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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.

strona  4

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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Czy wie cie co jest naj waż niej sze aby zre -
ali zo wać cie ka wą po dróż? Trze ba wyjść
z do mu.
Od wie lu lat Wy szo gród cze ka na gaz
ziem ny. Od nie pa mięt nych cza sów sły -
sza łem że kie dyś mo że i bę dzie gaz
ziem ny w Wy szo gro dzie. Gaz ziem ny
w Wy szo gro dzie to za wsze by ło po je cie
w sfe rze ma rzeń.
Ostat nio sły sza łem z ofi cjal nych ust że
Gaz Ziem ny w Wy szo gro dzie? no mo że
za 20 lat. No to trze ba ru szyć te mat. I jak
sie by dziś ru szy ło to za rok to bę dzie tyl -
ko jesz cze 19 lat do cze ka nia. No do brze
żar ty żar ta mi a ja ka jest rze czy wi stość?
Tak re al nie trze ba tyl ko zro bić ten pierw -
szy Krok, czy li wyjść z do mu.
Jak czło wiek po py ta, po szu ka to się oka -
zu je że jest to re al ne w cią gu 2-3 lat. Co
trze ba zro bić? Po pierw sze za leźć od po -
wied nią licz bę przed się bior ców któ rzy
za de kla ru ją okre ślo ną ilość za ku pio ne -
go ga zu. No i co? i to wszyst ko. Do tej
gru py doj dą póź niej klien ci in dy wi du al ni
czy li do my miesz kal ne. Dla fir my sprze -
da ją cej gaz to mu si być biz nes. Je śli
w od po wied nio du żej gru pie bę dzie my
chęt ni do pod łą cze nia się do in sta la cji
ga zu ziem ne go to jest to do wy ko na nia
w na praw dę szyb kim tem pie.
Na dzień dzi siej szy pro szę o kon takt
przed się bior ców z Wy szo gro du któ rzy
chcą sie do ga zu przy łą czyć. Kon takt re -
dak cja@e -wy szo grod.pl 
Do dzie ła.

Po zdra wiam Pa weł Kło bu kow ski 
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In for mu je my, że od dnia 16.06.2018r.  roz po czy na my re -
gu lar ne rej sy week en do we Tram wa jem Wod nym, w go dzi -
nach 12.00- 18.00. Każ dy rejs bę dzie od by wał się o peł nej
go dzi nie.

W dni po wsze dnie bę dą or ga ni zo wa ne wy ciecz ki dla grup,
po uprzed nim skon tak to wa niu się z przed sta wi cie la mi fir my
„VI STU LA RI VER”. Ce ny bi le tów gru po wych do uzgod nie nia
z za rzą dza ją cym.

Chęt nych za pra sza my na bul war nad Wi słą ul. Wi śla na.
Bi le ty do stęp ne u ka pi ta na Tram wa ju.
Se ba stian: 512-291-651
Pa tryk: 606-342-435
Ce ny bi le tów:
Bi let nor mal ny: 10 zł
Bi let ulgo wy (dzie ci do lat 6): 5 zł

polecamy

Rejsy Tramwajem Wodnym 
w Wyszogrodzie

polecamy
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Przy Mu zeum Wi sły w Wy szo gro dzie
w naj bliż szym cza sie zo sta nie  uru -
cho mio na wy po ży czal nia ro we rów.
Ro we ry bę dzie moż na wy po ży czyć
bez płat nie na do wód oso bi sty. Jest
to cie ka wa ini cja ty wa, któ ra nie sie
sa me plu sy, po nie waż eli mi nu je sa -
mo cho dy z ru chu, a do dat ko wo
sprzy ja eko lo gii po przez zmniej sze -
nie ilo ści spa lin i ha ła su. A dla ro -
we rzy sty sa mo zdro wie po przez lep -
szą kon dy cję fi zycz ną i lep sze sa -
mo po czu cie.  W ta kim ra zie po win -
ni śmy pro mo wać i roz sze rzać moż li -
wość jaz dy ro we rem. 

Głów ny pro blem ja ki się po ja wia to
ta ki, że z Wy szo gro du nie moż na  bez -
piecz nie wy je chać ro we rem.   Prze jezd -
ny jest tyl ko pas na mo ście przez Wi słę.
W po zo sta łych kie run kach bra ku je
krót kich ście żek ro we ro wych np. w kie -
run ku Rę bo wa.   Na li nii wschód -za -
chód, przez Wy szo gród pro wa dzi dro ga
nr 62 na któ rej pa nu je ogrom ny   ruch
sa mo cho do wy, z du żym udzia łem sa -
mo cho dów cię ża ro wych. Jaz da ro we -

rem dro gą nr 62 nie na le ży do przy jem -
nych a ra czej bym okre ślił ja ko wręcz jaz -
dą bar dzo nie bez piecz ną szcze gól nie
w mo men tach kie dy o cen ty me try ro -
we rzy stę mi ja ją roz pę dzo ne ti ry. Jaz da
ro we rem   dro gą 62 na od cin ku Czer -
wińsk -Wy szo gród na le ża ło by za kwa li fi -
ko wać już ja ko pró by sa mo bój cze dla ro -
we rzy sty. 

Dla cze go są waż ne ścież ki 
ro we ro we i jak je pro wa dzić?
Ścież ki ro we ro we ma ją du że zna -

cze nie tu ry stycz ne i po win ny słu żyć
miesz kań com gmin. Do sko na le wpi szą
się w po pra wę wa lo rów  tu ry stycz nych
na sze go re gio nu i po mo gą zwięk szyć
ruch tu ry stycz ny oraz ko niunk tu rę dla
miej sco wych biz ne sów. Pro mu jąc nasz
re gion ja ko przy ja zny dla tu ry sty ki ro -
we ro wej, szcze gól nie dla miesz kań ców
du żych miast, mo że my ścią gnąć rze szę
osób do na szych gmin. Atrak cje tu ry -
stycz ne ma my. Bra ku je tyl ko ro we ro wej
dro gi do jaz do wej.

Przy kła do wa tra sa 
dla miesz kań ców War sza wy 
Do No we go Dwo ru mo że my do je -

chać po cią giem ra zem z ro we rem.

Za awan so wa ni ro we rzy ści mo gą
wy star to wać spod do mu w War sza wie.
Z No we go Dwo ru wy ko rzy stu jąc sieć
lo kal nych dróg z ma łym na tę że niem ru -
chu sa mo cho do we go moż na po pro wa -
dzić cie ka wą tra sę ro we ro wą. W więk -
szo ści tra sa wio dła by ist nie ją cy mi dro -
ga mi, bądź wy ma ga ją cy mi po pra wy po -
łą czeń w kil ku miej scach. Tra sa przez
Mo dlin, Za kro czym, Czer wińsk do Wy -
szo gro du. Z Wy szo gro du przez most
po wrót do War sza wy. Po wrót przez
Kam pi nos lub przez Bro chów, Że la zo -
wą Wo lę do li nii ko le jo wej So cha -
czew – War sza wa. Jest to bar dzo atrak -
cyj na tra sa szcze gól nie na week en do wy
wy po czy nek. Pro pa go wa nie ta kiej tu ry -
sty ki na krę ca klien tów dla lo kal nej ga -
stro no mii i skle pów, zwięk sza za po trze -
bo wa nie na róż ne go ro dza ju noc le gi
na tra sie. A to wszyst ko nie sie moż li -
wość two rze nia no wych miejsc pra cy.
In wen cji na szym miesz kań com nie za -
brak nie.

Tra sy ro we ro we po zwa la ją le piej,
wy god niej i zdro wiej  żyć miesz kań com
oraz po ma ga ją roz wi nąć tu ry stycz nie
re gion. 

PA WEŁ KŁO BU KOW SKI

Ro we ro wy Wy szo gród

Gaz Ziemny w Wyszogrodzie
Potrzebny szybki kontakt do przedsiębiorców

z Wyszogrodu
którzy są gotowi zadeklarować 

zakup gazu zimnego.
Kontakt Paweł Kłobukowski

508100277
redakcja@e-wyszogrod.pl
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Za koń cze nie ro ku szkol ne go 
w ZS im. Ja na Śnia dec kie go w Wy szo gro dzie
W dniu 22 czerw ca 2018 ro ku od by ło się uro czy -
ste za koń cze nie ro ku szkol ne go w Ze spo le Szkół
im. Ja na Śnia dec kie go w Wy szo gro dzie.

W uro czy sto ści oprócz uczniów i na uczy cie li udział wzię li Ma riusz Bie niek Sta -
ro sta Płoc ki, Rad na Po wia tu Płoc kie go – Pa ni Elż bie ta An na Ja chi miak, Na czel nik
Ru chu Dro go we go Pan Ko mi sarz Ro bert No wa kow ski oraz Pro boszcz wy szo grodz -
kiej pa ra fii – Ksiądz Grze gorz Przy by łek. Nie za bra kło rów nież licz nie zgro ma dzo -
nych ro dzi ców z prze wod ni czą cą Elż bie ta Py dy niak i Do ro ta Szy mań ska. Dy rek tor
Szko ły Jo an na Mi sia kow ska, po po wi ta niu za pro szo nych go ści, na uczy cie li i pra cow -
ni ków szko ły, ro dzi ców oraz uczniów, pod su mo wu jąc mi nio ny rok szkol ny, po dzię -
ko wa ła za dzie sięć mie się cy cięż kiej ale i owoc nej pra cy. Na stęp nie Pan Ma riusz Bie -
niek z Pa nią Dy rek tor oraz wy cho waw ca mi wrę czy li książ ki, dy plo my i sty pen dia
wszyst kim uczniom koń czą cym ten rok szkol ny ze świa dec twem, któ re zdo bił pięk -
ny „czer wo ny pa sek”. Szcze gól ne po dzię ko wa nia i li sty gra tu la cyj ne tra fi ły do ro dzi -
ców 17 uczniów, któ rzy po chwa lić się mo gą uzy ska ną śred nią ocen 4,75 i wyż szą.
Z ro ku na rok ro śnie licz ba uczniów otrzy mu ją cych Sty pen dium Sta ro sty Płoc kie go,
w tym ro ku by ła ona nie zwy kle im po nu ją ca, gdyż w ten spo sób wy róż nio nych zo -
sta ło aż 187 uczniów.

Sło wa uzna nia Pa ni Dy rek tor skie ro wa ła do ro dzi ców, dzię ku jąc za oka za ne
wspar cie i współ pra cę ze szko łą. Do ce nio na zo sta ła też gru pa mło dzie ży, któ ra w mi -
nio nym ro ku szkol nym by ła szcze gól nie ak tyw na. W po ro zu mie niu z Ra dą Ro dzi -
ców ufun do wa ne zo sta ły dla nich drob ne upo min ki, któ re by ły wy ra zem wdzięcz -
no ści za za an ga żo wa nie w pra cę szko ły. Na za koń cze nie Pa ni Dy rek tor ży czy ła
wszyst kim uda nych, sło necz nych i bez piecz nych wa ka cji oraz po wro tu do szko ły
z ra do ścią i za pa łem do dal szej pra cy.
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„Kie dy my ślę Oj czy zna…” – pod ta -
kim ha słem od by ła się te go rocz na
edy cja Mię dzy po wia to we go Kon -
kur su Re cy ta tor skie go, do któ re go
za pro si ły Szko ła Pod sta wo wa im.
K. K. Ba czyń skie go w Wy szo gro -
dzie oraz Miej sko -Gmin na Bi blio -
te ka Pu blicz na w Wy szo gro dzie.

Kon kurs, jak przy po mi na ła Dy rek -
tor Szko ły Bo gu mi ła Ja siń ska, ma dłu gą
tra dy cję – w tym ro ku od był się już
po raz 15. W ju bi le uszo wej edy cji wzię -
ło udział aż 40 mło dych re cy ta to rów
z po wia tów: płoc kie go, płoń skie go i so -
cha czew skie go. Ucznio wie by li po dzie -
le ni na dwie ka te go rie wie ko we: kla sy I -
-III i kla sy IV -VII szkół pod sta wo wych.
Wszy scy de kla mo wa li wier sze po świę -
co ne Oj czyź nie.

Zma ga nia od by ły się 25 ma ja w SP
im. K. K. Ba czyń skie go w Wy szo gro -
dzie. Przy by łych po wi ta ła Dy rek tor Bo -
gu mi ła Ja siń ska, któ ra wy ja śni ła, że pa -
trio tycz na te ma ty ka kon kur su zwią za -
na jest oczy wi ście z rocz ni cą 100-le cia
od zy ska nia przez Pol skę nie pod le gło ści.
Dy rek tor, za przy go to wa nie kon kur su,
po dzię ko wa ła swo jej za stęp czy ni – Syl -
wii Szmu le wicz, a tak że po lo ni st ce An -
nie Ko lan kow skiej. Po dzię ko wa ła rów -
nież pa niom  Be acie Krze miń -
skiej – za przy go to wa nie wzru sza ją ce go
wy stę pu har ce rzy, oraz  Ka ta rzy nie Żo -
chow skiej – za prze pięk ne de ko ra cje.

Pod kre śli ła, że Pa tro nat Ho no ro wy
nad kon kur sem ob jął  Sta ro sta Płoc ki
Ma riusz Bie niek.

Prze ję tym dzie ciom i mło dzie ży to -
wa rzy szy li na uczy cie le i bli scy. Mło dzi

re cy ta to rzy wy glą da li prze pięk nie
i z ogrom nym wy czu ciem pre zen to wa li
wy bra ne wier sze. Ko mi sja kon kur so wa
w skła dzie: Mał go rza ta Ma jew ska – Dy -
rek tor Miej sko -Gmin nej Bi blio te ki Pu -
blicz nej w Wy szo gro dzie,  Ewa Lu -
ma z Dzia łu Oświa to wo -Edu ka cyj ne go
w Książ ni cy Płoc kiej,  Alek san dra Dy -
biec  – in spek tor w Wy dzia le Roz wo ju
Go spo dar cze go i Pro mo cji w Sta ro stwie
Po wia to wym w Płoc ku,   mia ła bar dzo
twar dy orzech do zgry zie nia. W efek cie
w młod szej ka te go rii wie ko wej zo sta ły
przy zna ne miej sca: pierw sze, dru gie,
dwa trze cie oraz jed no wy róż nie nie,
a w star szej ka te go rii – pierw sze miej -
sce, dwa dru gie, dwa trze cie i aż trzy wy -
róż nie nia.

Wszy scy uczest ni cy kon kur su
otrzy ma li dy plo my i na gro dy rze czo we,
któ re ufun do wa ło m. in. Sta ro stwo Po -
wia to we w Płoc ku.

Ser decz nie gra tu lu je my lau re atom
i wszyst kim po zo sta łym re cy ta to rom.
By li ście wspa nia li

Kon kurs re cy ta tor ski w Wy szo gro dzie 
po świę co ny Oj czyź nie

Na sza bi blio te ka jest in sty tu cją, któ -
ra sza nu je prze szłość i kreu je przy -
szłość, ty mi sło wa mi roz po czę ła się
czy tel ni cza wie czor ni ca, któ ra od by -
ła się 9 czerw ca w Bi blio te ce w Bul -
ko wie. W wy da rze niu uczest ni czy li:
Wójt Gmi ny Bul ko wo Pan Ga briel
Gra czyk, Dy rek tor Szko ły Pod sta wo -
wej w Bul ko wie Pa ni Mar ta Szum ska
z de le ga cją na uczy cie li, Prze wod ni -
czą cy Ko ła Se nio rów Pan Ta de usz
Jan kow ski z de le ga cją se nio rów,
mło dzież   z Gru py „Za czy ta ni w Bul -
ko” oraz miesz kań cy Bul ko wa.

Pod czas No cy Bi blio tek, któ ra od by -
wa ła się pod ha słem „Rzecz po spo czy ta”
zo sta ła wspo mnia na po ezja jed ne go z naj -
wy bit niej szych pol skich po -
etów XX w. – Zbi gnie wa Her ber ta. Na -
stęp nie na go ści cze ka ła nie co dzien na po -
dróż – po dróż w cza sie. W tym wy jąt ko -
wym ro ku 100 lat nie pod le gło ści Pol ski,
gdzie wszy scy czy ta my pol ską li te ra tu rę
i po zna je my pol ską hi sto rię sprzed stu le -
cia i tę bliż szą,  w Bul ko wie po sta no wi li
po wy obra żać so bie   oj czy znę, wła śnie
za 100 lat. Pod czas warsz ta tów przy szło -

ścio wych uczest ni cy za mie ni li się w fu tu -
ro lo gów i roz ma wia li o przy szło ści. Wy -
obra że nia i fan ta zje szły w kie run ku no -
wo cze snych tech no lo gii, roz wo ju na uki
i tech ni ki. Na stęp nie mło dzież prze pro -
wa dzi ła   wy wia dy na te ma ty zwią za ne
z przy szło ścią. Mło dzi czy tel ni cy mo gli
za grać w Bin go lub na pi sać li ścik, któ ry
bę dzie od czy ta ny za rok. A tak że po flir -
to wać z książ ką. Ko lej no od był się  słod ki
po czę stu nek, pod czas któ re go by ły pro -
wa dzo ne mię dzy po ko le nio we dys ku sje.
W prze strze ni Bi blio te ki i Pra cow ni

Oran ge, moż na by ło zo ba czyć wy sta wę
pt. „Dla Nie pod le głej”. Na stęp nie czy tel -
ni cy zo sta li za pro sze ni  na spek takl w wy -
ko na niu   gru py mło dzie ży „Za czy ta ni
w Bul ko!”, któ rzy wspa nia le za pre zen to -
wa li swo je umie jęt no ści ak tor skie  w no -
wo cze snych   im pro wi za cjach ba jek i ba -
śni, an ga żu jąc wi dzów do wy stę pów.
Rzep ka z udzia łem  do ro słych wzbu dzi ła
naj więk szą ra dość. Po wspól nych tań cach
przy szedł czas na grę Flirt z Nie pod le głą,
któ ry cie szył się po wo dze niem w szcze -
gól no ści wśród mło dzie ży

Noc Bibliotek w Bulkowie
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W mi nio ny week end 16 – 17
czerw ca 2018 ro ku już
po raz ósmy od by ły się Dni
Bul ko wa. Im pre zie to wa rzy -
szył tak że XVI Fe styn Ro -
dzin ny Sto wa rzy sze nia „Na -
sza Przy szłość”. Te go rocz ne
ob cho dy Dni Bul ko wa by ły
wy jąt ko wą im pre zą
pod wie lo ma wzglę da mi.
Pa tro nat ho no ro wy nad ob -
cho da mi ob jął Wo je wo da
Ma zo wiec ki Pan Zdzi sław
Si pie ra oraz Mar sza łek Wo -
je wódz twa Ma zo wiec kie go
Pan Adam Stru zik. Pa tro nat
me dial ny nad wy da rze niem
ob jął Ty go dnik Płoc ki, e -wy -
szo gród oraz Ku rier Gmi ny
Bul ko wo.

Ran gę na szej uro czy sto ści pod nio sła
obec ność wie lu za cnych go ści, któ rzy po -
sta no wi li świę to wać ra zem z miesz kań -
ca mi Na szej Gmi ny. W nie dzie lę do Bul -
ko wa za wi ta li: w imie niu Se kre ta rza Sta -
nu, Za stęp cy Ko or dy na to ra Służb Spe -
cjal nych Pa na Ma cie ja Wą si ka je go
współ pra cow nik Pan Ar tur Cza pliń ski,
w imie niu Mi ni stra Pa na Ma cie ja Ma łec -
kie go, Prze wod ni czą ce go Sej mo wej Ko -
mi sji do Spraw Ener gii i Skar bu Pań stwa,
przy był Dy rek tor Biu ra Pa na Mi ni stra
Pan Łu kasz Go łę biow ski, w imie niu Eu -
ro po seł Pa ni Ju lii Pi te ry wy stą pił przed -
sta wi ciel Pa ni Eu ro po seł Pan An drzej
Ka ma sa, Se na tor RP Pan Ma rek Mar ty -
now ski, Pre zes Za rzą du Kra jo wej Ra dy
Izb Rol ni czych Pan Wik tor Szmu le wicz,
Za stęp ca Dy rek to ra Ma zo wiec kie go
Ośrod ka Do radz twa Rol ni cze go Pan To -
masz Sko rup ski, Za stęp ca Kie row ni ka
Pla ców ki Te re no wej KRUS w Płoc ku Pa -
ni Ju sty na Po ręb ska, któ ra re pre zen to -
wa ła i od czy ta ła list Pre ze sa Ka sy Rol ni -
cze go Ubez pie cze nia Spo łecz ne go Pa na
Ada ma Sek ściń skie go, Dy rek tor Ma zo -
wiec kie go Wo je wódz kie go Ośrod ka Me -
dy cy ny Pra cy Pa ni Agniesz ka Sul kow ska,
Rad ny Sej mi ku Wo je wódz twa Ma zo -
wiec kie go Pan Pa weł Kol czyń ski, Sta ro -
sta Płoc ki Pan Ma riusz Bie niek, Wi ce -
prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu w Płoc ku
Pan Apo li na ry Grusz czyń ski, Po wia to -
wy Le karz We te ry na rii Pan Ma rek San -
kie wicz, w imie niu Bur mi strza Mia sta
Płoń ska An drze ja Pie tra si ka przy by ła
Dy rek tor Wy dzia łu Po li ty ki Spo łecz nej
Urzę du Mia sta Płoń ska Pa ni Gra ży na
Pie trzak, Wójt Gmi ny Ma ła Wieś Zyg -
munt Woj na row ski wraz z Se kre ta rzem
Gmi ny Pa nią Ja dwi gą No wat kie wicz,
Woj sko wy Ko men dant Uzu peł nień

w Płoc ku Ppłk. Bo gu sław Okra sa, Kie -
row nik Biu ra Po wia to we go Agen cji Re -
struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa
w Płoc ku Pa ni Bo gu sła wa Le wan dow ska,
Prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Bul ko wo
An drzej Kro kow ski wraz z rad ny mi i soł -
ty sa mi. Ks. Ka pe lan Sła wo mir Trza ska,
Pro boszcz Pa ra fii pw. Trój cy Świę tej
w Bul ko wie za dbał te go dnia o du cho wą
opra wę świę ta Gmi ny Bul ko wo, za co
bar dzo dzię ku je my. Uro czy stej Mszy św.
wy jąt ko we go cha rak te ru nada ła obec -
ność pocz tów sztan da ro wych Ochot ni -
czych Stra ży Po żar nych z te re nu gmi ny. 

Co rocz nie ob cho dy Dni Bul ko wa są
wzbo ga ca ne o no we ele men ty. W tym ro -
ku, z ini cja ty wy Ko ła Węd kar skie go „Zło ta
Ryb ka” Bul ko wo, mi ło śni cy węd kar stwa
ry wa li zo wa li ze so bą pod czas I Za wo dów
w Węd kar stwie Spła wi ko wym. Nie kwe -
stio no wa nym zwy cięz cą oka zał się Pan
Ma rek Woź niak. Pod czas VIII Dni Bul ko -
wa swo ją pre mie rę mia ła tak że I Gra Te re -
no wa. W za ba wie pn. „KE VIN SAM
W BUL KO WIE”, zor ga ni zo wa nej przez
Pra cow nię Oran gę przy Gmin nej Bi blio te -
ce Pu blicz nej w Bul ko wie, udział wzię ły 3
kil ku oso bo we gru py, dla któ rych nie zbęd -
ne by ło wy ko rzy sta nie te le fo nu z do stę -
pem do In ter ne tu z za in sta lo wa ną apli ka -
cją Ac tion bo und. 

Zmia ny idą w pa rze z tra dy cją, bo -
wiem Spor to wa So bo wa wpi su jąc się

na sta łe w pro gram Dni Bul ko wa, jak
zwy kle cie szy się du żym za in te re so wa -
niem. Mię dzysz kol ny Tur niej Pił ki Siat -
ko wej oraz Pił ki Noż nej, Tur nie ju Pił ki
Noż nej So łectw oraz Tur niej Pla żo wej
Pił ki Siat ko wej to wła śnie dla osób chcą -
cych ak tyw nie spę dzić czas strzał
w dzie siąt kę.

Nie la da grat ka cze ka ła tak że na pa -
sjo na tów te ma ty ki woj sko wej i mi li ta -
riów. Wśród wie lu wy staw ców, od lat
zwią za nych z Gmi ną Bul ko wo, już
po raz dru gi woj sko oraz Woj sko wa Ko -
men da Uzu peł nień w Płoc ku pre zen to -
wa li sprzęt woj sko wy i prze ka zy wa li
mnó stwo cie ka wo stek w tym za kre sie.
Mi ło śni cy nie co moc niej szych wra żeń
z pew no ścią do ce ni li po kaz ak cji ra tow -
ni czej, łącz nie z roz ci na niem sa mo cho -
du, w wy ko na niu dru hów z Ochot ni -
czej Stra ży Po żar nej w Bul ko wie. Nie sa -
mo wi cie przy cią ga ją cą moc mia ła gro -
chów ka po da wa na wprost z kuch ni po -
lo wej, któ ra ro ze szła się w mgnie niu
oka.

Dla nie co młod szych miesz kań ców
cze ka ło we so łe mia stecz ko ze ścian ką
wspi nacz ko wą, ma lo wa nie twa rzy, ro -
bie nie ta tu aży czy zdo bie nie ta le rzy. Po -
nad to dzie ci i mło dzież ze szkół z te re nu
Na szej Gmi ny mie li wspa nia łą oka zję,
by za pre zen to wać swo je zdol no ści ar ty -
stycz ne, któ re z ko lei po dzi wia li wszy -

scy zgro ma dze ni na cze le z ich ko le żan -
ka mi i ko le ga mi. Z ko lei, nie tyl ko dla
mło dych, cze ka ło wie le sma ko ły ków
i słod ko ści, m. in. w ka wia ren ce Sto wa -
rzy sze nia „Na sza Przy szłość”.

God nym uzna nia jest ho no ro wa -
nie naj zdol niej szych uczniów szkół
z te re nu Gmi ny Bul ko wo, któ ry mi
oka za li się:
1. Ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej
w Bli cho wie:
– Szy mon Woź niak,
– Ma ria Na gu szew ska,
– Ju lia Wik to ria Kaź mier czak,
– Ali cja Wa rzyń ska,
– Na ta lia Pę che rzew ska.
2. Ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej
w Bul ko wie:
– Oli wia Ple ba niak,
– Ame lia Ka czyń ska, 
– Zu zan na Ski biń ska,
– Wik to ria Cie ślak.
3. Uczen ni ca Szko ły Pod sta wo wej
w No wych Kru bi cach:
– Ga brie la Ma jor kie wicz.
4. Uczeń Szko ły Pod sta wo wej 
w No wych Łub kach:
– Bar tosz Ma jew ski.

Dni Bul ko wa by ły tak że oka zją
do przed sta wie nia wy ni ków Kon kur su
na Czy tel ni ka Ro ku 2018 w Gmi nie
Bul ko wo zor ga ni zo wa ne go przez GBP
w Bul ko wie, nad któ rym mia łem przy -
jem ność ob jąć pa tro nat ho no ro wy. Sto -
wa rzy sze nie „Na sza Przy szłość” roz -
strzy gnę ło Mię dzysz kol ny Kon kurs Pla -
stycz ny pt. 100 LAT NIE POD LE GŁEJ
oraz prze pro wa dzi ło Tur niej Te ni sa Sto -
ło we go. Po nad to wraz z Pre zes Sto wa -
rzy sze nia Pa nią Kry sty ną San kie wicz
wrę czy li śmy po dzię ko wa nia dla wo lon -
ta riu szy, któ rzy z do bro ci ser ca, bez in te -
re sow nie i nie ustan nie po świę ca ją swój
cen ny czas dla in nych. 

Z pew no ścią wie lu młod szych, jak
i star szych miesz kań ców, te go dnia cze -
ka ło na wy stęp gwiazd mu zycz nych.

Do wspól nej za ba wy po rwał ze spół Fre -
aky Boys oraz ze spół D Bomb. Mu zycz -
nym ak cen tem był tak że wy stęp ze spo łu
Akord oraz wy stęp ze spo łu The Vo ice
Or chie stra, któ re go mło dzi człon ko wie
za chwy ca li wi dow nię pięk nym gło sem
i pro fe sjo nal nym wy ko na niem utwo -
rów. Dla sym pa ty ków tań ca For ma cja
Le nart po pro wa dzi ła im pre zę, gdzie
do póź nych go dzin wie czor nych moż na
by ło od dać się wspól nej za ba wie ta necz -
nej.

Ogrom ne po dzię ko wa nia na le żą się
spon so rom, któ rzy wspar li na sze dzia ła -
nia or ga ni za cyj ne. Za wsze mo że my li -
czyć na po moc, dzię ki któ rej uda ło się
zre ali zo wać ma sę po my słów i osią gnąć
za mie rzo ne przez nas ce le. Szcze re wy -
ra zy uzna nia na le żą się na szym dar -
czyń com: Fir ma Usłu go wo – Tech nicz -
na „WA PO – TECH” s. c., U. S. T. Fir ma
Han dlo wa Ma riusz Gu ziń ski, Bank
Spół dziel czy w Sta ro źre bach, Bar War -
ka Iza be la Pę che rzew ska, Go spo dar -
stwo Rol ne w Dzier ża no wie Sp. z o.o.,
Usłu gi trans por to we sprze daż pia sku
i żwi ru – Ma rek Prze radz ki, Wa ren
Gro up Sp. z o.o. Ire ne usz Kwiat kow ski,
Mar ket Bu dow la ny KRE CIK Ol ga Ski -
biń ska, Am bra Club Krzysz tof Osiec ki,
Przed się bior stwo Usłu go wo – Han dlo -
we „CHE MI ROL” Sp. z o.o., RA -
WI – KRUSZ – Wy ko py, Piach, Kru -
szy wa.

Dni Bul ko wa oraz to wa rzy szą cy im
Fe styn Ro dzin ny Sto wa rzy sze nia „Na -
sza Przy szłość” or ga ni zo wa ne są z my ślą
o miesz kań cach, by mo gli mi ło spę dzić
czerw co wy week end pod czas wspól nej
za ba wy, bę dą cy za po wie dzią wa ka cyj -
ne go od po czyn ku. Je ste śmy wdzięcz ni,
że na sze sta ra nia do ce ni li za rów no go -
ście, miesz kań cy, jak i spon so rzy oraz
wszy scy, któ rzy ten czas po sta no wi li
spę dzić wła śnie w Bul ko wie. 

Do zo ba cze nia za rok – pod -
czas IX Dni Bul ko wa!!!!!

VIII Dni Bul ko wa 
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3 czerw ca od by ła się XIV edy cja Jar mar ku
Nor ber tań skie go w Bo dza no wie. Jak co ro -
ku by ło mnó stwo za ba wy, atrak cji oraz
pysz nych lo kal nych wy ro bów ku li nar nych.

Krzysz tof Wi śniew ski, lo kal ny ba dacz tra dy cji i kul tu ry
zie mi płoc kiej na swo im blo gu przy ta cza tło hi sto rycz no -kul -
tu ro we bo dza now skie go Jar mar ku – „Hi sto ria zjaz dów han -
dlo wych w Bo dza no wie za czę ła się na dłu go przed je go lo ka -
cją. Bę dąc osa dą tar go wą zo stał prze ka za ny w koń cu XII w.
Nor ber tan kom z Płoc ka. To dzię ki ich za bie gom otrzy mał
w 1351 ro ku pra wa miej skie ja ko czter na ste mia sto na Ma -
zow szu. Przez pra wie pięć dzie siąt lat po zo sta wał je dy nym
mia stem mię dzy Płoc kiem i War sza wą, na ru chli wym szla ku
han dlo wym z pół no cy na po łu dnie i za cho du na wschód. Je go
zna cze nie za czę ło ma leć wraz z po ja wie niem się ko lej nych
ośrod ków miej skich. Pró bą po pra wy do cho dów miesz czan
Bo dza no wa by ło nada nie w 1415 ro ku, przez Księ cia Ja nu -
sza I pra wa do or ga ni zo wa nia jar mar ków na Zie lo ne Świąt ki.
Dni jar marcz ne oży wia ły ca łą oko li cę, roz po czy na ły się bi -

ciem dzwo nów i in ny mi ce re mo nia mi. Miej sco wym miesz -
cza nom da wa ły wzrost ob ro tu wła sny mi to wa ra mi i zy ski
z opłat ścią ga nych od przy by łych. Jed no cze śnie od by wa ły się
tu tar gi, któ re sta no wi ły ry nek lo kal ny i gro ma dzi ły lud ność
z naj bliż szej oko li cy. Ta tra dy cja za cho wa ła się do dziś. Sy gna -
łem, któ ry roz po czy na tra dy cyj nie Jar mark Nor ber tań ski
w Bo dza no wie jest wy strzał z pisz cze li.  Pod czas „Jar mar ku
Nor be tań skie go” obej rzeć moż na pra ce śre dnio wiecz nych rze -
mieśl ni ków, lo kal nych ar ty stów i sto wa rzy szeń, a tak że wziąć
udział w kon kur sach. Od by wa ją się rów nież po ka zy walk ry -
cer skich.”

Im pre zę za wsze pro wa dzi mi tycz ny Bo dzan (wg le gen dy
pierw szy osie dle niec na te re nie dzi siej sze go Bo dza no wa),
ba wi on przy by łych opo wie ścia mi i żar ta mi, a dzie ciom roz -
da je drob ne upo min ki. Po my sło daw cą im pre zy i or ga ni za to -
rem wie lu edy cji lo kal ne go wy da rze nia był ani ma tor kul tu -
ry lo kal nej, a za ra zem rad ny po wia to wy An drzej Ku liń ski.
W tym ro ku pod czas wy da rze nia Po wiat Płoc ki re pre zen to -
wa li Sta ro sta Płoc ki Ma riusz Bie niek oraz rad ny Pa weł Bo -
giel. Or ga ni za to ra mi XIV Jar mar ku Nor ber tań skie go by ły
Gmi na Bo dza nów oraz Sto wa rzy sze nie Spo łecz no – Kul tu -
ral ne „SO KÓŁ” w Bo dza no wie.

XIV Jar mark Nor ber tań ski 
w Bo dza no wie
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23-24 czerw ca 2018r. od by ły
się XXXIX Dni Wi sły w Wy szo -
gro dzie. W so bo tę uro czy ste go
otwar cia do ko nał Bur mistrz
Gmi ny i Mia sta Wy szo gród Jan
Bosz ko wraz z Prze wod ni czą -
cym Ra dy Gmi ny i Mia sta Wy -
szo gród Zbi gnie wem Bosz ko
oraz pro wa dzą cą uro czy stość
Mał go rza tą Ma jew ską, któ rzy
po wi ta li przy by łych go ści, za -
pra sza jąc do wspól nej za ba wy. 

Po ofi cjal nym otwar ciu ob cho dów
„Dni Wi sły” ja ko pierw szy na sce nie wy stą -
pił pol ski wo ka li sta, gi ta rzy sta i kom po zy -
tor - An drzej Ry biń ski, któ ry za śpie wał każ -
de mu zna ne pio sen ki m. in. „Nie li czę go -
dzin i lat”, „Czas re lak su”, „Po cie szan ka”. 

Gwiaz dą wie czo ru by ła gru pa „MIG”
z Płoń ska. Ze spół two rzy czwór ka ro dzeń -
stwa: Ma rek, Krzysz tof, Sła wo mir Gwiaz -
dow scy oraz gra ją ca na sak so fo nie Do ro ta
Pstrą gow ska. Wy stęp ze spo łu przy padł
do gu stu za rów no młod szej pu blicz no ści
jak i do ro słym. Wszy scy do sko na le ba wi li
się przy utwo rach „Wy ma rzo na”, „Miód
ma li na”, „Nie ma moc nych na Ma rio lę”. Za -
pre zen to wa li tak że swo je naj now sze utwo -
ry „La lu nia” i „Do niej coś czu ję”. 

Na stęp ną gwiaz dą wie czo ru był ze spół
Ku bań ski Tro pi Cu ba, któ ry za pre zen to wał
nie zwy kłą cho re ogra fię, wspa nia łe ku bań -
skie tań ce i barw ne stro je, za pro jek to wa ne
i stwo rzo ne przez Yen ny Tor res.

Na wy szo grodz kiej sce nie nie mo gło za -
brak nąć Gru py „Art”, dzia ła ją cej przy Ze -
spo le Szkół im. Ja na Śnia dec kie go w Wy -
szo gro dzie, gru pa w skła dzie Ju sty na Stal -
czew ska, Ju lia Kop ka, Wik to ria Kop ka, Ka -
rol Pi sar ski, przy po mnia ła pu blicz no ści naj -
więk sze pol skie prze bo je. 

Oko ło 22.00 uczest ni cy im pre zy zo sta -
li za pro sze ni nad brzeg Wi sły by po dzi wiać
pusz cza ne na rze kę wian ki, przez Wy szo -
grodz ką Straż Po żar ną ze swo jej ło dzi.

Wie czór za koń czy ła za ba wa ta necz na
z ze spo łem WO OW oraz DJ’em - Prze mas
Events, któ ra trwa ła do godz. 1.00.

Dru gi dzień zgod nie z za mie rze nia mi
or ga ni za to rów miał od być się w am fi te atrze
nad Wi słą. Nie ste ty te go dnia po go da po -
krzy żo wa ła wszyst kie pla ny uczest ni ków,
a w szcze gól no ści lo kal nym ar ty stom.
Po przej ściu gwał tow ne go desz czu wy stę py
zo sta ły prze rwa ne ze wzglę du na bez pie -
czeń stwo wy stę pu ją cych ar ty stów. De cy zję
ta ką pod ję li or ga ni za to rzy ma jąc na uwa dze
su ge stie ob słu gi tech nicz nej. 

Ser decz ne po dzię ko wa nia skła da my
Mar szał ko wi Wo je wódz twa Ma zo wiec kie -
go Pa nu Ada mo wi Stru zi ko wi i Sta ro ście
Po wia tu Płoc kie go Pa nu Ma riu szo wi Bie -
niek za ob ję cie Ho no ro wym Pa tro na tem
uro czy sto ści Dni Wi sły oraz wszyst kim
spon so rom.

Wszyst kim przy by łym dzię ku je my
za obec ność i za pra sza my za rok. 

URZĄD GMI NY I MIA STA WY SZO GRÓD

XXXIX Dni Wi sły za na mi

ciąg dalszy fotorelacji na sąsiedniej stronie
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Jak wszy scy wie my, z ini cja ty wy księ dza pro -
bosz cza Ra fa ła Bed nar czy ka na sza ma ła spo -
łecz ność pod ję ła się re no wa cji znaj du ją ce go
się obok Ko ścio ła „Po mni ka Wol no ści”. Ufun -
do wa ny on zo stał ze skła dek miesz kań ców Rę -
bo wa w 10-tą rocz ni cę od zy ska nia Nie pod le -
gło ści Oj czy zny. Ko ło Go spo dyń Wiej skich
w Rę bo wie chcąc mieć swój wkład w to przed -
się wzię cie zło ży ło wnio sek o do ta cję w kon -
kur sie gran to wym „Dzia łaj lo kal nie 2018”.
Jest to Pro gram Pol sko -Ame ry kań skiej Fun da -
cji Wol no ści re ali zo wa ny przez Aka de mię Roz -
wo ju Fi lan tro pii w Pol sce i Fun da cję „Fun dusz
Lo kal ny Zie mi Płoc kiej – Mło dzi Ra zem”

Pro jekt no si na zwę „Za go spo da ro wa nie te re nu wo kół Po -
mni ka Nie pod le gło ści” 

Koszt cał ko wi ty na sze go pro jek tu wy no sił 9.239 zł, z te go
wkład wła sny 3.180 zł. Wnio sek zło żo ny o do ta cję z ODL wy -
no sił 5.759 zł. Nie ste ty tra fi li śmy na rok w któ rym by ło bar -
dzo du żo gran to bior ców więc po szcze gól ne pro jek ty by ły po -
mniej sza ne a część nie zo sta ła przy ję ta wca le. Mie li śmy to
szczę ście że nasz pro jekt za in te re so wał Ko mi sję Fun da cji, ale
mu sie li śmy zre zy gno wać z pew nych za mie rzo nych dzia łań że -
by do sto so wać bu dżet do otrzy ma nej do ta cji.

Dla te go koszt cał ko wi ty pro jek tu wy no si 6.380 zł. Otrzy -
ma li śmy 3.000 zł do ta cji. Wkład wła sny fi nan so wy i nie fi nan -
so wy czy li pra ca wo lon ta riu szy wy no si 3.380 zł. Chce my po -
pro sić wszyst kich miesz kań ców Rę bo wa i pa ra fii o po moc
przy pra cy w wo lon ta ria cie.

Part ne ra mi współ pra cu ją cy mi przy re ali za cji pro jek tu bę dą:
Ochot ni cza Straż Po żar na, Szko ła Pod sta wo wa, Fi lia Bi blio tecz -
na, Pa ra fia i So łec two Rę bo wo oraz Rę bow ski Dom Kul tu ry.

Nasz pro jekt jest czę ścią więk sze go pro jek tu za go spo da ro -
wa nia Pla cu Wol no ści. Bę dzie po le gał na upo rząd ko wa niu
i za go spo da ro wa niu skar py bę dą cej tłem dla Po mni ka Nie pod -
le gło ści.

Re ali zo wa ny w ro ku 100-u le cia od zy ska nia Nie pod le gło -
ści pro jekt jest hoł dem zło żo nym po le głym za na szą wol ność,
a tak że od po wie dzią na po trze bę in te gra cji spo łecz nej miesz -
kań ców i po pra wę es te ty ki oto cze nia Pla cu Wol no ści oraz są -
sia du ją ce go z nim Ko ścio ła Pa ra fial ne go. Spo tka nia przy re ali -
za cji pro jek tu ma ją w za my śle za po zna nie się z hi sto rią miej -
sco wo ści, in te gra cję spo łecz ną oraz wzbu dze nie tro ski o „Ma -
łą Oj czy znę” ja ką jest wieś Rę bo wo za rów no w star szych jak
i młod szych miesz kań cach.

Głów nym ce lem pro jek tu jest:
-upa mięt nie nie po le głych o obro nie Oj czy zny
-prze ka zy wa nie mło dzie ży war to ści pa trio tycz nych
-uatrak cyj nie nie Pla cu Wol no ści ja ko miej sca od by wa nia

się uro czy sto ści pa trio tycz nych i ko ściel nych
Pierw szym eta pem pro jek tu bę dzie zor ga ni zo wa na w na -

szym ko ście le w od pust św. Ja na wy sta wa zdjęć przed sta wia ją -
cych hi sto rię i lo sy po wo jen ne Po mni ka.

Na stęp nym eta pem bę dzie po rząd ko wa nie skar py w ra -
mach wo lon ta ria tu Rę bo wian, wy rów na nie tre nu i przy go to -

Spo tka nie hi sto rycz no – pro mo cyj ne

wa nie do na sa dzeń. Te ren pro jek tu li czy
ok. 150 m2. Na skar pie po sa dzo nych
zo sta nie 300 sa dzo nek bia łych róż okry -
wo wych, któ re już są za mó wio ne i do trą
do nas na po cząt ku paź dzier ni ka (czy li
w ter mi nie na sa dzeń je sien nych). Na za -
koń cze nie pro jek tu zo sta nie zor ga ni zo -
wa ne spo tka nie in te gra cyj ne, w któ rym
we zmą udział, przed sta wi cie le władz sa -
mo rzą do wych i ko ściel nych oraz miesz -
kań cy Gmi ny i Mia sta Wy szo gród.

Miesz kań cy bę dą za po zna wa ni z eta -
pa mi re ali za cji pro jek tu po przez wy ko ny -
wa ne i udo stęp nia ne wszyst kim zdję cia.

Ma my na dzie ję że nasz pro jekt zak -
ty wi zu je spo łecz nie miesz kań ców wsi
Rę bo wo. Chce my wy ko rzy stać po ten cjał
roz wo jo wy i in te lek tu al ny lo kal nej spo -
łecz no ści i po bu dzić ją do ak tyw ne go
współ two rze nia kul tu ry i hi sto rii na szej
wsi. Bez cen ną war to ścią bę dzie pa mięć
o na szych przod kach i roz wi ja nie pa trio -
ty zmu wśród mło dzie ży. Upo rząd ko wa -
ny plac bę dzie słu żył ca łe mu spo łe czeń -
stwu, tu bę dą za trzy my wać się tu ry ści
prze jeż dża ją cy znaj du ją cą się obok tra są
kra jo wą nr. 50, a miesz kań cy Rę bo wa
bę dą tu od po czy wać spa ce ru jąc.

Od bior ca mi na sze go pro jek tu bę dą
głów nie miesz kań cy Rę bo wa, or ga ni za -

cje lo kal ne a tak że ca ła spo łecz ność na -
szej gmi ny oraz go ście i tu ry ści prze jeż -
dża ją cy tra są kra jo wą nr. 50. Z pro jek tu
bę dą ko rzy stać uczest ni cy im prez pa -
trio tycz nych i ko ściel nych, ja kie od by -
wa ją się w cią gu każ de go ro ku przy Po -
mni ku Nie pod le gło ści.

Dla stra ża ków Po mnik bę dzie jed -
nym z punk tów ob cho dów Dnia św.
Flo ria na, Mło dzież Rę bo wa bę dzie tu
ubie ra ła swój oł tarz pod czas uro czy sto -
ści Bo że go Cia ła, Dzie ci i star si bę dą tu -
taj skła da li kwia ty w Świę ta Na ro do we
czcząc w ten spo sób pa mięć po le głych
za wol ność Oj czy zny.

Prze wi du je my, że dzia ła nia w ra -
mach pro jek tu pod nio są es te ty kę te go
miej sca, któ re sta nie się wi zy tów ką Rę -
bo wa. Wszy scy miesz kań cy i nie tyl ko
bę dą mo gli się tu za trzy mać, od po cząć
i po du mać o przod kach – fun da to rach
te go Po mni ka. Re zul ta tem pro jek tu bę -
dzie pod nie sie nie świa do mo ści lo kal nej
spo łecz no ści na te mat swo jej Ma łej Oj -
czy zny oraz upa mięt nie nie miejsc pa -
mię ci na ro do wej.

Wszyst kie oso by chcą ce wes przeć
nas po przez pra cę w wo lon ta ria cie pro -
si my o kon takt z na mi.
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W nie dzie lę 24.06.2018 ro ku w ko ście -
le pod we zwa niem św. Ja na Chrzci cie la
w Rę bo wie od był się od pust. 

Mszę św. od pu sto wą ce le bro wa li ks. dr hab. Ra -
fał Bed nar czyk oraz ks. prof. dr hab. Ry szard Cze kal -
ski, pro rek tor Uni wer sy te tu Kar dy na ła Ste fa na Wy -
szyń skie go w War sza wie, któ ry tak że wy gło sił ho mi -
lię. Uro czy stość uświet ni ła swym wy stę pem Or kie -
stra OSP Rę bo wo pod prze wod nic twem pa na Mar -
ka Szy mer skie go. Na Mszy św. po za za pro szo ny mi
księż mi z de ka na tu obec ny był rów nież bur mistrz
GiM Wy szo gród pan Jan Bosz ko. W ogło sze niach
pro boszcz przy po mniał, że w tym ro ku przy pa da 45
rocz ni ca odłą cze nia od pa ra fii w Wy szo gro dzie i po -

wo ła nia pa ra fii Rę bo wo. Po in for mo wał tak że za sko -
czo nych pa ra fian, że ob cho dzi ju bi le usz dwu dzie -
sto le cia ka płań stwa. Przy po mnij my, że w pa ra fii od -
by wa ją się tak że od pu sty na św. Ro cha (16.08) i św.
Mi ko ła ja (06.12). W ko ście le znaj du ją się oł ta rze po -
świę co ne czci tych świę tych.

Uro czy sto ści to wa rzy szy ła wy sta wa do ty czą ca
hi sto rii Po mni ka Nie pod le gło ści, zor ga ni zo wa na
przez SGW i Fi lię Bi blio tecz ną w Rę bo wie, z ra cji
re ali za cji pro jek tu „Za go spo da ro wa nie te re nu wo -
kół Po mni ka Nie pod le gło ści”.

Na za koń cze nie przed ko ścio łem wśród zgro -
ma dzo nych pa ra fian i go ści Or kie stra za gra ła Pro -
bosz czo wi z oka zji je go ju bi le uszu i Bur mi strzo wi
z oka zji imie nin tra dy cyj ne „Sto lat”.

Od pust w Rę bo wie

NOC ŚWIĘ TO JAŃ SKA W RĘ BO WIE

Już po raz trze ci Sto wa rzy sze nie Go spo dyń Wiej skich „Sto krot ki” w Rę bo wie
zor ga ni zo wa ło śro do wi sko wą Noc Świę to jań ską dla miesz kań ców. Im pre za mia ła
cha rak ter ko szycz ko wy. W tym ro ku ogni sko wy jąt ko wo za stą pio no gril lem, na któ -
rym pie czo ne by ły kieł ba ski, ka szan ki i pysz ne szasz ły ki. Na wspól nym sto le nie za -
bra kło rów nież słod ko ści. Swo ją obec no ścią za szczy ci li nas: pro boszcz pa ra fii Rę bo -
wo ks. dr hab. Ra fał Bed nar czyk, bur mistrz Gmi ny i Mia sta Wy szo gród pan Jan
Bosz ko wraz z rad ny mi pa na mi Zbi gnie wem Ma da ny i Ma riu szem Ca ba nem.
Uczest ni cy bar dzo do brze ba wi li się śpie wa jąc pio sen ki bie siad ne. Atrak cją wie czo -
ru dla wszyst kich pań by ły bez płat ne warsz ta ty AVON „Za bie gi dla dło ni” Wszy scy
w do brych hu mo rach ro ze szli się oko ło pół no cy. Ca ła im pre za mia ła na ce lu pro mo -
wa nie Sta ro stwa Po wia to we go w Płoc ku. 

WIE SŁA WA SZY MER SKA, MAŁ GO RZA TA MA DA NY
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Ogród Ma rzeń z dzien ni ka rzem Mar kiem Je zier skim 
po raz ko lej ny w Cen trum Ogrod ni czym Rol mar ket

polecamy

W pią tek 25 ma ja w Cen trum
Ogrod ni czym Rol mar ket w Cie -
ślach k. Płoc ka, już po raz dru gi
od był się ogól no pol ski event pn.
Ogród Ma rzeń, któ re go pro wa -
dzą cym był zna nym te le wi zyj ny
dzien ni karz, Ma rek Je zier -
ski – współ twór ca po pu lar ne go
pro gra mu „Rok w ogro dzie”,
emi to wa ne go w TVP1.

Każ dy uczest nik te go rocz ne go
spo tka nia miał moż li wość od by cia bez -
po śred nich kon sul ta cji na te mat ogro -
du za rów no z Mar kiem Je zier skim, jak
i czo ło wy mi pro du cen ta mi z firm
ogrod ni czych, bę dą cych part ne ra mi
ak cji: przed sta wi cie la mi firm Fi skars,
Com po, Vil morn Gar den oraz Ma ro -
lex. Wszy scy udzie la li fa cho wych po -
rad i przed sta wia li ofer tę swo ich
ogrod ni czych pro duk tów. Pod czas
trwa nia Ogro du ma rzeń każ dy uzy skał
rze tel ną wie dzę na te mat wszel kich
pro ble mów zwią za nych z pie lę gna cją
swo je go ogro du. Ma rek Je zier ski chęt -
nie po nad to opo wia dał o no win kach
z za kre su urzą dza nia ogro dów oraz
o pod sta wo wych za sa dach do ty czą cych

ich pie lę gna cji. Klien ci zgod nie twier -
dzi li, że war to by ło od wie dzić Cen -
trum Ogrod ni cze w Cie ślach, aby do -
wie dzieć się, jak dbać o swo ją przy do -
mo wą prze strzeń.

Do dat ko wo, każ dy klient, któ ry
w pią tek przy był do Cen trum Ogrod ni -
cze go Rol mar ket nie wy szedł z pu sty mi
rę ka mi, po nie waż do zdo by cia by ło sze -
reg upo min ków, pro duk tów ogrod ni -
czych od part ne rów ak cji, któ re z pew -
no ścią przy da dzą się do pra cy w ogro -
dzie. Naj młod si ogrod ni cy mo gli tak że
po roz ma wiać z eks per tem, a tak że

wziąć udział w przy go to wa nych dla
nich atrak cjach: grach, za ba wach, ma lo -
wan kach.

Te go dnia rów nież po go da sprzy ja ła
ku te mu, aby piąt ko we po po łu dnie spę -
dzić z ro dzi ną w Cen trum Ogrod ni -
czym Rol mar ket i do wie dzieć się
o wszyst kim, co wią że się z ogro dem, je -
go pie lę gna cją, a tak że tren da mi w ogro -
dzie, któ re wciąż się zmie nia ją.

Cen trum Ogrod ni cze Rol mar ket
już te raz za pra sza na ko lej ną im pre zę,
któ ra od bę dzie się 16 czerw ca z oka zji
Dnia Dziec ka. Wstęp jest wol ny.

Uro czy ste za koń cze nie ro ku szkol ne -
go w szko le w Go ła wi nie zo sta ło po łą -
czo ne z ga lą pod su mo wu ją cą rocz ny
pro jekt „Szko ła kre atyw nych za jęć”. 

Przy po mnij my, że Sto wa rzy sze nie „Ra zem dla wsi”
dzia ła ją ce przy Szko le Pod sta wo wej im. Kard. Ste fa na Wy -
szyń skie go w Go ła wi nie otrzy ma ło do fi nan so wa nie na pro -
jekt „Szko ła kre atyw nych za jęć” w ra mach kon kur su
„Z fun da cją PZU po lek cjach”. Dzię ki te mu w ro ku szkol -
nym 2017/2018 ucznio wie go ła wiń skiej pod sta wów ki
mie li moż li wość nie od płat ne go   uczest nic twa w atrak cyj -
nych za ję ciach po za lek cyj nych tj. ko ło dzien ni kar skie,
warsz ta ty mu zycz no - ta necz ne, warsz ta ty pla stycz no -
tech nicz ne, warsz ta ty qu estin gu, warsz ta ty te atral ne. Za -
ję cia by ły za pla no wa ne na ca ły rok szkol ny i od by wa ły się
we dług usta lo ne go har mo no gra mu, a pro wa dzi li je in -
struk to rzy - spe cja li ści z ze wnątrz, jak też na uczy cie le tu tej -
szej szko ły. W ra mach za jęć od by ły się bez płat ne wy jaz dy
do te atru w War sza wie, w Płoc ku oraz do re dak cji lo kal nej
ga ze ty, te le wi zji, ra dia Płock. Ucznio wie wzię li udział
w warsz ta tach ka li gra fii, wy ci nan ki, ma lo wa nia na szkle
w Skan se nie w Sierp cu. W te atrze płoc kim uczest ni czy li
w za ję ciach z ak to rem. Mie li oka zję uczyć się dzien ni kar -
stwa od pro fe sjo nal nych dzien ni ka rzy. W ra mach Qu stin -
gu zor ga ni zo wa li rajd ro we ro wy, za ję cia te re no we i lek cje
w Kam pi no sie. Ko ło te atral ne wy sta wi ło Ja seł ka dla dzie ci
nie wi do mych z La sek, z Do mu Dziec ka w Płoń sku, dla
przed szko la ków w Za kro czy miu i pen sjo na riu szy Do mu
Spo koj nej Sta ro ści Ma rion w Tręb kach. Każ dą uro czy stość
szkol ną uświet nia ły ukła dy ta necz ne przy go to wy wa ne
na warsz ta tach mu zycz no ta necz nych. Ucznio wie re da go -
wa li ko lej ne nu me ry szkol nej ga zet ki „Echo szko ły”.
Na ścien nych ga zet kach by ły pre zen to wa ne róż no rod ne
pra ce pla stycz ne. Wczo raj w szko le wszy scy zgro ma dze ni
go ście, ro dzi ce, człon ko wie Sto wa rzy sze nia mie li oka zję
wy słu chać i obej rzeć przed sta wie nie,, Ba śnio wy am ba ras”,
po kaz tań ca, pre zen ta cje ko ła dzien ni kar skie go i qu estin -

gu. Ga zet ki, wy sta wy, wy da ny al bum zdję cio wy przy bli żył
wszyst kim uczest ni kom ga li re zul ta ty pro jek tu Part ne ra -
mi pro jek tu by li: Gmi na Czer wińsk, Vi stu la Bank Spół -
dziel czy, fir ma Eu ro star, LGD Przy ja zne Ma zow sze. Ma -
rze niem na szych uczniów jest to, aby jesz cze raz mo gli
uczest ni czyć w ta kim pro jek cie

Ga la za koń cze nia pro jek tu Fun da cji PZU w go ła wiń skiej szko le
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W so bo tę 16 czerw ca Czer wińsk stał
się ser cem die ce zji płoc kiej, bo wiem
to wła śnie do nas przy by li uczest ni cy
III Piel grzym ki Służ by Li tur gicz nej.
Na wzgó rzu czer wiń skim, w przy klasz -
tor nych ogro dach spo tka ło się 986
człon ków pa ra fial nych ze spo łów li tur -
gicz nych z 47 pa ra fii. 

Wspól nej mo dli twie przy re li -
kwiach św. Sta ni sła wa Kost ki prze wod -
ni czył ks. bp Piotr Li be ra, a wraz z ze -
bra ny mi mo dlił się ku stosz sank tu -
arium ks. Łu kasz Ma sta lerz. Po spra wo -

wa nej na świe żym po wie trzu Mszy św.
or dy na riusz die ce zji od zna czył 100 mi -
ni stran tów oko licz no ścio wym me da -
lem „Ad ma io ra na tus sum” w dwóch
ka te go riach: „Mi ni strant ro ku” i „Mi ni -
strant z naj dłuż szym sta żem”. 

Po wspól nej mo dli twie or ga ni za to -
rzy piel grzym ki prze wi dzie li wie le
atrak cji. Moż na by ło obej rzeć po ka zy
walk ry cer skich, ki bi co wać pod czas za -
wo dów spor to wych i kon kur su wie dzy
o Czer wiń sku. Nasz szko ła rów nież
mia ła oka zję się za pre zen to wać. Gru pa
mło dzie ży z kla sy mun du ro wej wy stą -

pi ła z po ka zem tak tyk po li cyj nych, bę -
dą cym uzu peł nie niem krót kie go pro -
gra mu pro fi lak tycz ne go opar te go
na ostat nim przed się wzię ciu, ja kim był
te le dysk „Nie win na ma ri hu ana?”

Sto isko szkol ne, zlo ka li zo wa ne tuż
przy sce nie, moż na by ło od wie dzać
od godz. 9: 00 do 15: 00. Je go nie wąt pli -
wą ozdo bą by ły lo kal ne sma ko ły ki pro -
sto z pól: tru skaw ki, ma li ny, po rzecz ki,
cze re śnie. Oso by za in te re so wa ne mo gły
rów nież za po znać się z na szą ofer tą edu -
ka cyj ną bio rąc pla ka ty, ulot ki i in ne ga -
dże ty re kla mo we. 

PIEL GRZY MI W CZER WIŃ SKU

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia zaprasza na pierwszy w tym roku „Czerwiński Różaniec Wiślany”.
Rozpoczynamy 1 lipca 2018 roku / niedziela/ o godz. 14.00 z Wychodźca.
Przewidywane zakończenie około godz 16.30 poświęceniem łodzi i jednostek pływających przez kustosza sanktuarium

maryjnego - Ks. Łukasza Mastalerza SDB w Czerwińsku nad Wisłą przy przy bulwarze wiślanym.
Następny termin Różańca Wiślanego to: 19.08.2018 r.
Uczestników prosimy o zachowanie na łodziach wymaganych przepisów bezpieczeństwa!

Różaniec wiślany w Czerwińsku nad Wisłą
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Po zdra wia my wszyst kich. By li ście Best of
the Best. Kul tu ral nie i Spor to wo. Na wy -
szo grodz kim Ryn ku w dniu 3. 06.2018r
od był się II Nad wi ślań ski Cross Bieg Wy -
szo gród pod pa tro na tem Sta ro sty Po wia -
tu Płoc kie go Ma riu sza Bień ka oraz I Wy -
szo grodz ki Dzień Dziec ka, pod pa tro na -
tem Bur mi strza Gmi ny i Mia sta Wy szo -
gród Ja na Bosz ko.

Wy da rze nie to zor ga ni zo wa ły wspól nie Sto wa rzy sze nie
„Me ce na sów” Spor tu Wy szo gród i Cen trum Kul tu ry Wi sła
przy współ udzia le Miej skiej i Gmin nej Bi blio te ki Pu blicz nej
w Wy szo gro dzie. Środ ki na ten cel zo sta ły po zy ska ne z Urzę du
Mar szał kow skie go w War sza wie, Sta ro stwa Po wia to we go
w Płoc ku, Urzę du Gmi ny i Mia sta Wy szo gród oraz licz nej gru -
py lo kal nych przed się bior ców.

Do bie gu za re je stro wa ło się 92 uczest ni ków, spo śród nich
pa kie ty star to we w dniu za wo dów ode bra ło 70 spor tow ców.
Bieg na dy stan sie 5000m wy star to wał punk tu al nie
o godz. 12: 30. Tra sa bie gu by ła w ta ki spo sób wy zna czo na, aby
ki bi ce wie lo krot nie mo gli ob ser wo wać bie gną cych. By ło na co
pa trzeć i ko mu ki bi co wać. W bie gu wy star to wa ło kil ka cie ka -
wych na zwisk, któ re zna ne są w śro do wi sku bie ga czy, licz na gru -

Ogło sze nia
Ku pię dział kę z do stę pem do je zio ra, lo ka li za -

cja obo jęt na, dział ka mo że być za nie dba na, po da je
tel 600-237-175 dla za in te re so wa nych sprze da żą
ta ką dział ką, dział ka mo że być w 1000 tyś m2, al -
bo 1- 2 h je stem rol ni kiem

***
Sprze dam gaz w bu tlach 11 kg, gwa ran cją ja ko -

ści ga zu, co pią tek je stem na Ryn ku w Wy szo gro dzie,
wo zi my gaz na za mó wie nie te le fo nicz ne, je ste śmy
no wą Fir mą Ga zo wą tel kont donas to518-191-270,
przy sprze da je my hur to wo i de ta licz nie, ma my ga zu
czy sty pro pan i jak do Wóz ków Wi dło wych

***
Za trud nię przed sta wi ciel kę / przed sta -

wi cie la han dlo we go, z kat B, w bran ża ga zo -
wa tzn bu tle 11 kg, za in te re so wa nych za pra -
szam do wszel kich in for ma cji na te le fo -
nie 600-237-175, pra ca jest na 8 g przez 5
dni w ty go dniu

***
Za trud nię kie row cę z kat B do roz wo zu ga -

zu w bu tlach 11 kg, mi le do świad cze nie w tej
bran ży, lub z kon ku ren cji bez zo bo wią zań, za re -
je stro wa nie, i do bre za rob ki tzn 4 tyś oczy wi ście
przy 10 g, za in te re so wa nych za pra szam do po -
da wa ne go tel 600-237-175

pa Wy szo gro dzian oraz cross fi to wa dru ży na
pod na zwą Spor to wy Wy szo gród. Naj szyb ciej spo -
śród Pań bieg ukoń czy ła Agniesz ka Bu dek -Bie gaj
z Dym kiem, wśród pa nów naj szyb szy oka zał się
Ra fał Szym bor ski -BKS Wa ta ha War sza wa.

Ko lej nym punk tem im pre zy był bieg szta fe -
to wy upa mięt nia ją cy 100-le cie Od zy ska nia
przez Pol skę Nie pod le gło ści. Udział w nim wzię -
li ucznio wie z klas mun du ro wych Ze spo łu Szkół
w Wy szo gro dzie, któ rzy dum nie z fla gą pań -
stwo wą i w umun du ro wa niu prze bie gli ho no ro -
wą run dę tra są bie gu głów ne go. Bieg miał cha -
rak ter sym bo licz ny. Za raz po za koń cze niu szta -
fe ty roz po czął się wy szo grodz ki dzień dziec ka,
któ re go pierw szym, ale nie zwy kle emo cjo nu ją -
cym punk tem był bieg „kra sna la”. Uczest ni czy ło
w nim oko ło 30 dzie ci w wie ku do 6 lat. Wszy scy
wy star to wa li w spe cjal nie przy go to wa nych na tą
oka zję ko szul kach. Ogrom ne emo cje udzie li ły
się bie gną cym oraz ich opie ku nom. Pod czas bie -
gu nie za bra kło ży wio ło we go do pin gu. Na me cie
na wszyst kie dzie ci cze ka ły me da le a zwy cięz ca
w na gro dę otrzy mał rol ki. Na mło dych uczest ni -
ków ob cho dów „Dnia Dziec ka” cze ka ło wie le
atrak cji. By ły to min. warsz ta ty pla stycz ne, park
dmu chań ców, fre esty le fo ot ball, po ka zy sa mo -
obro ny i sztuk wal ki. Dzie ciom przez ca ły czas
to wa rzy szy li ani ma to rzy i ani ma tor ki za pra sza ją -
cy do wspól nych za baw i kon kur sów z na gro da -

mi. Oko ło godz. 14: 30 od by ła się uro czy sta de -
ko ra cja zwy cięz ców bie gu w ka te go rii open i ka -
te go riach wie ko wych. Pu char Sta ro sty otrzy mał
zwy cięz ca bie gu głów ne go a Pu char Bur mi strza
otrzy ma ła zwy cięż czy ni bie gu głów ne go. Po ofi -
cjal nej de ko ra cji wśród wszyst kich uczest ni ków
bie gu roz lo so wa no na gro dy nie spo dzian ki -ro we -
ry, ufun do wa ne przez Bur mi strza Ja na Bosz ko
i Sta ro stę Ma riu sza Bień ka oraz mar ko we stro je
ko lar skie ufun do wa ne przez fir mę Vi tes se Spor -
t swe ar. Or ga ni za to rzy pra gną ser decz nie po dzię -
ko wać, wszyst kim oso bom i in sty tu cjom, któ re
za an ga żo wa ły się w or ga ni za cję te go wy da rze nia.
Dzię ku je my: Sta ro ście Po wia tu Płoc kie go Pa nu
Ma riu szo wi Bień ko wi Bur mi strzo wi Gmi ny
i Mia sta Wy szo gród Pa nu Ja no wi Bosz ko Se kre -
tarz Gmi ny i Mia sta Wy szo gród Pa ni An nie Kos -
sa kow skiej Spon so rom Ko mi te to wi or ga ni za cyj -
ne mu Pra cow ni kom Urzę du Mia sta In sty tu -
cjom: Urzę do wi Mar szał kow skie mu Wo je wódz -
twa Ma zo wiec kie go, Sta ro stwu Po wia to we mu
w Płoc ku, Urzę do wi Gmi ny i Mia sta Wy szo gród,
Ze spo ło wi Szkół im. Ja na Śnia dec kie go, Szko le
Pod sta wo wej im. K. K. Ba czyń skie go w Wy szo -
gro dzie, dru hom z OSP Gmi ny i Wy szo gro du.
Dzię ku je my uczest ni kom za po zy tyw ny od biór
i po chleb ne opi nie i już te raz za pra sza my na ko -
lej ne im pre zy: Ko or dy na to rzy Ma rek Brzo zow -
ski i Ja kub Si dor.

II Nad wi ślań ski Cross Bieg i I Wy szo grodz ki Dzień Dziec ka

ogłoszenie
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Wiel ki mi kro ka mi zbli ża się okres wa -
ka cyj ny.   Sprzy ja ją ce wa run ki at mos -
fe rycz ne bę dą za chę ca ły nas do spę -
dza nia wol ne go cza su nad je zio ra mi,
rze ka mi i ką pie li ska mi mor ski mi. Wo -
da, na wet ta z po zo ru spo koj na i płyt -
ka kry je w so bie wie le pu ła pek. Jed -
nak za sto so wa nie się do pod sta wo -
wych wska zó wek po zwo li każ de mu
wró cić do do mu ca łym, zdro wym i peł -
nym wspa nia łych wspo mnień.

Więk szość uto nięć i pod to pień jest
wy ni kiem lek ko myśl no ści lu dzi oraz lek -
ce wa że nia obo wią zu ją cych prze pi sów,
a przede wszyst kim ką pie li w miej scach
nie strze żo nych i nie bez piecz nych. Naj -
lep szym roz wią za niem jest ką pie li sko
strze żo ne przez Ra tow ni ków Wod nych,
od po wied nio ozna ko wa ne. Je że li jest się
po cząt ku ją cym pły wa kiem, na le ży pły -
wać tyl ko w stre fie ką pie li ska ogra ni czo -
nej żół ty mi bo ja mi. Na to miast czer wo ne
bo je wy zna cza ją stre fę ką pie li ska, z któ rej
ko rzy sta ją wy traw ni pły wa cy. Pod czas
pły wa nia i ką pie li na le ży zwra cać uwa gę
na in nych ką pią cych się, po nie waż ktoś
mo że po trze bo wać po mo cy.

Obec ność ra tow ni ków nie zwal nia ro -
dzi ców lub opie ku nów z obo wiąz ku pil -
no wa nia dziec ka. Od po wie dzial ność
za swo je dzie ci za wsze po no szą ro dzi ce. Je -
śli Two je dzie ci są w wo dzie, miej nad ni mi
cią gły nad zór (na mo ment nie spusz czaj
ich z oka), na wet wte dy, gdy umie ją pły -
wać.   Jed no za chły śnię cie mo że się skoń -
czyć uto nię ciem. Nie wol no wcho dzić
do wo dy po spo ży ciu al ko ho lu lub środ -
ków odu rza ją cych. Naj czę ściej to ną oso by
znaj du ją ce się pod wpły wem al ko ho lu lub
pod wpły wem ta kich środ ków. 

Nie za leż nie czy za ży wa my ką pie li
na pla ży strze żo nej czy „dzi kiej”, re ak cje
or ga ni zmu mo gą nas nie mi ło za sko czyć.
Dla te go pa mię taj my, że w wo dzie na le ży
za nu rzać się stop nio wo. Róż ni ca tem pe -
ra tur wo dy i roz grza ne go słoń cem cia ła
mo że bo wiem do pro wa dzić do szo ku
ter micz ne go, któ ry po tra fi na wet za trzy -
mać ak cję ser ca. Nie skacz my do wo dy,
któ rej głę bo ko ści i ukształ to wa nia dna
nie je ste śmy ab so lut nie pew ni.

Nad wo dą za wsze trze ba za cho wać
ostroż ność i zdro wy roz są dek!!! To nam
za pew ni bez pie czeń stwo. Prze strze ga -
nie tych kil ku pod sta wo wych za sad
przy czy ni się do zwięk sze nia na sze go
bez pie czeń stwa, a tym sa mym na pew -
no po week en do wym wy po czyn ku i wa -
ka cjach wró ci my szczę śli wi, ład nie opa -
le ni, ze wspa nia ły mi wspo mnie nia mi. 

Li czy my, że wspól nie tra fi my
do szer sze go gro na od bior ców, uzmy sła -
wia jąc lu dziom, jak uni kać nie bez pie -
czeństw pod czas wy po czyn ku nad wo dą.

Za nim co kol wiek zro bisz – po myśl!

JA CEK LA SKOW SKI

reklama

Sza chy wra ca ją do Wy szo gro du!
Po kil ku la tach nie obec -
no ści sza chy po now nie
za go ści ły w Wy szo gro -
dzie. Pod czas nie dziel -
nych ob cho dów Dni Wi -
sły ro ze gra no I Otwar ty
Tur niej Sza cho wy „Dwie
wie że”.

Sto wa rzy sze nie WPL Wy szo -
gród Przy ja zny Lu dziom do ło ży ło
wszel kich sta rań, aby tur niej od -
był się na jak naj wyż szym po zio -
mie oraz w spo sób pro fe sjo nal ny.
Roz gryw ka by ła pro wa dzo na
w opar ciu o sys tem szwaj car ski
z wy ko rzy sta niem pro gra mu
kom pu te ro we go. Na każ dą par tię
prze zna czo no 20 mi nut. W tur -
nie ju wzię ło udział kil ku za wod ni -
ków, któ rzy pa mię ta li jesz cze cza -
sy, gdy w Wy szo gro dzie co rocz nie
od by wa ły się tur nie je sza cho we
z oka zji Dni Wi sły. Dzię ku je my

wszyst kim za cier pli wość, wy -
trwa łość, zro zu mie nie i przede
wszyst kim za wspa nia łą grę fa -
ir – play, sku pie nie oraz wal kę
z cza sem. Ogrom ne bra wa na le żą
się każ de mu – za chęć roz wi ja nia
pa sji do sza chów, jak że trud nych
do opa no wa nia! Za an ga żo wa nie,
ja kie moż na by ło ob ser wo wać
w cza sie tur nie jo wych roz gry wek
by ło fa scy nu ją ce, a emo cje, ja kie

to wa rzy szy ły uczest ni kom – nie
do opi sa nia. Tur niej zo stał zor ga -
ni zo wa ny w ra mach Pro gra mu
„Dzia łaj Lo kal nie”. Ser decz nie
dzię ku je my za wy jąt ko wą, ka me -
ral ną at mos fe rę! Za pra sza my
do ob ser wo wa nia na sze go pro fi lu
na fa ce bo ok’u, gdzie bę dzie my in -
for mo wać o ko lej nych wy da rze -
niach.

DA MIAN PRZY BY LAK

Do wo dy z gło wą, a nie na głów kę” 
czy li o czym na le ży pa mię tać nad wo dą?
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