w świe cie sie ci spo łecz no ściach, w tym m. in
na uczą się na wią zy wać i kon ty nu ować swo je zna jo -
mo ści, kształ to wać swój wi ze ru nek, wy ko rzy sty -
wać i dzie lić się swą twór czo ścią oraz ko rzy stać
z cu dzej ze szcze gól nym uwzględ nie niem re gu la cji
pra wa au tor skie go, współ dzia łać z in ny mi.

• „Two rzę wła sną stro nę in ter ne to wą
(blog)” – prze zna czo ny jest dla osób, któ re chcia ły -
by mieć swo je miej sce w sie ci w po sta ci wła snej
stro ny in ter ne to wej lub blo gu. Uczest ni cy po za -
koń cze niu szko le nia na bę dą pod sta wo we umie jęt -
no ści po zwa la ją ce im stwo rzyć ta kie miej sce, za rzą -
dzać nim, opra co wy wać i do da wać do nie go tre ści
(słow ne, gra ficz ne, mu zycz ne, fil mo we).

• „Rol nik w sie ci” – prze zna czo ny jest przede
wszyst kim dla rol ni ków, któ rzy na szko le niu do -
wie dzą się, gdzie i ja kie przy dat ne in for ma cje, apli -
ka cje i e -usłu gi mo gą zna leźć w sie ci, jak z nich bez -
piecz nie ko rzy stać, jak re gu lo wać swo je ra chun ki
bez ko niecz no ści od wie dza nia pla ców ki ban ko wej
czy urzę du. W ra mach na uki po zy ski wa nia in for -
ma cji z sie ci uczest ni cy szko le nia za po zna ją się
z naj po pu lar niej szy mi por ta la mi rol ni czy mi (np.
far mer. pl, go spo darz. pl, to pa grar. pl, ppr. pl, ty go -
dnik -rol ni czy. pl, wrp. pl, giel da rol na. pl), de dy ko -
wa ny mi fo ra mi wy mia ny in for ma cji rol ni czych
(np. rol nik -fo rum. pl, fpr. com. pl) oraz por ta la mi
me te oro lo gicz ny mi (np. po go dyn ka. pl, agro po go -
da. pl). Po nad to na uczą się jak ko rzy stać z pod sta -
wo wych usług e -ad mi ni stra cji z wy ko rzy sta niem
kon ta w ePU AP i pro fi lu za ufa ne go, Geo por ta lu
(geo por tal. gov. pl), roz li czeń po dat ko wych on li ne
(e -płat no ści i e -de kla ra cje), usług on li ne dla ubez -
pie czo nych w KRUS (por tal eKRUS. gov. pl), usług
Kra jo wej Sie ci Ob sza rów Wiej skich (ksow. pl),
ARiMR, ARR/ANR/ODR – do ce lo wo KOWR
oraz GIW/GIS/PIO RIN/GIJ HARS – do ce lo wo
PIBŻ.

• „Kul tu ra w sie ci” – prze zna czo ny jest dla
wszyst kich, któ rzy chcą do wie dzieć się, gdzie w in -
tre ne cie szu kać cie ka wych i przy dat nych za so bów
sze ro ko po ję tej kul tu ry i za so bów edu ka cyj nych
z le gal nych źró deł oraz jak wy ko rzy sty wać je do na -
uki lub wła snej twór czo ści. Uczest ni cy szko le nia
za po zna ją się z ogól no do stęp ny mi por ta la mi pre -
zen tu ją cy mi do ro bek pol skiej kul tu ry (Ni na te -
ka – Fil mo te ka Na ro do wa, Po lo nia, En cy klo pe dia
Te atru Pol skie go, Na ro do we Ar chi wum Cy fro we,
Na ro do wy In sty tut Fry de ry ka Cho pi na). Po zna ją
prak tycz ne pod sta wy pra wa au tor skie go, nie zbęd -
ne do ko rzy sta nia z kul tu ry w sie ci i zdo bę dą umie -

jęt ność wy szu ki wa nia le gal nych źró deł kul tu ry,
w tym ko rzy sta nia z Ba zy Le gal nych Źró deł.
Uczest ni cy do wie dzą się jak od two rzyć hi sto rię
wła snej ro dzi ny, miej sco wo ści czy re gio nu ba zu jąc
na in for ma cjach z sie ci i jak stwo rzyć drze wo ge ne -
alo gicz ne 

For mu la rze de kla ra cji uczest nic twa 
w pro jek cie moż na po brać w

Urzę dzie Gmi ny i Mia sta Wy szo gród 
– Biu ro Pro jek tu pok. nr 8 lub stro nie

www.wy szo grod.pl. 

Bur mistrz Gmi ny i Mia sta Wy szo gród za pra sza do udzia łu w bez płat nych szko le niach w ra mach pro jek tu 
„Pod nie sie nie Kom pe ten cji Cy fro wych Miesz kań ców Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go”
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Każ de go ro ku w nie dzie lę pal mo -
wą w na szych ko ścio łach gro ma dzi
się wię cej wier nych. Z pew no ścią
ma na to wpływ udzie la ją ca się
wszyst kim at mos fe ra przed świą -
tecz na, jak rów nież szcze gól ny ko -
lo ryt zwią za ny z po świę ce niem
pięk nie wy ko na nych pa lem. Tak
by ło i tej nie dzie li. Sprzy ja ła te mu
tak że po go da, któ ra po mi mo chło -
du, ob da ro wa ła wszyst kich pięk -
nym słoń cem. Na licz niej przy by -
łych wier nych do sta rej, sie dem na -
sto wiecz nej świą ty ni rę bow skiej
prócz bar dziej uro czy stej, ko lo ro -
wej li tur gii, cze ka ła jesz cze jed na
uczta, tym ra zem ar ty stycz na.

Ci, któ rzy te go dnia zde cy do wa li się
za wi tać do ko ścio ła w Rę bo wie, mó wi li:
Ta Nie dzie la Pal mo wa w Rę bo wie by ła
nie zwy kła; To by ło pięk ne prze ży -
cie – do da wa li in ni. Au to ra mi tych że
wzru szeń by li ar ty ści war szaw scy, chór
„Wi wat” pod dy rek cją Ali cji Mos sa kow -
skiej wraz z ak to rem Sta ni sła wem Gór -
ką, mu zy ka mi Ta de uszem Me lo nem,
Wło dzi mie rzem Ty lem oraz so li stą Pio -
trem Po pław skim. Stwo rzy li oni mu -
zycz ną opra wę Mszy św. od pra wio nej
w ko ście le o go dzi nie 11.00, a po niej
przed sta wi li mi ste rium pa syj ne „Pieśń
o Zba wi cie lu”, czy li „Hi sto ria mę ki Pań -
skiej i chwa leb ne go Zmar twych wsta -
nia” opar te na frag men tach mu si ca lu
„Je sus Christ Su per star”, tra dy cyj nych

pie śniach pa syj nych oraz tek stach po -
etyc kich. W wy peł nio nym po brze gi ko -
ście le słu cha cze mo gli za kosz to wać
brzmie nia wspa nia łe go, żeń skie go chó -
ru przy akom pa nia men cie skrzy piec
i for te pia nu, peł nych głę bo kiej za du my
tek stów w in ter pre ta cji zna ko mi te go
pol skie go ak to ra, a tak że wple cio nych
w wy stęp ele men tów te atral nych. 

Po za koń cze niu wy stę pu, któ re go
współ or ga ni za to rem był Urząd Mar -
szał kow ski Sa mo rzą du Wo je wódz twa
Ma zo wiec kie go w War sza wie, ar ty ści
spo tka li się z miesz kań ca mi Rę bo wa,
któ rzy pod ję li swo ich go ści po sił kiem
w miej sco wym Do mu Kul tu ry. By ła to
oka zja do po głę bie nia wię zi, gdyż chór
„Wi wat” go ścił już w Rę bo wie w li sto -

pa dzie ubie głe go ro ku przy oka zji od -
sło nię cia od no wio ne go po mni ka
na Pla cu Wol no ści. Wów czas ar ty ści
przed sta wi li w ko ście le pro gram pa -
trio tycz ny, któ ry tak że spo tkał się z en -
tu zja stycz nym przy ję ciem. Moż na za -
tem ży wić na dzie ję, że nie by ła to ich
ostat nia wi zy ta w miej sco wej pa ra fii.
Ar ty ści tak że pod kre śla li wspa nia łą at -

mos fe rę pa nu ją cą w cza sie ich wy stę -
pu. Czuć by ło, że uczest ni cy au ten -
tycz nie prze ży wa ją to wy da rze nie. To
bar dzo cie szy i spra wia, że war to do kła -
dać sta rań, aby tak wiel kie pod wzglę -
dem ar ty stycz nym wy da rze nia mo gły
się od by wać w ta kich ma leń kich wio -
skach, jak Rę bo wo. 

KS. R. BED NAR CZYK

„Ta Nie dzie la Pal mo wa w Rę bo wie by ła nie zwy kła”

Rę bo wo Dro ga Krzy żo wa
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Wy szo gród Dro ga Krzy żo wa

re kla ma



CZWARTEK, 18 kwietnia 2019Reklama8



9Reklama



CZWARTEK, 18 kwietnia 201910

W nie dzie lę, 7 kwiet nia 2019 ro ku, w Grzy bo wie (gm. Słu bi ce, pow.
płoc ki) od by ły się uro czy sto ści zwią za ne z dzie wią tą rocz ni ca ka ta stro -
fy smo leń skiej. Po dob nie jak w la tach po przed nich spo tka li śmy się
w miej scu pa mię ci 96 dę bów w Grzy bo wie.

W uro czy sto ściach udział wzię li m. in. miesz kań cy Gmi ny Słu bi ce i Iłów, wła dze sa mo rzą do we,
So li dar ność Rol ni ków In dy wi du al nych, OSP, Żoł nie rze z Woj sko wej Aka de mii Tech nicz nej, ze spół
Go rzo wian ki. 

Ma zo wiec ką Wspól no tę Sa mo rzą do wą i Sto wa rzy sze nie na Rzecz Roz wo ju Zie mi Iłow skiej re pre zen -
to wa li m. in.: Ma riusz Am bro ziak, Pa weł Kło bu kow ski, Sła wo mir Am bro ziak, Wan da Dra gan, Bog dan
Ry bic ki, An drzej i To masz Cioł kow scy.

9 rocz ni ca ka ta stro fy smo leń skiej. Uro czy sto ści w Grzy bo wie gm. Słu bi ce

Kon cert po wstał ja ko po dzię ko -
wa nie za trud wło żo ny do tych -
czas przez ca łą rze szę lu dzi dla
ra to wa nia szko ły w No wym Ra -
dzi ko wie, ja ko akt wdzięcz no -
ści za zbiór kę na piec i co dzien -
ną wal kę o lep sze ju tro.

Ni gdy jesz cze w mu rach szko ły kon cert się nie od by wał się, dla -
te go też zde cy do wa łem się za pro sić Mar ci na Stycz nia i co naj waż niej -
sze efekt prze szedł naj śmiel sze ocze ki wa nia. Czło wiek był u nas
pierw szy raz, ale mógł by byś jed nym z nas, po nad to kon cert to bar -
dzo mi łe i za ra zem nie zwy kle prze dłu że nie re ko lek cji. Zjed no cze nie
by ło na ty le moc ne, że ca ła wi dow nia śpie wa ła „Hal le lu jah”, więc
moż na po wie dzieć, że ko lej ny raz ty lu od mien nych lu dzi prze mó wi -
ło jed nym gło sem, w imię do brej spra wy. To by ło wspa nia łe prze ży -
cie, wśród przy ja ciół, zna jo mych i przede wszyst kim w imię cze goś.

Ja bar dzo dłu go za sta na wia łem się jak po dzię ko wać lu dziom
za to, co zro bi li dla szko ły, a tu z po mo cą pa na Mar ci na uda ło się zro -
bić coś nie spo ty ka ne go. Mam je dy nie na dzie ję, że się wszyst kim po -
do ba ło i każ dy zna lazł coś dla sie bie. Ta szko ła jest dla mnie (i mam
na dzie ję nie tyl ko) czymś nie zwy kłym i war to to do ce niać.

A. O.

Koncert w Nowym Radzikowie
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Utrud nie nia na mo der ni zo wa nej dro dze 
Bul ko wo – Ko byl ni ki

Jak in for mu je Za rząd Dróg Po wia to wych w Płoc ku, od 8
kwiet nia 2019 r. trze ba się li czyć z tym cza so wym ogra ni cze -
niem w ru chu dro go wym w cią gu dro gi po wia to wej
nr 2951W Bul ko wo – Ko byl ni ki. 

Utrud nie nia bę dą zwią za ne z za da niem pn. „Mo der ni za cja prze pu stu
w km 4+949 nad Ka na łem Dzier ża nów”, któ re jest jed nym z ele men tów trwa ją cej
du żej in we sty cji pn. „Prze bu do wa – mo der ni za cja dro gi po wia to wej nr 2951W Bul -
ko wo – Ko byl ni ki”.

Roz po czę cie ro bót na prze pu ście za pla no wa ne jest na 8 kwiet nia 2019 r., za -
koń cze nie – na 30 czerw ca 2019 r.

Utrud nie nia po le gać bę dą na cał ko wi tym za mknię ciu dla ru chu dro gi po wia to -
wej nr 2951W Bul ko wo – Ko byl ni ki na od cin ku od km 4+870 do km 5+050
na czas pro wa dze nia ro bót.

– Wy ko naw ca do ko na wszel kich sta rań, aby skró cić okres utrud nień w ru chu
dro go wym i zwią za nych z tym uciąż li wo ści – za pew nia Dy rek tor ZDP w Płoc ku
Mar cin Błasz czyk, pro sząc jed no cze śnie o za cho wa nie szcze gól nej ostroż no ści
w tym miej scu.

Przy po mnij my: ca ła in we sty cja po le ga na prze bu do wie bli sko 10-ki lo me tro we -
go od cin ka dro gi po wia to wej nr 2951W Bul ko wo – Ko byl ni ki. Ro bo ty roz po czę ły
się póź nym la tem ub. r., w tym ro ku są kon ty nu owa ne. Jest to jed na z naj waż niej -
szych dróg w Po wie cie Płoc kim i dłu go ocze ki wa na in we sty cja. W ub. r. Po wiat Płoc -
ki otrzy mał 4,2 mln zł do fi nan so wa nia od Sa mo rzą du Wo je wódz twa Ma zo wiec kie -
go na prze bu do wę te go od cin ka wraz z in fra struk tu rą to wa rzy szą cą. Ca łość in we sty -
cji po chło nie pra wie 9 mln zł.

W za łą cze niu znaj dą Pań stwo map kę wska zu ją cą ob jaz dy w ist nie ją cym ukła -
dzie dro go wym.



CZWARTEK, 18 kwietnia 201912

W dniu 26 mar ca 2019 r. od był się kon kurs re cy ta tor ski dla dzie ci i mło dzie ży

im. Ja nu sza Kor cza ka pt. „Pięk nie być czło wie kiem”. Jest to kon kurs or ga ni zo -

wa ny przez Książ ni cę Płoc ką – w tym ro ku przy pa da je go 41. edy cja. Go ść mi

na szych gmin nych eli mi na cji by li: Wójt Gmi ny Bul ko wo Pan Ga briel Gra czyk,

na uczy cie le oraz gro no ro dzi ców. Do Ju ry za pro si li śmy: za przy jaź nio ną ani ma -

tor kę oraz in struk tor kę te atral ną Pa nią Elż bie tę Śmi giel ską, na uczy ciel kę ję zy -

ka pol skie go Pa nią Iwo nę Przed peł ską oraz na szą bi blio te kar kę Pa nią Mag da -

le nę War da. W te go rocz nym kon kur sie zo sta ła za pre zen to wa ny re per tu ar uka -

zu ją cy pięk no świa ta i du mę z by cia czło wie kiem. Głów nym ce lem by ło kształ -

to wa nie mą dre go, wraż li we go czło wie ka, ucze nie po przez li te ra tu rę, od czu wa -

nie ra do ści, do bra i pięk na wo kół nas.
W ka te go rii I lau re ata mi zo sta li:
• I miej sce Do mi nik Orzech,
• II miej sce Ame lia Piąt kow ska,
• III miej sce Ame lia Ja błoń ska.
W ka te go rii II lau re ata mi zo sta li:
• II miej sce ex aequo Klau dia Ja niak i Zu zan na Ski biń ska,
• III miej sce ex aequo Kin ga Sier piń ska i Emi lia Kra śniew ska.
W ka te go rii III lau re ata mi zo sta li:
• I miej sce Mi le na Woj ty lak,
• II miej sce Ju lia Dy mek,
• III miej sce ex aequo Na ta lia Woź niak i Wik to ria Cie ślak.
Oso by, któ re za ję ły I i II miej sce, bę dą zgło szo ne do eli mi na cji re jo no wych

do Mło dzie żo we go Do mu Kul tu ry.
Wszy scy Lau re aci otrzy ma li na gro dy, któ re wrę czy ła Dy rek tor Bi blio te ki Na ta -

lia Mać kie wicz ra zem z Ju ry. Wszy scy po zo sta li uczest ni cy otrzy ma li ze staw skła da -
ją cy się z eko lo gicz nej tor by i książ ki oraz pa miąt ko we dy plo my. Gra tu lu je my lau re -
atom i uczest ni kom – ży czy my Wam sa mych wspa nia łych suk ce sów.

Po dzię ko wa nia kie ru je my do nie za wod ne go Ju ry, a tak że na uczy cie li i ro dzi ców
za obec ność i za an ga żo wa nie

W so bo tę 6 kwiet nia br. w Nie pu blicz nej Szko le
Pod sta wo wej im. Mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go
w Or szy mo wie od by ły się pierw sze warsz ta ty pla -
stycz ne „ART AT TACK – TRA DY CJA NIE MU SI
BYĆ NUD NA” w ra mach za da nia pu blicz ne go fi -

nan so wa ne go z Po wia tu Płoc kie go. Pro jekt ma na ce -
lu zdo by cie przez uczest ni ków, no wych umie jęt no ści
pla stycz nych i de ko ra cyj nych, za in spi ro wa nie do dal -
sze go roz wo ju oraz in te gra cji mię dzy po ko le nio wej.
Pierw szym za da niem do zre ali zo wa nia by ły: „Ozdo -

by i Pal my Wiel ka noc ne”. Uczest ni cy so bot nich za jęć
wy ko ny wa li wła sno ręcz nie: pal my, pi san ki i kart ki
wiel ka noc ne, któ re mo gli za brać do do mów. Dzię ki
za da niu wszy scy uczest ni cy, za po zna li się z tra dy cja -
mi lu do wych rę ko dzieł. Pod czas trwa nia za jęć od był

się kon kurs na naj ład niej szą pal mę. Wy bór był bar -
dzo trud no, dla te go każ dy uczest nik do stał upo mi -
nek. W prze rwie od pra cy był rów nież słod ki po czę -
stu nek oraz ka wa i her ba ta. Wszy scy świet nie, mi ło
i przed świą tecz nie spę dzi li so bot nie po łu dnie.

Eko ma ste rzy Li te ra tu ry w Bul ko wie

Warsz ta ty pla stycz ne „ART AT TACK – TRA DY CJA NIE MU SI BYĆ NUD NA”

WI ZY TA AK TO RÓW W NSP OR SZY MO WO

W po nie dzia łek 1 kwiet nia br. do Nie pu blicz nej Szko ły Pod sta wo wej im. Mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go w Or szy mo wie za wi -
ta li nie zwy kli go ście, by li to p. Syl wia Kra wiec i p. Szy mon Cem pu ra z Te atru Dra ma tycz ne go im. Je rze go Sza niew skie go w Płoc ku
oraz p. Mał go rza ta Ję drze jew ska z fun da cji FRE AK. Ak to rzy za pre zen to wa li baj kę „Ko nik Gar bu sek”. Ucznio wie z za cie ka wie niem
wsłu chi wa li się w treść baj ki. Po grom kich bra wach dzie ci mo gły zda wać ak to rom py ta nia np.: Ja ka ro la by ła dla nich naj trud niej -
sza?, Czy lu bią swo ją pra cę?, Co ich skło ni ło do wy ko ny wa nia za wo du ak to ra? itp. Po wy czer pu ją cych py ta niach i od po wie dziach
przy szedł czas na au to gra fy i wspól ne zdję cie. Wszy scy ba wi li się świet nie. Ucznio wie i na uczy cie le dzię ku ją go ściom za przy by cie.
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Miesz kań cy Sło mi na, Dzier ża no wa i oko lic. Czy
wie cie że, w na szych miej sco wo ściach w 1863
ro ku od by ła się bi twa pod czas wy bu chu po wsta -
nia stycz nio we go? Gdzie od dział Zyg mun ta Pa -
dlew skie go od niósł po raż kę..

Po ni żej na pi sze Wam co uda ło mi się do tej po ry wy czy tać
i od kryć na te mat tak zwa nej BI TWY POD SŁO MI NEM.

Jó zef Sierz pu stow ski 1826-1900- do wo dził re gi men tem
ko za ków - Ro sjan wal czą cych prze ciw Pol skim Po wstań com
stycz nio wym. 28 stycz nia 1863 ro ku sto czył bi twę pod Sło -
mi nem rzu ciw szy du że si ły spod Wy szo gro du, na roz pro szo -
ne od dzia ły po wstań ców.

Sierz pu tow ski pod Sło mi nem roz bił od dział Przy by szew -
skie go. Część po wstań ców wziął do nie wo li, mię dzy ni mi
Chą dzyń skie go, któ re mu uda ło się zbiec - zgi nął 7 lip ca w bi -
twie pod Brze ś ca mi.

In for ma cja o gro bie po wstań ców w DZIER ŻA NO WIE.
To tam praw do po dob nie zwie zio no zwło ki na szych Pol skich
po wstań ców stycz nio wych z 1863 ro ku.

„Ho ry zon ty wspo mnień” Zbi gniew Miecz kow ski syn
wła ści cie li ziem skich z Dzier ża no wa.

,, W ostat ni wie czór, już o zmro ku wy sze dłem do par ku.
Księ ży co wa peł nia oświe tla ła kwia ty i klom by. Przez wiel ki
ogród owo co wy do tar łem ale ją do fi gu ry Mat ki Bo skiej na wzgó -
rzu, gdzie kie dyś po cho wa ni by li po wstań cy 1863 ro ku. Fi gu ra
zo sta ła uszko dzo na przez po ci ski w cza sie I woj ny świa to wej
i by ła czę stym ce lem na szych wie czor nych spa ce rów”

Za tro chę wię cej niż mie siąc, a więc 28 stycz nia bę dzie do -
kład nie 156 rocz ni ca.  Jak wi dzi cie, to miej sce po woj nie by ło
czę sto od wie dza ne. Mo że war to po my śleć i od wie dzić to miej -
sce ze świecz ką (moż na i wie czo rem się spo tkać;) 28.01.2019

Do te go jak wie cie (i cza sa mi mnie tam wi dzi cie jak cha -
sam po po lach). Ale szu kam m. in miej sca głów nej po tycz ki.
Do tej po ry nie wie le zna la złem, ale ostat nio tra fi łem na trop. 

Ku la że zdjęć i te gu zi ki cy no we, do sko na le pa su ją do te go
cza su i wy da rze nia. Wszyst ko to tra fi do na sze go Mu zeum
Wi sły w Wy szo gro dzie, gdzie bę dzie cie mo gli to oglą dać.

Chciał bym, po szu kać ta kich pa mią tek wię cej. Do te go
bar dzo mnie in te re su je ilu tych po wstań ców tam zgi nę ło. Mo -
że ja kieś ba da nia?

Je śli chce cie po zna wać bar dziej na szą lo kal ną hi sto rię, daj -
cie to udo stęp nij cie da lej. Mo że Ra zem coś od kry je my. 

MI CHAŁ ANT CZAK

Śla dy Po wsta nia Stycz nio we go

In au gu ra cja bio gra fii o dr Ja ni nie
Fe tliń skiej – pierw szej w Pol sce
pie lę gniar ki, któ ra uzy ska ła sto -
pień dok to ra na uk me dycz -
nych – wraz ze spo tka niem z au to -
ra mi książ ki oraz ro dzi ną i przy ja -
ciół mi dr Ja ni ny Fe tliń skiej od by ła
się w so bo tę 13 kwiet nia w Nie po -
ka la no wie. Po my sło daw cą wy da -
nia al bu mu był Ma ciej Ma łec ki, Po -
seł na Sejm RP. 

Pu bli ka cja książ ki pt.: „Ja ni na Fe tliń -
ska. Pie lę gniar ka, spo łecz nik, se na tor RP
(1952–2010)” zbie gła się z ob cho da -
mi 9. rocz ni cy śmier ci se na tor Ja ni ny Fe -
tliń skiej, któ ra zgi nę ła tra gicz nie w ka ta -
stro fie rzą do we go sa mo lo tu pod Smo leń -
skiem 10 kwiet nia 2010 r. Uro czy sto ści
roz po czę ła Msza Świę ta, któ rej prze wod -
ni czył or dy na riusz die ce zji płoc kiej bi -
skup Piotr Li be ra. Po Mszy świę tej
uczest ni cy zło ży li kwia ty pod krzy żem
smo leń skim w Nie po ka la no wie. 

Pa nel dys ku syj ny pro mu ją cy bio gra -
fię pro wa dził Ma ciej Ma łec ki, któ ry
na wstę pie spo tka nia od czy tał list
od Pre mie ra RP, Ma te usza Mo ra wiec -
kie go, bę dą cy for mą uzna nia dla ca łej
dzia łal no ści se na tor Fe tliń skiej. Pa ne li -
sta mi by li au to rzy książ ki dr Ra fał Zgo -
rzel ski, ks. Da mian Klim kow ski oraz
przy ja cie le dr Ja ni ny Fe tliń skiej, prof.
Bo że na Urba nek i ks. prof. An drzej
Gred kow ski. 

Al bum, któ ry wła śnie prze ka zu je -
my Czy tel ni kom to efekt 15 mie się cy
in ten syw nej pra cy wie lu osób. Przy -
znam, że kie dy w stycz niu 2018 ro ku
zor ga ni zo wa łem spo tka nie, na któ rym
po dzie li łem się po my słem książ ki o ży -
ciu i wspa nia łej pra cy dr Fe tliń skiej, sam
nie spo dzie wa łem się ta kie go efek -
tu – po wie dział Ma ciej Ma łec ki. – Wiel -
kie bra wa na le żą się au to rom na cze le
z nie oce nio nym dr Ra fa łem Zgo rzel -

skim, któ ry na pra co wał się naj bar dziej.
Dzię ku ję Kry sty nie Le nar czyk pre zes
Wspól no ty Ży rar do wa wy daw cy al bu -
mu. I wszyst kim, któ rzy do ło ży li swo ją
ce gieł kę do upa mięt nie nia na szej Se na -
tor – do dał Ma łec ki. 

Pierw sze eg zem pla rze zo sta ły uro -
czy ście prze ka za ne Wło dzi mie rzo wi
i Bar to szo wi Fe tliń skim – mę żo wi i sy -
no wi śp. Se na tor, któ rzy każ de go ro ku
na za pro sze nie po sła Ma łec kie go przy -
jeż dża ją do Nie po ka la no wa. 

Uro czy sto ści zwią za ne z in au gu ra cją
bio gra fii zgro ma dzi ły wie le osób. Wśród
go ści by li naj bliż si i Pa ni Se na tor: przed -
sta wi cie le sa mo rzą dów: Bur mistrz Piotr
Osiec ki, Bur mistrz Wy szo gro du Iwo na
Gor tat, Wójt Gmi ny Iłów Jan Kra śniew -
ski, Wójt Gmi ny Bul ko wo Ga briel Gra -
czyk, przed sta wi cie le So li dar no ści, a tak -
że pro fe so ro wie, sio stry za kon ne, ka pła -
ni, współ pra cow ni cy, zna jo mi śp. dr Ja ni -
ny Fe tliń skiej. Po czet sztan da ro wy wy sta -
wi li stra ża cy OSP Mied nie wi ce.

Książ ka po wsta ła dzię ki za an ga żo -
wa niu part ne rów pro jek tu, tj. Fun da -
cji PZU, Fun da cji PGNiG im. Igna ce -
go Łu ka sze wi cza, Fun da cja KGHM
Pol ska Miedź oraz Gru py Azo ty S.A.
Wy daw cą książ ki jest Sto wa rzy sze nie
Wspól no ta Ży rar do wa. Pa tro nat ho -
no ro wy nad pu bli ka cją ob jął Mar sza -
łek Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej
Sta ni sław Kar czew ski. 

In au gu ra cja książ ki o śp. se na tor 
Ja ni nie Fe tliń skiej w Nie po ka la no wie

Fe sti wal Ra bat ki, któ ry od był się
w dniu 28 mar ca 2019 ro ku licz nie
zgro ma dził dzie ci i do ro słych
przed bu dyn kiem Gmin nej Bi blio te ki
Pu blicz nej i Pra cow ni Oran ge w Bul -
ko wie. Od 9.30 roz po czę ła się zbiór -
ka ma ku la tu ry i wy mia na na sa -
dzon ki. Dzię ki Nad le śnic twu Płock
otrzy ma li śmy 1000 szt. drze wek. 

Ofi cjal nie  Fe sti wal roz po czę ła gru pa
Eko ma ste rów z kla sy III pod kie run kiem
Pa ni Ewy Mi chal skiej, któ ra za pre zen to -
wa ła wy stęp słow no -mu zycz ny o te ma ty -
ce eko lo gicz nej. Ko lej no Pa ni Mał go rza ta
Włocz kow ska  pra cow nik edu ka cji le śnej
z Nad le śnic twa w Płoc ku opo wie dzia ła
uczest ni kom o eko lo gii  i śro do wi sku. Na -
stęp nie głos za brał Wójt Gmi ny Bul ko wo
Pan Ga briel Gra czyk, dzię ku jąc wszyst -
kim za po mysł i or ga ni za cję eko lo gicz nej
ini cja ty wy. Póź niej wspól nie z Dy rek tor
Bi blio te ki Pa nią Na ta lią Mać kie wicz wrę -
czy li po dzię ko wa nia za współ pra cę i po -
da ro wa nie sa dzo nek Pa ni Mał go rza cie
Włocz kow skiej. Ko lej no za przy go to wa -
nie  wy stę pu i udział w pro jek cie po dzię -
ko wa nia otrzy ma ła Pa ni Ewa Mi chal ska
i Eko ma ste rzy z kla sy III ze Szko ły Pod sta -

wo wej w Bul ko wie. Na stęp nie po dzię ko -
wa nia za współ or ga ni za cję zo sta ły wrę -
czo ne Eko wo lon ta riu szom w skła dzie:
Ola Go lus, Ka ro li na Bo rzew ska, Oli wia
Mar ci niak, Ka ro li na Kwiat kow ska, Emi -
lia Am bro ziak, Ka ro li na Chmie lew ska,
Alek san dra Chmie lew ska oraz Ja kub Ci -
choc ki. Po dzię ko wa nia za udział otrzy -
ma li Se nio rzy z Bul ko wa oraz de le ga cje
ze wszyst kich szkół z te re nu Gmi ny Bul -
ko wo. 

Po czę ści ofi cjal nej przy szedł czas
na za ba wę i eko ka ra oke w wy ko na niu
eko wo lo na triu szy oraz po zo sta łych
chęt nych grup dzie ci.  Po za wy mia ną
ma ku la tu ry moż na by ło od wie dzić sto -
iska z eko - za da nia mi, któ re zo sta ły
przy go to wa ne na za sa dzie gry wa li za cji.
Za pro si li śmy dzie ci do ak tyw nych dzia -
łań i za baw eko lo gicz nych. W 3 oso bo -
wych gru pach mu sia ły od wie dzić sto -
iska i wy ko nać za da nia, za któ re mo gły
otrzy mać 4 pie cząt ki, dzię ki te mu mo -
gły ode brać sa dzon kę drze wa. Sto iska
zo sta ły przy go to wa ne przez wo lon ta riu -
szy Pra cow ni Oran ge i by ły to m. in: za -
ba wy i gry eko lo gicz ne, chiń czyk za graj
z na mi, po ma lo wa ne dziec ko to szczę śli -
we dziec ko, po se gre guj śmie ci, zbu duj
z na mi eko ma ste ra i za po zuj na zie lo nej

Festiwal Rabatki w Bulkowie
ścian ce oraz sto isko z wio sen ny mi ka na -
pecz ka mi przy go to wa ne przez se nior ki.

W na szym wio sen nym Fe sti wa lu
wzię ło udział po nad 200 osób! Dzię ku -
je my wszyst kim, dzię ki Wa sze mu za an -
ga żo wa niu uda ło nam się ze brać do kład -
nie 988 kg ma ku la tu ry!

Fe sti wal Ra bat ki był zre ali zo wa ny
w ra mach za koń cze nia pro jek tu „Eko ma -
ste rzy w Bul ko wie. I Ty mo żesz zo stać
eko wo lon ta riu szem!” przy wspar ciu Fun -
da cji Oran ge w ra mach kon kur su gran to -
we go na roz wój i pro mo cję wo lon ta ria tu
w Pra cow niach Oran ge, or ga ni zo wa ne go
przez Fun da cję Do bra Sieć. 
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OOggłłoosszzeenniiee
zzaattrruuddnniimmyy  mmeecchhaanniikkaa
Zatrudnimy mechanika Serwis

Samochodów i motocykli
Główny cel to serwisowanie
małych pojazdów. Skutery

motocykle ATV.
Możliwość przyuczenia.

Zdobycia wiedzy 
w wymaganym zakresie.

Zatrudnimy osobę 
na stanowisku głównego

mechanika:
serwisowanie i zarządzanie

całością serwisu.
Wymagane doświadczenie 

w poracy w serwisie.
Umiejętność 

organizacji pracy serwisu.
Miejsce pracy Boruta Motors
Wyszogród ul.Rębowska 66

Zapraszamy do kontaktu
Wyszogród tel 242311006

mail boruta@boruta.biz

Ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej w No -
wych Łub kach wy sła li swo je pra ce
pla stycz ne do Pu blicz nej Szko ły Pod -
sta wo wej Nr 5 im. Bol ka I Świd nic -
kie go w Strze li nie w ra mach ogól no -
pol skie go kon kur su pn. „Mój ulu bio -
ny pol ski pił karz”.

Ro ber ta Le wan dow skie go na ry so wa -
li: Ka rol Ma jew ski, Da niel Bau man, Kac -
per Gra bar czyk, Adam Cy tac ki, Ja kub
Sad kow ski.

Krzysz to fa Piąt ka – Eryk Cy tac ki, Mi -
łosz Świt kie wicz,

Ar tu ra Bo ru ca – Kac per Kro kow ski,
Ja ku ba Błasz czy kow skie go – Ja kub Bi gos,
Mi cha ła Paz da na – Ka mil Ma jew ski, Woj -
cie cha Szczę sne go – Ka rol Bi gos, Ga mi la
Gli ka – Łu kasz Kro kow ski.

Wy nik koń co wy:
SP Bul ko wo – SP No we Łub ki 2: 7

(0: 3).
Za wo dy re jo no we od bę dą się na Or li -

ku w Wy szo gro dzie 24 kwiet nia 2019 r.
Na to miast mło dziut kie dziew czę ta

z SP No we Łub ki nie po do ła ły star szym
i bar dziej do świad czo nym za wod nicz -
kom z Bul ko wa i ule gły 3: 0. Jed nak że
na bo isku po ka za ły za cię ty cha rak ter
i już w przy szłym ro ku z pew no ścią bę -
dą li czy ły się w staw ce o awans. Naj lep -
szą strzel czy nią zo sta ła Ma ja Kacz mar -
ska, któ ra strze li ła 2 go le (Bul ko wo).
Gra tu lu je my dziew czy nom z SP Bul ko -
wo i ży czy my po wo dze nia na za wo dach
re jo no wych.

Koń co wy wy nik:
SP Bul ko wo – SP No we Łub ki 3: 0

(1: 0).
Tur nie je od by ły się w ra mach eli mi -

na cji do za wo dów re jo no wych Igrzysk
Dzie ci.

OGÓL NO POL SKI KON KURS PLA STYCZ NY PN. „MÓJ ULU BIO NY POL SKI PIŁ KARZ”

BUL KO WO GMIN NE ELI MI NA CJE DO IGRZYSK DZIE CI – PIŁ KA NOŻ NA W BUL KO WIE
Po wy gra nym me czu z SP Bul ko wo, awans do za wo dów re jo no wych w pił ce noż nej oraz pierw sze

miej sce wy wal czy li chłop cy klas 4-6 Szko ły Pod sta wo wej w No wych Łub kach. Naj lep szym strzel cem
zo stał Adam Cy tac ki (SP No we Łub ki), któ ry strze lił aż 6 bra mek.
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reklamaPrzy oka zji mie li śmy przy jem ność uczest ni czyć w dniach otwar tych szko ły.

Wy ni ki fa za gru po wa:
SP 17 Płock – SP No we Łub ki 3: 0
SP 12 Płock – SP No we Łub ki 1: 0
SP No we Łub ki – SP Bo dza nów 1: 1
(SP No we Łub ki – 3 miej sce w gru pie).
Mecz o 5 miej sce:
SP No we Łub ki – SP No wy Du ni nów 1: 0

XII TUR NIEJ PIŁ KI NOŻ NEJ O PU CHAR STA RO STY PŁOC KIEGO

Ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej w No wych Łub kach za ję li 5 miej sce w XII Tur nie ju Pił ki Noż nej 
o Pu char Sta ro sty Płoc kie go roz gry wa ne go na or li ku przy Ze spo le Szkół im. Le oka dii Ber ge ro wej

w Płoc ku. W Tur nie ju łącz nie wy stą pi ło 8 dru żyn.
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