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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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Co da lej z GOPS Czer wińsk?
We dług do nie sień Ra dia
Płońsk w dniu 11 stycz nia
Pro ku ra tu ra Re jo no wa
w Płoń sku prze słu chi wa ła by -
łą kie row nicz kę Gmin ne go

Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w Czer wiń sku.
Zwol nio na dys cy pli nar nie z pra cy w paż dzier ni ku 2018

r, oskar żo na zo sta ła o przy własz cze nie z kon ta pod le głej so bie
jed nost ki oko ło 170 tys zł.

Ko bie cie po sta wio no za rzut prze kro cze nia upraw nień,
wy pła tę fun du szy po zo sta wio nych do dys po zy cji GOPS
na wła sne kon to, czy li za rzut po peł nie nia prze stępstw urzęd -
ni czych za gro żo nych ka rą po zba wie nia wol no ści od ro ku
do 10 lat z art 231 par. 1 i 2. By ła kie row nicz ka GOPS w Czer -
wiń sku to oso ba nie ka ra na, któ ra przy zna ła się do za rzu ca -
nych czy nów. Na ra zie za sto so wa no wo bec niej środ ki za po -
bie gaw cze: do zór po li cyj ny, po rę cze nie ma jąt ko we, za kaz peł -

nie nia funk cji w urzę dach pań stwo wych, sa mo rzą do wych, za -
kaz opusz cza nia kra ju.

Ra dio Płońsk po pro si ło o ko men tarz w tej spra wie za in te re -
so wa ną i otrzy ma ło ta kie oświad cze nie: Sza now ny Pa nie, spra -
wa pro wa dzo na jest od paź dzier ni ka 2018 r. Jest Pan pierw szą
oso bą, któ ra wy stą pi ła do mnie z proś bą o ko men tarz, nikt
wcze śniej te go nie zro bił, tyl ko wszyst kie lo kal ne me dia zlin czo -
wa ły mnie pu blicz nie. Czy tak wy glą da rze tel ne dzien ni kar -
stwo? Wy da wa ło mi się, że nie. Jed nak jak wi dać, jest ina czej.
Dla te go też na chwi lę obec ną za strze gam swój wi ze ru nek, da ne
oso bo we i in for mu ję, że nie bę dę skła da ła żad nych oświad czeń
ani udzie la ła żad nych wy wia dów. Gmi na nie ma sta tu su po -
krzyw dzo ne go, a więc nie ma do stę pu do akt po stę po wa nia
przy go to waw cze go, któ re ob ję te jest ta jem ni cą. Gmi na nie zo -
sta ła do pusz czo na ja ko stro na po stę po wa nia, więc Wójt nie ma
i nie mo że mieć żad nych in for ma cji z po stę po wa nia. Nad mie -
niam, że zgod nie z ko dek sem kar nym po stę po wa nie przy go to -
waw cze jest nie jaw ne – prze ka za ła nam. (Ra diu Płońsk)

Spra wa bę dzie mia ła ciąg dal szy
MA TE RIAŁ ZA APRO BA TĄ RA DIA PŁOŃSK

W Powiecie Płockim przekroczyliśmy 312 tys. zł 
na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy! 

Nie bądź my obo jęt ni…
Ma leń ka Nie pu blicz na Szko ła Pod sta wo wa

im. Hen ry ka Sien kie wi cza w No wym Ra dzi ko wie zbie ra na piec C. O. 

Czytaj str. 13Czytaj str. 8-9

III se sja Ra dy Po wia tu Czytaj str. 4
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Wi tam wraz ze stycz nio wym
wy da niem ga ze ty e -wy szo grod. pl

Po czą tek ro ku 2019 przy wi tał
nas przy kry mi wy da rze nia mi.
O WOŚP cięż ko jest mó wić bez
emo cji. Ma sa lu dzi an ga żu je się
w ak cję spon ta nicz nie i z do bro ci
ser ca. Do brze jest że My Po la cy
chce my po ma gać. Chce my się
przy tym cie szyć. Chce my po ma -
gać z ra do ści. Jest WOŚP i jest ma -
sa in nych miejsc i spo so bów
na cha ry ta tyw ność. Je śli cho dzi
o WOŚP to bo je się że eu fo ria i sa -
mo za chwyt po mo cy koń czy się
w stycz niu. Pa mię taj cie że by mieć
na dal oczy i ser ce otwar te na to co
dziej się wo kół nas. Na tej stro nie
umi ści łem przy kła do we miej sca,
spo so by gdzie moż na ko muś po -
móc lo kal nie. Ze swo jej stro ny de -
kla ro wa łem i na dal pod trzy mu ję
iż ła my ga ze ty i stro ny por ta lu
udo stęp niam do po mo cy na szym
naj bliż szym.

PA WEŁ KŁO BU KOW SKI
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Po móż my Jul ce
Ju lia Ja ku bow ska uro dzo na 7.05.2008 ro ku w In sty tu cie Cen trum Zdro wia Mat ki Po lki w Ło dzi.

Dziew czyn ka uro dzi ła się z wo do gło wiem, po nad to cho ru je na pa dacz kę, re fluks pę che rzo wo -mo -
czo wo do wy obu stron ny. Jul ka po ru sza się z po mo cą dru giej oso by, sa ma nie jest w sta nie cho dzić,
nie mó wi. Wy ma ga ca ło do bo wej opie ki. Od uro dze nia jest pod opie ką po rad ni neu ro chi rur gicz nej,

neu ro lo gicz nej, la ryn go lo gicz nej, en do kry no lo gicz nej w Ło dzi. 
Ro dzi ce Jul ki nie są w sta nie za pew nić jej wy star -
cza ją co du żo za jęć do dat ko wych aby dziew czyn ka
mo gła się bar dziej roz wi jać. Cią głe re ha bi li ta cje są
nie zbęd ne do pod trzy my wa nia osią gnię tych efek -

tów, a to nie sie za so bą du że kosz ty. 
Ra zem mo że my wię cej! Po móż my Jul ce i jej ro dzi nie. 
Ju la na le ży do Fun da cji Dzie ciom „Zdą żyć z po mo cą” 

KRS 0000037904
Nu mer kon ta 

dla zbió rek pie nięż nych:
BPH S.A., Od dział w War sza wie

15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 
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18 grud nia 2018 r. w wie ku 93 lat
zmarł Pan Wal de mar Sta ni sław Hińc.
Uro dził się 6 ma ja 1925 r. w Wy szo gro -
dzie, tu spę dził swo je pierw sze la ta.
Wraz z ro dzi ca mi miesz kał w daw nym
Pa ła cu Sła wiń skich, gdzie mie ści ła się
wów czas Pu blicz na Szko ła Po wszech na. 

Ro dzi ce Pa na Wal de ma ra by li zwią za ni z zie -
mią płoc ką. Mat ka Ja dwi ga Re gi na z do mu Sza fa -
ryn (1904-2004) po cho dzi ła z Drwał ko ło Wy -
szo gro du. Oj ciec Cze sław Hińc (1899-1940) po -
cho dził ze Ste kli na. Od 1925 do 1932 r. pra co -
wał ja ko na uczy ciel, a za ra zem kie row nik w Szko -
le Po wszech nej w Wy szo gro dzie. W 1932 r. ca ła
ro dzi na prze pro wa dzi ła się do Ro go zi na ko ło
Płoc ka. W 1937 r. Wal de mar Hińc roz po czął
edu ka cję w mę skim Gim na zjum im Mar szał ka

Sta ni sła wa Ma ła chow skie go w Płoc ku. Na ukę
prze rwa ła woj na. W kwiet niu 1940 r. Cze sław
Hińc zo stał aresz to wa ny i wy wie zio ny do obo zu
kon cen tra cyj ne go w Da chau. Zmarł 10 lip -
ca 1940 r. Po śmier ci mę ża Ja dwi ga Hińc cięż ko
pra co wa ła by utrzy mać ro dzi nę: sy na Wal de ma -
ra i je go młod sze sio stry Ur szu lę (ur. w 1927)
i Cze sła wę (ur. w 1931). Pięt na sto let ni wów czas
Wal de mar Hińc by po móc mat ce pod jął fi zycz ną
pra cę. Po woj nie kon ty nu ował na ukę w Ma ła cho -

wian ce. Dzie lił czas mię dzy pra cę za wo do wą i na ukę, co -
dzien nie do jeż dżał na ro we rze z Ro go zi na do Płoc ka.
Wspo mi nał, że wraz z ko le ga mi ze szko ły two rzy li nie -
for mal ne gru py, któ re nie do koń ca ak cep to wa ły zmia ny
po li tycz ne w kra ju. Wal de ma rem Hiń cem za in te re so wa -
ła się służ ba bez pie czeń stwa, tyl ko dzię ki te mu, że ktoś
ze zna jo mych go ostrzegł unik nął aresz to wa nia. Uciekł
po cią giem do Brod ni cy, a na stęp nie do Wro cła wia. We
Wro cła wiu ukry wał się przez ja kiś czas pod in nym na -
zwi skiem. Dzię ki po mo cy przy pad ko wych lu dzi, któ rzy
da li mu dach nad gło wą ukoń czył stu dia ar chi tek to nicz -
ne na Po li tech ni ce Wro cław skiej. W 1952 r. do stał na kaz
pra cy do Biu ra Pro jek tów Bu dow nic twa Ogól ne go
w War sza wie. Prze pra co wał tam 58 lat. Je go dzie łem by -
ła po wo jen na od bu do wa za byt ko wych obiek tów ta kich
jak: ho tel Bri stol w War sza wie, ho tel Be lve de re w Pra dze,
am ba sa da w Mo skwie. Wszyst ko co osią gnął za wdzię -
czał wła snej cięż kiej pra cy. W wol nych chwi lach pi sał.
Ni gdy nie za po mi nał o swych ko rze niach. Je go książ ki to
ro dzin ne pa mięt ni ki i wspo mnie nia z in te re su ją cą hi sto -
rią w tle. Jed na z cie kaw szych to „Wy szo gród: smu ga pa -
mię ci”, bo ga to udo ku men to wa na hi sto ria Wy szo gro du,
opar ta na ar chi wum pro wa dzo nym przez oj ca Cze sła wa
Hiń ca. To sen ty men tal na po dróż do ro dzin nych stron. 

Pan Wal de mar był czło wie kiem peł nym ener gii,
otwar tym na lu dzi i mi mo swe go wie ku na no we tech no -
lo gie. Star szy Pan sie dzą cy przy kom pu te rze i pra cu ją cy
nad no wą książ ką, ta kim zo sta nie w mo jej pa mię ci.
Ostat nia je go wi zy ta w Wy szo gro dzie mia ła miej sce w li -
sto pa dzie 2018 r. z oka zji od sło nię cia i po świę ce nia re pli -
ki ta bli cy upa mięt nia ją cej oso by po le głe w 1920 r. 

Uro czy stość po grze bo wa od by ła się 28 grud nia
o godz. 11.00-ej w Ko ście le św. Ka ro la Bo ro me usza
na war szaw skich Po wąz kach. 

W. B.

Zmarł Wal de mar Sta ni sław Hińc
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11 stycz nia od by ło się uro czy ste prze ka za nie
sprzę tu spe cja li stycz ne go dla jed no stek OSP
z gmi ny Bul ko wo. W uro czy sto ści prze ka za nia
uczest ni czy li: dh Hi la ry Ja nusz czyk - Peł no moc -
nik Sta ro sty Płoc kie go ds. współ pra cy
z OSP, Ga briel Gra czyk - Wójt gmi ny Bul ko -
wo; Emi lia Gór nic ka - przed sta wi ciel Urzę du
Mar szał kow skie go; dh Bog dan Mat czak – by ły
Ko men dant Gmin ny ZOSP RP i dh Piotr Kaź -
mie row ski - Ko men dant gmin ny ZOSP RP.

W ro ku 2018 gmi na po zy ska ła sto sow ne do fi -
nan so wa nie w ra mach za da nia OSP -2018 re ali zo wa -
ne go przez Ma zo wiec ki Urząd Mar szał kow ski w War -
sza wie. Sprzęt otrzy ma ły na stę pu ją ce jed nost ki:

OSP No we Łub ki – 2 apa ra ty po wietrz ne mar -
ki FEN ZY wraz z ma ska mi – kwo ta do fi nan so wa -
nia 3 200zł.

OSP Bul ko wo – 1 apa rat po wietrz ny mar -
ki FEN ZY wraz z ma ską – kwo ta do fi nan so -
wa nia 1 600 zł oraz agre gat prą do twór czy FO -
GO sym bol FDG 100 I3S mo cy 80 KW (100
kVA) na przy czep ce – kwo ta do fi nan so wa -
nia 40 tyś zł. Po zo sta łe środ ki na re ali za cję po -
wyż sze go za da nia po cho dzą z bu dże tu gmi ny
Bul ko wo.

W imie niu Sta ro sty Płoc kie go Ma riu sza Bień -
ka po dzię ko wa nia za trud i pra ce spo łecz ną dla
stra ża ków prze ka zał dh Hi la ry Ja nusz czyk

– Wi dać, że po li ty ka roz wo jo wa, ce le, ja -
kie sta wia my so bie ja ko Za rząd Po wia -
tu, są dłu go fa lo we i przy no szą okre ślo ne
za ło że nia – mó wił Sta ro sta Ma riusz Bie -
niek, po rów nu jąc bu dżet na 2015 rok
z tym na 2019. Rad ni nie mie li wąt pli -
wo ści co do je go przy ję cia.

III se sja Ra dy Po wia tu w ka den -
cji 2018 – 2023 od by ła się 19 grud nia 2018 r.
w sie dzi bie Sta ro stwa Po wia to we go w Płoc ku.
Otwo rzył ją Prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu  Lech
Dą brow ski, któ ry po wi tał wszyst kich obec nych.
Wśród nich by li Sta ro sta Płoc ki  Ma riusz Bie niek,
Wi ce sta ro sta Iwo na Sie roc ka oraz po zo sta li człon -
ko wie Za rzą du Po wia tu:  Bog dan Ba nasz czak,  Pa -
weł Bo giel oraz Pa weł Ja ku bow ski. Wśród go ści by -
li rów nież Skarb nik Po wia tu  Ma ria Ja ku bow ska,
Wi ce pre zes Za rzą du Od dzia łu Wo je wódz kie go
Związ ku OSP RP i za ra zem Pre zes Za rzą du Od -
dzia łu Po wia to we go ZOSP RP  Hi la ry Ja nusz -
czyk oraz Dy rek to rzy Wy dzia łów i jed no stek or ga -
ni za cyj nych Sta ro stwa Po wia to we go w Płoc ku.

Se sja roz po czę ła się nie zwy kle uro czy ście
za spra wą  Har ce rzy z Huf ca ZHP „Ma zow sze”
Płock, któ rzy – jak co ro ku – przy szli z Be tle jem -
skim Świa tłem Po ko ju. Ko men dant Huf ca Adam
We nkler  i je go pod opiecz ni ży czy li wszyst kim
obec nym wspa nia łych Świąt Bo że go Na ro dze nia.
Po da ru nek wrę czy li Sta ro ście Ma riu szo wi Bień ko -
wi i Prze wod ni czą ce mu Le cho wi Dą brow skie mu.
Sa mo rzą dow cy po dzię ko wa li Har ce rzom za pa -
mięć, rów nież zło ży li go ściom ży cze nia i wrę czy li
oko licz no ścio we upo min ki.

Nie by ły to jed nak je dy ne od wie dzi ny pod czas
ob rad. Na se sję przy szli tak że nie za stą pie ni ucznio wie
z Ze spo łu Szkol no – Przed szkol ne go w Ro go zi nie ze
swo im Dy rek to rem Ro ber tem Ma jew skim. Ko lęd ni -
cy od wie dza ją Sta ro stwo Po wia to we w Płoc ku co ro -
ku, za każ dym ra zem wzru sza jąc prze pięk nym wy ko -
na niem ko lęd. Nie ina czej by ło i tym ra zem. Sta ro sta
i Prze wod ni czą cy po dzię ko wa li go ściom za wy stęp,
aWi ce prze wod ni czą ca Ra dy Po wia tu Mag da le na Wo -
ja wrę czy ła dzie ciom słod kie pre zen ty.

Po tym mi łym, świą tecz nym wstę pie, Ra da
prze szła do re ali zo wa nia za pla no wa nych punk tów
ob rad. Prze wod ni czą cy po in for mo wał, że obec ni
są wszy scy Rad ni i że wpły nę ło do nie go pi smo
w spra wie utwo rze nia ko lej ne go klu bu w Ra dzie.
To li czą cy trzy oso by klub Rad nych Na sza Gmi na
Nasz Po wiat Płoc ki, któ re go Prze wod ni czą cym zo -
stał Pa weł To kar ski.

W skład Ko mi sji Uchwał i Wnio sków we szli
tym ra zem:  Ewa Ko wa lak,  Krzysz tof Wie -
lec oraz Pa weł To kar ski.

Bez wąt pie nia naj waż niej szym punk tem ob -
rad by ło przy ję cie Wie lo let niej Pro gno zy Fi nan so -
wej Po wia tu Płoc kie go na la ta 2019 – 2030 oraz
uchwa le nie bu dże tu Po wia tu Płoc kie go
na rok 2019. Opi nie Re gio nal nej Izby Ob ra chun -
ko wej, któ re od czy ta ła Skarb nik Po wia tu Ma ria Ja -
ku bow ska, w obu przy pad kach by ły po zy tyw ne,
tak sa mo jak opi nie Ko mi sji Bu dże tu i Fi nan sów,
któ rej w tej ka den cji prze wod ni czy Krzysz tof Wie -
lec. Osta tecz nie oby dwie uchwa ły zo sta ły przy ję te:
w przy pad ku WPF wszy scy Rad ni by li „za”,
w przy pad ku bu dże tu – 17 „za”, a 6 wstrzy ma ło
się od gło su.

Sta ro sta Ma riusz Bie niek po rów ny wał bu dżet
na rok 2015, któ ry był pierw szym przy ję tym bu -
dże tem pod czas je go urzę do wa nia, z tym na 2019
rok. Po in for mo wał, że do cho dy na 2019 rok zo sta -
ły za pla no wa ne w łącz nej kwo -
cie 110.768.566,66 zł. W 2015 ro ku by ło to nie -
speł na 85 mln zł. Róż ni ca wy no si więc pra wie 26
mln zł!

Sta ro sta pod kre ślił, że świad czy to przede
wszyst kim o bo ga ce niu się na sze go re gio nu i o tym,
że miesz kań com do brze się po wo dzi. Du żą część
bu dże tu sta no wią bo wiem wpły wy z po dat ku PIT
(od osób fi zycz nych). Sta ro sta przy znał jed no cze -
śnie, że wciąż nie wiel ki udział ma u nas po da tek
CIT (od osób praw nych), po nie waż je ste śmy
przede wszyst kim po wia tem rol ni czym. Po pra wa
te go sta nu jest jed nym z ce lów Sa mo rzą du na ko lej -
ne la ta.

Prze wod ni czą cy Lech Dą brow ski po gra tu lo -
wał Skarb nik  Ma rii Ja ku bow skiej  i ca łe mu Za -
rzą do wi bar dzo do bre go i ra cjo nal ne go przy go -
to wa nia bu dże tu, a Ra dzie – roz sąd nej de cy zji.
War to za uwa żyć, że rów nież w tym ro ku bę dzie -
my mieć nad wyż kę bu dże tu w kwo cie 2 mln zł,
któ ra wy ni ka z róż ni cy mię dzy za pla no wa ny mi
do cho da mi a wy dat ka mi. Nad wyż ka ta zo sta nie
prze zna czo na na pla no wa ną spła tę wcze śniej za -
cią gnię tych zo bo wią zań z ty tu łu emi sji pa pie -
rów war to ścio wych.

Ko niec se sji prze zna czo ny był na po stu la ty,
in ter pe la cje i za py ta nia Rad nych. Z pra wa
do zło że nia in ter pe la cji sko rzy sta ło bar dzo wie le
osób: Lech Dą brow ski, Pa weł Ja ku bow ski, Pa weł
Bo giel,  Mag da le na Wo ja,  An na Dęb ska,  Piotr
Sko rup ski,  Wal de mar Za wadz ki  oraz  Pa weł To -
kar ski. Rad ni wno si li m. in. o mo der ni za cję dróg
w swo ich okrę gach, lep szą or ga ni za cję zi mo we -
go utrzy ma nia dróg, po ru szy li kwe stię ochro ny
prze ciw po wo dzio wej. Sta ro sta za zna czył, że
każ dy Rad ny otrzy ma od po wiedź na pi śmie
na swo je po stu la ty.

Po se sji Rad ni zo sta li za pro sze ni na przy go to -
wa ne spo tka nie opłat ko we

III se sja Ra dy Po wia tu. Przy szło rocz ny bu dżet uchwa lo ny!

Prze ka za nie sprzę tu spe cja li stycz ne go dla jed no stek z Gmi ny Bul ko wo
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Po le ga ona na or ga ni zo wa niu za jęć edu ka cyj nych dla
dzie ci i mło dzie ży na te mat hi sto rii Po la ków w Ka -
zach sta nie, na Sy be rii i Kre sach. Naj młod si, pod czas
ta kich za jęć, uczą się o bo le snej kar cie dzie jów, ale
tak sa mo o zna cze niu i do nio sło ści tych ob sza rów
Rze czy po spo li tej, któ re dzi siaj na zy wa my Kre sa mi.
Ma li Po la cy, któ rzy już włą cza ją się w ak cje cha ry ta -
tyw ne na rzecz Ro da ków zza wschod niej gra ni cy, za -
da ją py ta nia: skąd wzię li się tam Po la cy, dla cze go nie
mo gą wró cić, jak ży ją obec nie i kie dy wró cą? Na sza
Fun da cja sta wia so bie za cel udzie le nie od po wie dzi
na te py ta nia mło de mu po ko le niu oraz włą cze nie go
w dzia łal ność na rzecz Ro da ków, któ rzy w wy ni ku tra -
gicz nych lo sów – na jaz dów, zsy łek, ope ra cji an ty pol -
skiej – zna leź li się po za gra ni ca mi swo je go kra ju. Pra -
gnie my uwraż li wić mło dzież na po trze bę nie sie nia po -
mo cy tym Ro da kom oraz ich po tom kom i me ry to rycz -
nie przy go to wać ich w za kre sie te go te ma tu.

Za chę ca my i go rą co pro si my o po świę ce nie przy naj mniej
jed nej lek cji po świę co nej Ro da kom z Ka zach sta nu. Dla cze go
oni tam są? Dla cze go tak da le ko? Cze mu nie wra ca ją? Od po -
wiedz my dzie ciom i mło dzie ży na te py ta nia i opo wiedz my
im o trud nej hi sto rii, w któ rą za plą ta ni są na si swo ja cy, a tak że

o kra ju, w któ rym przy szło im żyć. Przy go tuj my naj młod -
szych na po wrót Ro da ków, któ ry po wo li na stę pu je.

In for ma cja na te mat jak włą czyć się w ak cje  
Lek cja dla Ro da ka do po bra nia ze stro ny Fun da cji
dla Ro da ka  http://www.fun da cja dla ro da ka.pl

Na sze wspól ne świę ta 2018 
– dru ga edy cja pa czek świą tecz nych na Kre sy

We współ pra cy z Fun da cją dla Ro da -
ka 18 stycz nia o 9.45 w Szko le Pod -
sta wo wej nr 20 im. Wła dy sła wa Bro -
niew skie go w Płoc ku od bę dzie się
Lek cja dla Ro da ka. W spo tka niu
uczest ni czyć bę dą stu den ci z Ka zach -
sta nu. Przy jeż dża ją: Eu ge niusz Ko me -
rist, Ta isia Ri ma ri, Ma ry ia -Ma zhe na
Dze mi do vich, In ga Ko vtu no va.

Lek cja dla Ro da ka zo sta nie prze pro -
wa dzo na przez stu den tów – sty pen dy -
stów Fun da cji dla Ro da ka przy współ pra cy
z wo lon ta riusz ka mi Fun da cji Mo ni ką Ga -
dom ską i Ewą Szy mań ską. Lek cja ma
na ce lu edu ko wa nie dzie ci i mło dzie ży
na te mat hi sto rii Po la ków w Ka zach sta nie,
na Sy be rii i Kre sach, w tym spo tka nia z Po -
la ka mi (w tym przy pad ku ze stu den ta mi)
stam tąd. Naj młod si, pod czas ta kich za jęć,
uczą się o bo le snej kar cie dzie jów, ale tak
sa mo o zna cze niu i do nio sło ści tych ob sza -
rów Rze czy po spo li tej, któ re dzi siaj na zy -
wa my Kre sa mi.

Świą tecz na po moc dla pol skich
dzie ci z Ło twy i Li twy

Uda ło się  po raz dru gi... 
Wię cej, le piej, we se lej i naj waż -

niej sze, że zno wu ra zem 
29 pa czek, a w nich sło dy cze,

książ ki i ar ty ku ły szkol ne Sta ro -
stwo Po wia to we w Płoń sku wy sła -
ło do pol skich szkół na Ło twie i Li -
twie.

Już po raz dru gi Nie pu blicz na
Szko ła Pod sta wo wa im. Hen ry ka
Sien kie wi cza w No wym Ra dzi ko -
wie za ini cjo wa ła świą tecz ną po -
moc dla dzie ci z pol skich szkół
w Kra sła wiu na Ło twie i w We so -
łów ce na Li twie. W tym ro ku
do ak cji włą czy ły się szko ły po wia -
to we: Ze spół Szkół nr 1 w Płoń sku,
Ze spół Szkół Ogól no kształ cą cych
w Płoń sku, Spe cjal ne Ośrod ki
Szkol no -Wy cho waw cze w Joń cu
i Płoń sku i Ze spół Szkół w Czer -
wiń sku n/Wi słą. Po nad to, da ry
prze ka za li rów nież: Szko ły Pod sta -
wo we w Grodź cu i Go ła wi nie,
Szko ła Pod sta wo wa w Nr 1
w Płoń sku, GCK Mul tio sa da w Ma łej Wsi, Nie pu blicz na Szko ła Pod sta wo wa w Or -
szy mo wie, Urząd Gmi ny w Czer wiń sku nad Wi słą i Bi blio te ka Pe da go gicz na
w Płoń sku. Łącz nie ze bra no 66 kg sło dy czy i 133,5 kg ksią żek oraz ar ty ku łów szkol -
nych i de ko ra cyj nych. Sta ro stwo Po wia to we w Płoń sku pod ję ło się wy sył ki pa czek.
Wszyst kim, któ rzy włą czy li się w ak cję, ser decz nie dzię ku je my.

Na zdję ciach: Ini cja tor ak cji: Dy rek tor Nie pu blicz nej Szko ły Pod sta wo wej 
w No wym Ra dzi ko wie Alek san der Ol czyk oraz Pra cow ni cy Sta ro stwa.

Lek cja dla Ro da ka w Płoc ku

Czym jest „Lek cja dla Ro da ka”?
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Pod ha słem „Duch Świę ty od no wi ob li cze zie mi” 6 stycz -
nia 2019 r. w Dzień Ob ja wie nia Pań skie go już po raz ósmy
w Płoc ku od był się Or szak Trzech Kró li – nie zwy kłe, peł ne ra do -
ści, ro dzin ne wy da rze nie o chrze ści jań skich fun da men tach, któ -
re jest na wią za niem do tra dy cji wy sta wia nia ja se łek ulicz nych
i prze no si wy da rze nia sprzed ty się cy lat we współ cze sność.

Te go rocz ny Or szak Trzech Kró li od był się pod ha słem „Duch Świę ty od no wi
ob li cze zie mi”. Bio rą cy w nim udział Płoc cza nie i misz kań cy po wia tu płoc kie go wy -
ru szy li o godz. 11.00 ze Sta re go Ryn ku, aby uli ca mi Biel ską i Ja cho wi cza dojść do ko -
ścio ła pa ra fii pw. św. Sta ni sła wa Kost ki w Płoc ku, gdzie mo gli uczest ni czyć we mszy
św. pod prze wod nic twem Bi sku pa Po moc ni cze go Die ce zji Płoc kiej Mi ro sła wa Mi -
lew skie go, któ ry wy gło sił rów nież ho mi lię.

Wśród uczest ni ków or sza ku tra dy cyj nie nie za bra kło współ or ga ni za to rów, któ -
rzy wspie ra ją ini cja ty wę Or sza ku Trzech Kró li: Sta ro sty Płoc kie go Ma riu sza Bień ka,
oraz Wi ce sta ro sty Iwo ny Sie roc kiej

„Duch Świę ty od no wi ob li cze zie mi” – Or szak Trzech Kró li
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W nie dzie le 6 stycz nia 2019 ro ku, uli ca mi Wy szo gro du zgod -
nie z tra dy cją i świę tem chrze ści jań skim prze szedł Or szak
Trzech Kró li. Ko lę du ją cy, wy szo grodz ki uro czy sty po chód wy -
ru szył z wy szo grodz kie go Ryn ku i do tarł do Ko ścio ła Świę tej
Trój cy, by od dać chwa łę i cześć na ro dzo ne mu Chry stu so wi.

Na cze le or sza ku sta nę li tra dy cyj nie trzej kró lo wie. W te go rocz nym po kło nie
w ro le Mę dr ców ze Wscho du wcie li li się: Adam Dut kow ski – MEL CHIOR, Ol gierd
Żył ka – KAC PER i Grze gorz Klus – BAL TA ZAR. Uro czy stą mszę świę tą od pra wił
ks. Pro boszcz Grze gorz Przy by łek oraz ks. Ka no nik Ze non Glic ner. Po uro czy stej
mszy swój wy stęp za pre zen to wa ły dzie ci ze Szko ły Pod sta wo wej im. K. K Ba czyń -
skie go w Wy szo gro dzie.

Or ga ni za to ra mi wy szo grodz kie go Po kło nu Trzech Kró li, by ła Pa ra fia Św. Trój cy
w Wy szo gro dzie, któ rej wspar cia przy or ga ni za cji udzie li ły wła dze sa mo rzą do we
Gmi ny i Mia sta Wy szo gród. W te go rocz nym or sza ku Gmi nę i Mia sto Wy szo gród
re pre zen to wa ła Bur mistrz Gmi ny i Mia sta Wy szo gród, Pa ni Iwo na Gor tat.

W przy go to wa nie uro czy sto ści za an ga żo wa ni by li rów nież licz ni ucznio wie ze
szkół na szej gmi ny, or ga ni za cje i oso by pry wat ne. Miesz kań cy gmi ny uczest ni czy li
w te go rocz nym or sza ku ca ły mi ro dzi na mi. Wszyst kim uczest ni kom oraz oso bom za -
an ga żo wa nym w przy go to wa nie te go rocz nej uro czy sto ści wy szo grodz kie go Or sza ku
Trzech Kró li na le żą się szcze gól ne, wy jąt ko we i ser decz nie po dzię ko wa nia. Wie rzy -
my, że wspól ne prze by wa nie przy śpie wie ko lęd wraz z Trze ma Kró la mi, w ro dzin -
nym gro nie, wśród zna jo mych i na szych bli skich, to czas, któ ry nas szcze gól nie zbli -
ża, po ma ga bu do wać wy jąt ko we re la cje oraz nie sie szcze gól ną nam ra dość.

TEKST I ZDJĘ CIA UMIG WY SZO GRÓD

Or szak Trzech Kró li w Wy szo gro dzie
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27. Fi nał Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy w Po wie cie Płoc kim
prze szedł naj śmiel sze ocze ki wa nia chy ba wszyst kich miesz kań ców. Każ -
da gmi na ze bra ła wię cej niż w ub. r., tak im po nu ją cej kwo ty jesz cze ni -
gdy nie by ło! A któ ry sztab jest li de rem?

Or kie stra w tym ro ku za gra ła w nie dzie lę 13 stycz nia. Ce lem 27. Fi na łu by ło
po zy ska nie środ ków na za kup no wo cze sne go sprzę tu me dycz ne go dla spe cja li stycz -
nych szpi ta li dzie cię cych. Te go rocz nej edy cji przy świe ca ły ha sła: „Po ma ga nie jest
dzie cin nie pro ste” oraz „Gra my dla dzie ci ma łych i bez fo cha”.

Pra wie wszyst kie gmi ny w Po wie cie Płoc kim włą czy ły się w tę szla chet ną i ra do -
sną ideę, któ rej ce lem jest po moc dru gie mu czło wie ko wi. Ca ła nie dzie la zdo mi no -
wa na by ła przez fan ta stycz nych wo lon ta riu szy z cha rak te ry stycz ny mi pusz ka mi,
wspa nia łe wy stę py, cie ka we li cy ta cje. Zna kiem roz po znaw czym tra dy cyj nie by ło
czer wo ne ser ce.

W tym ro ku wspie ra li śmy Wiel ką Or kie strę Świą tecz nej Po mo cy wy jąt ko wo
chęt nie. Gmi ny Po wia tu Płoc kie go, w któ rych za gra ła Or kie stra, ze bra ły re kor do wą
kwo tę bli sko 312,5 tys. zł, a to jesz cze nie ko niec. W kil ku szta bach, w któ rych w po -
nie dzia łek trwa ło in ten syw ne li cze nie ze bra nych pie nię dzy, usły sze li śmy, że są jesz -
cze dat ki w po sta ci ob cej wa lu ty i że coś jesz cze doj dzie z li cy ta cji oraz ze zbió rek.

–  Bar dzo się cie szę i dzię ku ję wszyst kim wo lon ta riu szom, dar czyń com i lu -
dziom za an ga żo wa nym w Wiel ką Or kie strę Świą tecz nej Po mo cy. Po raz ko lej ny po -
ka za li śmy, że do bro dru gie go czło wie ka jest war to ścią ab so lut nie nad rzęd ną, a po -
moc in nym jest na szym ży cio wym prio ry te tem – ko men tu je Sta ro sta Płoc ki Ma -
riusz Bie niek.

– Spo łecz ność szkol na jest nie zwy kle dum na i wzru szo na, że ko lej ny raz mo gła
być czę ścią tej wspa nia łej ak cji, nio są cej po moc tym ra zem dla ma łych dzie ci i bez fo -
cha na za kup sprzę tu dla spe cja li stycz nych szpi ta li dzie cię cych – usły sze li śmy z ko -
lei od Jo lan ty Tro ja now skiej, Dy rek to ra Szko ły Pod sta wo wej w Sta rych Pro bosz cze -
wi cach, któ ra każ de go ro ku chęt nie włą cza się w WOŚP.

Do bro trium fu je. Po nad 312 tys. zł na WOŚP w po wie cie!

reklama

dokończenie ns  str. 9
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27 lat gra nia  to po waż na część hi sto rii Pol -
ski. Przez ten okres Wiel ka Or kie stra Świą -
tecz nej Po mo cy po mo gła prak tycz nie każ de -
mu szpi ta lo wi w na szym kra ju. To, że Or kie -
stra dzia ła i to z tak du żą sku tecz no ścią, to
oczy wi ście za słu ga wszyst kich Wo lon ta riu -
szy i dar czyń ców, to efekt każ de go gro sza
wrzu co ne go do pusz ki. Wiel ka Or kie stra
Świą tecz nej Po mo cy to wspól ne do bro Po la -
ków, któ rzy od lat gra ją ra zem z na mi.

Nie dziel ny kon cert Wiel kiej Or kie stry Świą -
tecz nej Po mo cy w Ma łej Wsi to pra ca i za an ga żo wa -
nie wo lon ta riu szy,  dzie ci i ich ro dzi ców, mło dzie ży,
na uczy cie li, stra ża ków ochot ni ków oraz pra cow ni -
ków Gmin ne go Cen trum Kul tu ry Mul tiO sa da
w Ma łej Wsi.. „Sztab” Wiel kiej Or kie stry Świą tecz -
nej Po mo cy dzia ła ją cy przy Gmin nym Cen trum
Kul tu ry Mul tiO sa da w Ma łej Wsi, skła da ser decz ne
po dzię ko wa nia miesz kań com na szej gmi ny za czyn -
ne włą cze nie się do dzia łań w ra mach XXVII Fi na -
łu W. O. Ś. P. w dniu 13 stycz nia 2019r.

Nasz nie dziel ny fi nał WOŚP w Ma łej Wsi to
wy raz Pań stwa hoj no ści, otwar to ści serc, wza jem -
nej życz li wość oraz wul kan po my słów wie lu wspa -
nia łych lu dzi. Dzię ku je my wszyst kim wo lon ta riu -
szom, ich opie ku nom i ro dzi com,  któ rzy po świę ci -
li swój czas two rząc „or kie stro wą” at mos fe rę. 

Z wiel ką ra do ścią przy ję li śmy wia do mość, że
w tym ro ku po bi li śmy ko lej ny re kord!!! Kwo ta  ze -
bra na w ra mach XXVII Fi na łu WOŚP przez Sztab
przy Gmin nym Cen trum Kul tu ry Mul tiO sa da
w Ma łej Wsi to 52697,57zł. Na ten pięk ny re kor -
do wy wy nik pra co wa ła z na mi w tym ro ku Gmi na
i Mia sto Wy szo gród, któ rzy wzbo ga ci li na szą zbiór -
kę o kwo tę 14809,14zl. Kwo ta ze bra na przez Gmi -
nę Ma ła Wieś to 37888,43 (w ro ku ubie głym ze -
bra li śmy 24503,87zł). Choć uda ło nam się po bić
re kord z ubie głe go ro ku, to wszy scy do sko na le wie -
my, że nie o bi cie re kor dów tu cho dzi, a o by cie z so -
bą i dla sie bie na wza jem o zbiór kę na szczyt ny cel,
któ ry za chę ca do dzia ła nia!

EWA GRZE LAK

DY REK TOR GMIN NYM CEN TRUM KUL TU RY MUL TIO SA DA 

W MA ŁEJ WSI

WOŚP W Ma łej Wsi

W tym ro ku li de rem i re kor dzi stą Or kie stro wej zbiór ki oka zał
się po łą czo ny sztab Gmi ny Ma ła Wieś oraz Mia sta i Gmi ny Wy -
szo gród. Łącz nie ze bra no tu – uwa ga! – 52 697,57 zł!

Ko lej ny jest sztab w Gmi nie Bo dza nów, gdzie naj lep szy wy -
nik – ja ko wo lon ta riusz – tra dy cyj nie uzy skał Woj ciech Ja now ski,
zna ny rów nież ja ko GRO SZEK OFF RO AD. Wy jąt ko wą po pu lar -
no ścią w tej gmi nie cie szył się zor ga ni zo wa ny przez nie go Of fro -
ado wy 27. Fi nał WOŚP. Trze cie miej sce za jął sztab w Gmi nie
Słup no.

I choć nie o wy ści gi tu cho dzi, to jed nak ta ka zdro wa i ra do sna
ry wa li za cja dzia ła na ko rzyść po trze bu ją cych, dla któ rych or ga ni -
zo wa ne są zbiór ki w ra mach WOŚP.

ILE PIE NIĘ DZY ZE BRA NO W GMI NACH?
• Gmi na Ma ła Wieś oraz Mia sto i Gmi na Wy szo gród (po łą czo ny
sztab) – 52 697,57 zł, w tym sam Wy szo gród – 14 809,14 zł
• Gmi na Bo dza nów – 50 011,28 zł + ob ca wa lu ta, w tym Gro -
szek Off Ro ad i Przy ja cie le
• Gmi na Słup no – po nad 41 000 zł
• Gmi na Bul ko wo – 35 825,88 zł
• Gmi na Ra dza no wo – 34 318,54 zł + ob ca wa lu ta i pre cjo za
• Gmi na Bielsk – 29 156,12 zł
• Mia sto i Gmi na Dro bin – ok. 20 000 zł
• Mia sto i Gmi na Gą bin – 17 000 zł + doj dą jesz cze pie nią dze
z li cy ta cji i ze zbió rek w szko łach
• Gmi na Sta ro źre by (sztab w Szko le Pod sta wo wej im. Zbi gnie wa
Dłuż niew skie go w No wej Gó rze) – 14 404,03 zł
• Gmi na Sta ra Bia ła (sztab w Szko le Pod sta wo wej w Sta rych Pro -
bosz cze wi cach) – 13 486,20 zł + 8 eu ro i 21 cen tów
• Gmi na Słu bi ce – 2 903,81 zł
• Gmi na Bru dzeń Du ży – pie nią dze zbie ra li ucznio wie w Sie cie -
niu i w Bru dze niu Du żym oraz har ce rze w Si ko rzu; w sa mym
Bru dze niu ze bra no ok. 1 600 zł

Gra tu lu je my i dzię ku je my 
za ogrom ne za an ga żo wa nie!
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Eko lo gia jest od po wie dzią na ro -
sną ce za gro że nie sze ro ko ro zu mia -
ne go ży cia i tro ską o śro do wi sko
na tu ral ne, jest wy ra zem pro spo -
łecz ne go za an ga żo wa nia, da je też
po czu cie sa tys fak cji z udzia łu
w pro ce sie po pra wy wspól ne go do -
bra, czy li śro do wi ska na tu ral ne go.

Naj wyż sza po ra aby śmy za czę li
dbać  o ota cza ją cy nas świat. Za czy na jąc
odmło de go po ko le nia eko ma ste rów wo lo -
na tria tu.  Uświa do mie nie miesz kań com
jak waż ny jest „od cisk sto py” każ de go z nas
jest na szym wy zwa niem na 2019 r.  W na -
szej Pra cow ni Oran ge w Bul ko wie prze wi -
dzie li śmy sze reg dzia łań zwią za nych z sze -
ro ko po ję tą eko lo gią. Za rów no w wy mia -
rze na szej  „bi blio -pra cow ni” jak i wy cho -
dząc lo kal nie na ob szar gmi ny Bul ko -
wo.  Po szu ku je my eko wo lon ta riu szy
wśród na szych miesz kań ców, za rów no
mło dych jak i star szych. Za pra sza my ser -
decz nie chęt ne oso by do udzia łu w eko lo -
gicz nym pro jek cie. Wię cej szcze gó łów
na Fa ce bo oku  i stro nie in ter ne to wej Pra -
cow ni pod ad re sem:  https://pra cow nie -
oran ge. pl/pra cow nia/bul ko wo/

Za pra sza my do kon tak tu z ko or dy -
na to rem pro jek tu Na ta lią Mać kie wicz
pod nr 24 265 20 88; e -ma il: gbp bul ko -
wo@gma il.com

Eko ma ste rzy w Bul ko wie. I Ty mo żesz zo stać eko wo lon ta riu szem!
Pro jekt re ali zo wa ny 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.

Ko mu ni stycz ny Zwią zek Mło dzie -
ży był przy bu dów ką Ko mu ni stycz nej
Par tii Pol ski, któ ra jaw nie dzia ła ła
na szko dę pań stwa ja ko agen tu ra Mo -
skwy. Mau ry cy Rok (rocz nik 1907)
z Wy szo gro du, po wiat Płock w 1924 r.
wy je chał do War sza wy gdzie pra co wał
ja ko cze lad nik kra wiec ki. Na wią zał kon -
takt z ko mu ni sta mi co za owo co wa ło
w 1925 r. wstą pie niem w sze re gi KZM.
Jak ze znał”... tam mia łem funk cję łącz -
ni ka tech nicz ne go”. Na trop ja czej ki
(ko mór ki par tyj nej) wpa dła po li cja i kil -
ka krot nie Mau ry cy Rok spę dził noc
w aresz cie. W 1929 r. po sta no wił zbiec
za gra ni cę. Tra fił do Bel gii gdzie peł nił
funk cję se kre ta rza gru py ży dow skiej”
Czer wo nej Po mo cy”. W 1933 r. kie row -
nic two Ko mu ni stycz nej Par tii Bel gii
wy sy ła ło go do Ho lan dii gdzie był za -
trzy ma ny przez tam tej szą po li cję.
Uciekł do Fran cji gdzie wy stą pił do fran -
cu skiej par tii ko mu ni stycz nej, któ ra
w la tach trzy dzie stych roz wi nę ła się
w par tię ma so wą. Z usta leń po li cji z ro -

ku 1937 wy ni ka ło, że Rok za in sta lo wał
się w Pa ry żu przy uli cy Au ma ire nr. 29
gdzie miesz kał wspól nie z Pe sel Fried -
man, gu zi czar ką z Tar no wa, cór ką Ic -
chie la Fried man i Ryw ki Ru chal.

JE RZY WOŻ NIAK

Od re dak cji: Za pra szam do prze sy -
ła nia na nasz ad res cie ka wo stek hi sto -
rycz nych do ty czą cych na sze go re gio nu.
kon takt re dak cja@e -wy szo grod.pl

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

Or ga ny ści ga nia II RP na tro pie ko mu ni stów z Wy szo gro du

Po szu ki wa ny, po szu ki wa na...  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 dzic to miej sce
ze swiecz 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 nam znać. Mo że Ra zem coś od kry je my. 

STO WA RZY SZE NIE SA KWA MI CHAŁ ANT CZAK

Miesz kań cy Sło mi na, Dzier ża no wa i oko lic
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Dnia 6 stycznia w Święto Trzech Króli w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie odbył się
„WIECZÓR KOLĘD”. Pani Dyrektor Zuzanna Niemirowska wraz z Księdzem Proboszczem Grzegorzem
Jendrzejewskim przywitali przybyłych gości przywołując historię kolęd: „Kolęda swe źródła ma w
obchodach rzymskich, KALENDAE styczniowych (MENSIS Januari’s). Kolęda w swym pierwszym
znaczeniu była noworoczną pieśnią powitalną i pochwalną na cześć gospodarzy, przekazywała
życzenia szczęścia i pomyślności. Kolęda w rozumieniu pieśni religijnej związanej z narodzinami
Chrystusa wykształciła się później, wraz z rozwojem i umacnianiem się chrześcijaństwa”. Następnie
w nastrój Święta Trzech Króli gości wprowadziła p. Halina Nowacka, odczytując swój piękny, autorski
wiersz, który został nagrodzony gromkimi brawami. Po wprowadzeniu w ten magiczny nastrój,
nadszedł czas na wspólne śpiewanie. Przybyłym gościom zostały rozdane śpiewniki kolędowo-
pastorałkowe. Kolędowanie rozpoczęto kolędą „Bóg się rodzi”. Później uczennice wraz z paniami
nauczycielkami szkoły, zaśpiewały pastorałkę „Święta w nas”. W przerwach goście mogli napić się
czegoś ciepłego oraz zjeść piernika przygotowanego przez Radę Pedagogiczną. Wieczór zakończono
utworem „Przekażmy sobie znak pokoju”, śpiewając go wspólnie i trzymając się za ręce. Na koniec
Ksiądz Proboszcz udzielił wszystkim swojego błogosławieństwa. Wieczór spędzony był magicznie i
rodzinnie. Serdecznie wszystkim dziękujemy i zapraszamy za rok.

„WIECZÓR KOLĘD”

Okres bo żo na ro dze nio wy to czas
szcze gól ny dla wszyst kich, to ta ka
ma gicz na po ra sze ro ko ro zu mia ne -
go ocze ki wa nia, czas, kie dy po za
wy tę żo ną pra cą, obo wiąz ka mi,
przy go to wa nia mi do Świąt, lu dzie
za trzy mu ją swo je my śli na chwi lę,
by wspól nie ce le bro wać ten wy jąt -
ko wy czas. Wspól ne mu świę to wa -
niu sprzy ja ko lę do wa nie, wspól ne
przy go to wy wa nie po sił ków, ozdób
cho in ko wych i nie tyl ko w ro dzin -
nym gro nie, ale rów nież w ko ścio -
łach, w sa lach kon cer to wych, Do -
mach Kul tu ry, gdzie moż na po czuć
świą tecz ną at mos fe rę życz li wo ści,
wspól no ty i po jed na nia.

Tak też by ło w Gmin nym Cen -
trum Kul tu ry Mul tiO sa da w Ma łej
Wsi! 22 grud nia o godz. 17.00 miesz -
kań cy gmi ny Ma ła Wieś spo tka li się
na bar dzo wy jąt ko wym świą tecz nym
kon cer cie An drze ja Ry biń skie go, pio -
sen ka rza z po nad czter dzie sto let nim
sta żem ar ty sty es tra do we go, ob da rzo ne -

go wy jąt ko wym gło sem, któ re go Po la cy
ce nią nie tyl ko za twór czość, ale rów nież
do sko na ły kon takt z pu blicz no ścią. Pod -
czas kon cer tu oprócz pięk nych pol skich
ko lęd usły sze li śmy rów nież naj więk sze
prze bo je pio sen ka rza. Był to czas kie dy
mo gli śmy ode rwać się od pra cy i wy jąt -
ko wo na stro jo wej sce ne rii po czuć ma gię
świąt Bo że go Na ro dze nia. Cha rak ter
na sze go wy da rze nia stwo rzył moż li -
wość ob co wa nia z kul tu rą i tra dy cją.
Mu zy ka ła go dzi oby cza je, a spo tka nie
pod czas któ re go roz brzmie wa ją ła god ne
dźwię ki ko lęd, two rząc at mos fe rę nie -
zwy kłej życz li wo ści zbli ża lu dzi i za cie -
śnia ich wię zi.

Na sze przed świą tecz ne spo tka nie
za koń czył Wójt Gmi ny Ma ła Wieś Pan
Zyg munt Woj na row ski, kie ru jąc
do wszyst kich uczest ni ków ży cze nia
świą tecz ne i no wo rocz ne. 

Or ga ni za to rem te go wy jąt ko we go
wy da rze nia by ło GCK Mul tiO sa da
w Ma łej Wsi, współ or ga ni za to ra mi:
Wójt Gmi ny Ma ła Wieś, Urząd Mar szał -
kow ski Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go
oraz Sta ro stwo Po wia to we w Płoc ku.

EWA GRZE LAK

DY REK TOR GCK MUL TIO SA DA W MA ŁEJ WSI

Wy jąt ko wy kon cert świą tecz ny 
w Mul tiO sa dzie

reklama
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Wie czór świą tecz no
-nie pod le gło ścio wy w Go ła wi nie

reklama

16 grud nia od był się w Szko le Pod -
sta wo wej im. Kard. Ste fa na Wy -
szyń skie go w Go ła wi nie tra dy cyj ny
wie czór świą tecz ny. W tym ro ku, ze
wzglę du na 100 le cie od zy ska nia
przez Pol skę Nie pod le gło ści wzbo -
ga co ny o ak cen ty pa trio tycz ne. To
wy da rze nie wpi sa ło się rów nież
w jed no z dzia łań re ali zo wa ne go
pro jek tu Mi ni ster stwa Obro ny Na -
ro do wej – Wieś tra dy cją sil -
na – dla Nie pod le głej. Pro jekt ten
jest pro wa dzo ny i współ fi nan so wa -
ny przez dzia ła ją ce przy szko le Sto -
wa rzy sze nie Ra zem dla wsi.

Wie czór roz po czął się świą tecz nym
tań cem dzie ci z od dzia łu przed szkol ne go.
Na stęp nie wszyst kich za pro szo nych go ści,
zgro ma dzo nych ro dzi ców, dziad ków po -
wi tał dy rek tor szko ły i za pro sił do obej rze -
nia przy go to wa nej czę ści ar ty stycz nej. Zło -

ży ły się na nią pa trio tycz ne ja seł ka, przed -
sta wie nie „Gdzie po dzia ła się pierw sza
gwiazd ka” i hu mo ry stycz na scen ka wy sta -
wio na przez człon ków Sto wa rzy sze -
nia – „Bo że Na ro dze nie w hi per mar ke -
cie”. Wspól ne śpie wy ko lęd, ży cze nia świą -
tecz ne, de ko ra cje, wpro wa dzi ły wszyst -
kich uczest ni ków w na strój zbli ża ją cych
się świąt. Do peł nie niem uro czy sto ści by ła
przy go to wa na dla wszyst kich wie cze rza
wi gi lij na. Sym bo licz nie ła ma ny opła tek,
śle dzik, pie ro gi, czer wo ny barszcz z pasz -
te ci ka mi i do mo we wy pie ki stwo rzy ły na -
miast kę wi gi lij ne go sto łu, przy któ rym
każ dy zna lazł miej sce. Uczest ni cy wie czo -
ru mie li też moż li wość obej rze nia prac pla -
stycz nych na szych uczniów, któ rzy wzię li
udział w kon kur sie na Ozdo bę świą tecz -
ną – pa trio tycz ną. Wszy scy zo sta li ob da -
ro wa ni śpiew ni ka mi pa trio tycz ny mi i kar -
ta mi świą tecz ny mi. 

Te go wie czo ru po czu li śmy, że zbli -
ża się Bo że Na ro dze nie.

„Szla chet na Pacz ka to je den
z naj więk szych i naj sku tecz niej -
szych pro gra mów spo łecz nych
w Pol sce. Ist nie je od 2001 ro ku
i jest je dy nym na świe cie sys te -
mem po mo cy bez po śred niej,
któ ry łą czy ogrom ną ska lę dzia -
ła nia. Przez 18 lat w dzia ła nia
Pacz ki włą czy ło się bli sko 4
mln osób, a łącz na war tość po -
mo cy ma te rial nej prze ka za nej
po nad 150 tys. ro dzin w po trze -
bie prze kro czy ła ćwierć mi liar -
da zło tych. Nie by ło by to moż li -
we, gdy by nie dzie siąt ki ty się cy
wo lon ta riu szy. 

To oni od wie dzi li włą czo ne do pro -
jek tu ro dzi ny, wy słu cha li ich hi sto rii,
wraz z ni mi okre śli li ich naj waż niej sze
po trze by.” Szla chet na Pacz ka to je den
z naj więk szych i naj sku tecz niej szych
pro gra mów spo łecz nych w Pol sce. Ist -
nie je od 2001 ro ku i jest je dy nym
na świe cie sys te mem po mo cy bez po -
śred niej, któ ry łą czy ogrom ną ska lę
dzia ła nia. Przez 18 lat w dzia ła nia Pacz -
ki włą czy ło się bli sko 4 mln osób, a łącz -
na war tość po mo cy ma te rial nej prze ka -
za nej po nad 150 tys. ro dzin w po trze bie
prze kro czy ła ćwierć mi liar da zło tych.
Nie by ło by to moż li we, gdy by nie dzie -
siąt ki ty się cy wo lon ta riu szy. To oni od -
wie dzi li włą czo ne do pro jek tu ro dzi ny,
wy słu cha li ich hi sto rii, wraz z ni mi
okre śli li ich naj waż niej sze po trze by. Na -
sza szko ła rów nież włą czy ła się w ak cję
po mo cy po trze bu ją cym. Li de rem ak cji
by ła Agniesz ka Bą kow ska –Krucz, a wo -
lon ta riu sza mi Bo gu mi ła Wol ska - Grud -
na i Do ro ta Kło szew ska na uczy ciel ki
z na sze go Ze spo łu Szkół, we współ pra cy
z An ną Ca ban, Jo lan tą Ja ku biak i Pa try -
kiem Fi del skim (na szym ab sol wen -
tem). Szla chet na Pacz ka z na sze go re jo -

nu ob ję ła po mo cą 12 po trze bu ją cych ro -
dzin. Ze spół Szkół im. Kró lo wej Ja dwi gi
był dar czyń cą dla jed nej ro dzi ny. Ca ła
spo łecz ność szkol na wzię ła udział
w zbie ra niu ar ty ku łów spo żyw czych,
prze my sło wych, środ ków czy sto ści, za -
ba wek i ko sme ty ków. Na uczy cie le
i ucznio wie we wła snym gro nie zor ga ni -
zo wa li skład kę pie nięż ną, na po wsta nie
pacz ki zło ży ły się też fun du sze uzbie ra -
ne pod czas tur nie ju cha ry ta tyw ne go
pił ki siat ko wej. 

W so bo tę 8 i nie dzie lę 9 grud nia
w bu dyn ku szko ły pra co wał sztab Szla -
chet nej Pacz ki.

W do star cza niu pa czek po ma ga li
Woj ciech Sza frań ski (nasz ab sol went),
Ja cek Ca ban, Ma rek Krucz i Ga ly na Ku -
char, oraz na si ucznio wie Mi chał Ciu -
rzyń ski, Szy mon Bier nat. Dziew czę ta -
na sze uczen ni ce, któ re na miej scu po -
ma ga ły w pa ko wa niu pa czek i przyj mo -
wa niu dar czyń ców: Pa try cja Za pad ka,
Klau dia Bart kow ska, Ga brie la Jan kow -
ska i pa ni Zu zan na Fi del ska. Do ob da ro -
wa nych za wie zio no pral ki lo dów ki,
odzież, obu wie, środ ki czy sto ści, żyw -

ność, a na wet wę giel. Po dzię ko wa niom
i ra do ści z nie sio nej po mo cy nie by ło
koń ca. Łzy wzru sze nia i za pew nie nia
o pa mię ci i wdzięcz no ści pły nę ły
od wszyst kich ob da ro wa nych.

Wo lon ta riat z na szej szko ły przy go -
to wał też pacz ki po za ofi cjal ną ak cją,
opie kun wo lon ta ria tu An na No wa kow -
ska i Pa ni Ża ne ta Sob czak na uczy ciel ki
ze szko ły za ku pi ły i przy go to wa ły wraz
z wo lon ta riu sza mi pacz ki dla po trze bu -
ją cych uczniów. Zna la zły się w nich ar -
ty ku ły spo żyw cze, odzież, ko sme ty ki,
ar ty ku ły che micz ne. Szko ła bie rze
udział rów nież w utwo rze niu pa czek
dla dzie ci pol skich z Li twy i Ło twy.
Przy go to wu je my pacz ki, w któ rych po -
za żyw no ścią, ar ty ku ła mi biu ro wy mi
za baw ka mi, sło dy cza mi znaj dą się książ -
ki sym bo le na ro do we i opła tek. Mło -
dzież na pi sze i prze ka że kart ki świą tecz -
ne z ży cze nia mi dla pol skich dzie ci
na wscho dzie. Wszyst kim dar czyń com
i bio rą cym udział w nie sie niu po mo cy
w ra mach Szla chet nej Pacz ki i in nych
dzia łań wo lon ta ria tu w szko le skła da my
ser decz ne po dzię ko wa nia.

Fi nał Szla chet nej Pacz ki
w Ze spo le Szkół im. Kró lo wej Ja dwi gi w Czer wiń sku
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Nie bądź my obo jęt ni…

Prze pięk ne Ja -
seł ka Bo żo na ro -
dze nio we moż na
by ło zo ba czyć
w Szko le Pod -
sta wo wej w No -
wych Łub kach.
Pięk ne przed sta -
wie nie przy go to -
wa nie przez
uczniów klas
naj młod szych,
jak i kla sy VIII.
Za pra sza my
do obej rze nia
ga le rii zdjęć

JA SEŁ KA BO ŻO NA RO DZE NIO WE W SZKO LE POD STA WO WEJ W NO WYCH ŁUB KACH

Ma leń ka Nie pu blicz na Szko ła Pod sta wo wa
im. Hen ry ka Sien kie wi cza 

w No wym Ra dzi ko wie zbie ra na piec C. O. 
Ko cioł uległ awa rii w po nie dzia łek wie czo rem 18 grud nia 2018r., do tej po ry or -

ga na gmi ny nie zde cy do wa ły się na po moc szko le. Wcze śniej re mon to wa ny przez ro -
dzi ców od mó wił w koń cu po słu szeń stwa. Szko ła pro wa dzo na jest przez po wo ła ne
z po trze by ser ca – Sto wa rzy sze nie Roz wo ju Wsi No we Ra dzi ko wo i Oko li ce. Sku pia
miesz kań ców kil ku nie du żych wsi z daw ne go ob wo du pu blicz nej szko ły. Pla ców ka
ja ko nie pu blicz na po wsta ła na pod wa li nach tra dy cji szkol nej wcze śniej szej szko ły
pu blicz nej zli kwi do wa nej w ro ku 2015 przez no wo wy bra ne go wój ta. Utrzy mu je
się tyl ko z sub wen cji oświa to wej w opar ciu o uży czo ny przez gmi nę bu dy nek, ale
wcze śniej zbu do wa ny pra cą spo łecz ną oj ców i dziad ków tej ma łej gru py, tak że na ce -
le szkol ne. 

Dziś bu dy nek jest w za so bach gmi ny, je go wła ści cie lem sta ła się gmi na Czer -
wińsk nad Wi słą, na któ rej te re nie le ży No we Ra dzi ko wo. Nie ste ty, wła dze gmi ny,
mi mo na kła da ne go na nie obo wiąz ku dba nia o po wie rzo ne mie nie, nie chcą ku pić
po trzeb ne go pie ca, twier dząc, iż uży cza jąc bu dy nek, nie mu szą czy nić ta kich na kła -
dów (prze pi sy mó wią ina czej, ale do cho dze nie praw dy trwa dłu go, a piec z po wo du
wa run ków zi mo wych po trzeb ny jest nie zwłocz nie). Nie in te re su je ich los dzie ci sku -
pio nych w szko le, któ rych wiek wa ha się od lat 3 do 14. 

W lo ka lu jest też miesz ka nie, w któ rym miesz ka lo ka tor z dzieć mi, w tym jed -
nym trzy let nim. Wciąż to nie jest ar gu ment dla władz, by po móc. Sto wa rzy sze nie
sku pia ją ce wo kół swo jej idei wie lu zwo len ni ków uru cho mi ło zrzut kę na w In ter ne -
cie i por ta lach spo łecz no ścio wych. Już dziś świą tecz nie chce po dzię ko wać tym dar -
czyń com, któ rzy usły sze li i nie prze szli obo jęt nie i wciąż pro si o dal szą po moc, bo
do kup na pie ca wciąż jesz cze zgro ma dzi ła zbyt ma ło fi nan sów. Pro si my o po moc tej
ży wej szko le, by nie sta ła się współ cze sną wer sją „Dziew czyn ki z za pał ka mi” H. CH.
An der se na.

Link do stro ny: https://zrzut ka. pl/36aabf lub otwórz my Fa ce bo ok, wpisz my
Nie pu blicz na Szko ła Pod sta wo wa w No wym Ra dzi ko wie i zo bacz my, ja kie ini cja ty -
wy po dej mu je i czy mo że my jej po móc.

Gdy jest mi łość, dzie ją się cu da 
Ma gia, mi łość, ra dość i cie pło 
Są ta kie chwi le i dni, gdy sło wa to za ma ło...

Jak co ro ku, spo łecz ność szkol na w Ra dzi ko wie spo tka ła się
na Wi gi lii. Nie by ło to jed nak zwy kłe spo tka nie, po nie waż
w tym ro ku swą obec no ścią za szczy ci li nas licz ni go ście. Wraz
z Jo lan tą Łu ka siak -Ma lic ką (Pre zes Vi stu la Ban ku Spół dziel cze -
go), Re na tą Ko za kie wicz (Dy rek tor ZS w Czer wiń sku nad Wi -
słą) i Re na tą Gra bow ską (Kie row nik Bi blio te ki Pe da go gicz nej
w Płoń sku) mie li śmy oka zję po dzie lić się opłat kiem i wspól nie
prze ży wać prze cud ne ja seł ka. Nie mo gło oczy wi ście za brak nąć

tych, dla któ rych ży cie ludz kie i chęć po mo cy sta no wi war tość
nad rzęd ną, czy li stra ża ków -ochot ni ków z OSP w Ra dzi ko wie.

Po prze cud nych ja seł kach (moż na je obej rzeć na pro fi lu
i stro nie szko ły spra dzi ko wo. pl oraz na por ta lu www.e -wy szo -
grod.pl), wy re ży se ro wa nych przez Pa nie: Agniesz kę Szpa ra -
dow ską, Ju li tę Grzy bow ską, An nę Gó rec ką, Do ro tę Bart czak,
był czas na wspól ne roz mo wy, śpie wa nie ko lęd i wspo mnie nia
mi łych chwi li, któ re spo tka ły nas w ca łym 2018 ro ku.

Wśród 12 po traw wi gi lij nych nie za bra kło ni cze go, a każ -
dy po trze bu ją cy zna lazł coś dla sie bie. W cu dow nej at mos fe -
rze, jak zwy kle, zjed no cze ni, uśmiech nię ci i z na dzie ja mi
na lep sze ju tro po że gna li śmy sta ry rok.

A

Ja seł ka 2018 w Nie pu blicz nej Szko le Pod sta wo wej 
im. Hen ry ka Sien kie wi cza w No wym Ra dzi ko wie
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Wszy scy lu bi my Świę ta Bo że go Na -
ro dze nia, z utę sk nie niem cze ka my
na cho in kę, ko lę dy i pierw szą
gwiazd kę na nie bie w wi gi lij ny wie -
czór. Chcąc jesz cze bar dziej roz pa -
lić świą tecz ny ogień w ser cach
miesz kań ców gmi ny, Gmin ne Cen -
trum Kul tu ry Mul tiO Sa da w Ma łej
Wsi za pro si ło ro dzi ny z te re nu gmi -
ny do udzia łu w kon kur sie na wy -
ko na nie lam pio nów świą tecz nych.
Lam pion mu siał być wy ko na ny
wła sno ręcz nie przez uczest ni ków
kon kur su, tj. ro dzi nę ja ko for ma
prze strzen na we dług wszel kich
moż li wo ści twór czych z do wol ne go
ma te ria łu, tech ni ka by ła zu peł nie
do wol na. Nie do pusz czal ne by ło
uży cie ele men tów go to wych z se -
ryj nej pro duk cji. 

Zgod nie z re gu la mi nem kon kurs
skie ro wa ny zo stał do ro dzin z te re nu
Gmi ny Ma ła Wieś. Wszyst kie pra ce
wraz z kar tą zgło sze nio wą na le ża ło do -
star czyć do 14.12.2018r.
do godz. 14.00 do Gmin ne go Cen trum
Kul tu ry,, Mul tiO sa da” w Ma łej Wsi ul.
War szaw ska 31. W/w ter mi nie zgło szo -
ne zo sta ły łącz nie 23 pra ce.

Do wy ło nie nia I, II i III miej sca zo -
sta ło po wo ła ne przez Or ga ni za to ra Ju ry
kon kur so we w skła dzie: Pa ni Ja dwi ga
No wat kie wicz - Se kre tarz Gmi ny Ma ła
Wieś; Pa ni Ali cja Bia łec ka - Dy rek tor Sa -
mo rzą do we go Przed szko la z Odzia łem
In te gra cyj nym w Ma łej Wsi, Pa ni Bo du -
sła wa Radz ka - Kie row nik Śro do wi sko -
we go Do mu Sa mo po mo cy w Sta rych
Świę ci cach. 

Ju ry kon kur so we spo tka ło się z bar -
dzo trud nym za da niem, wszyst kie pra -
ce by ły tak pięk ne i wy jąt ko we, że trud -
no by ło pod jąć osta tecz ną de cy zję. Pod -
czas oce ny prac Ju ry nie zna ło ich ad re -
sa tów, każ da ozdo ba po sia da ła je dy nie
nu mer, któ ry przy dzie lo ny zo stał pod -
czas do star cze nia pra cy wraz z kar tą
zgło sze nio wą. Ju ry oce nia jąc pra ce
uczest ni ków kon kur su, zwró ci ło uwa gę
głów nie na to, czy stwo rzo ny lam pion
nie po sia da ele men tów z pro duk cji se -

ryj nej i czy pod czas je go za świe ce nia nie
bę dzie za gro żo ny je go za pa le niem.
Punk tem oce ny by ła rów nież po my sło -
wość, es te ty ka pra cy, trwa łość kon struk -
cji, wa lo ry pla stycz ne, ory gi nal ność, do -
bór i wy ko rzy sta nie ma te ria łów oraz
wkład pra cy.

Wy ni ki kon kur su:
1 miej sce - Ro dzi na Go łę biow skich

z Ma łej Wsi - re pre zen tant ro dzi ny Pa ni
An dże li ka Go łę biow ska 

II miej sce - Ro dzi na Miel czar ków
z Ma łej Wsi - re pre zen tant ro dzi ny Pa ni
Pau li na Miel cza rek 

III miej sce - Ro dzi na Mać kie wi czów
ze Sta rych Świę cic - re pre zen tant ro dzi -
ny Pa ni Ali cja Mać kie wicz

Ju ry kon kur so we przy zna ło rów -
nież jed no wy róż nie nie, któ re otrzy ma -
ła ro dzi na Pań stwa   Krze miń skich
z Chy li na. Wszy scy po zo sta li uczest ni cy
kon kur su rów nież otrzy ma li na gro dy
za udział w kon kur sie, któ re wrę czo ne
zo sta ły 19 grud nia o go dzi nę 15.00
w Gmin nym Cen trum Kul tu ry Mul -
tiO sa da w Ma łej Wsi. Jesz cze raz ser -
decz nie dzię ku je my wszyst kim uczest -
ni kom świą tecz ne go kon kur su. Wszyst -
kie pra ce są na praw dę wy jąt ko we. Dzię -
ku je my rów nież na szej Ko mi sji Kon kur -
so wej, wie my z ja kim wy zwa niem się
spo tka li ście… to nie by ło ła twe za da nie.

EWA GRZE LAK

DY REK TOR GCK MUL TIO SA DA W MA ŁEJ WSI

Wy ni ki kon kur su Lam pion Bo żo na ro dze nio wy

Me cze roz gry wa ne by ły
do dwóch wy gra nych se tów. Pierw -
szym prze ciw ni kiem w dro dze lo so -
wa nia by ła dru ży na ZS nr 2. Nie ste -
ty mu sie li śmy uznać wyż szość na -
szych ry wa lek ule ga jąc 0: 2. W me -
czu z dru ży ną ZS nr 1 rów nież zwy -
cię stwo od nio sła dru ży na z Płoń -
ska 2: 0. W spo tka niu o pierw sze
miej sce dru ży na ZS nr 2 wy gra ła
z ZS nr 1 2: 0. Osta tecz nie za ję li śmy
trze cie miej sce w po wie cie. Tur niej
ten był dla na szej dru ży ny moż li wo -
ścią spraw dze nia się na tle sil niej -
szych ry wa lek oraz po ży tecz ną lek -
cją siat ków ki. Na sza dru ży na wy stą -
pi ła w skła dzie: Wik to ria Ho ro, Na -
ta lia Mro wic ka, Ka mi la Buks, Ame -
lia Tom czyk, Pa try cja Ziem kie wicz,
Na ta lia Wi śniew ska, Jo an na Szcze -
pań ska. Opie ku nem dru ży ny był
pan Łu kasz Ro ma tow ski. 

ogłoszenia

Bie gnie my dla Nie pod le głej
Nie ty po wo w zi mo wej sce ne rii od był się przy Szko le Pod -

sta wo wej w Go ła wi nie Bieg nie pod le gło ścio wy. By ło to ko lej ne
dzia ła nie z pro jek tu współ fi nan so wa ne go przez Mi ni ster stwo
Obro ny Na ro do wej i Sto wa rzy sze nie „Ra zem dla wsi”.
Ucznio wie klas 0 – VIII i na uczy cie le po bie gli, a czę ścio wo po -
ma sze ro wa li tra są wy zna czo ną na bo iskach przy szkol nych.
Or ga ni za to rzy wy da rze nia przy go to wa li dla dzie ci bia ło -czer -
wo ne cho rą giew ki, kwia ty, ko ty lio ny i ba ne ry. W at mos fe rze
ra do ści i w spor to wym du chu wszy scy da li ra dę po ko nać tra -
sę. Na roz grzew kę dzie ci z klas młod szych by ły czę sto wa ne
w kla sach kieł ba ska mi i grzan ka mi, a star si
z klas IV – VIII roz grze wa li się przy ogni sku pie kąc kieł ba ski.
W pią tek po kla so wych wi gi liach na stą pi de ko ra cja uczest ni -
ków bie gu pa miąt ko wy mi me da la mi.

Siatkówka dziewcząt finał powiatowy 2019
W dniu 8 stycz nia 2019 ro ku w Płoń sku re pre zen ta cja dziew cząt na szej
szko ły bra ła udział w fi na le po wia to we go tur nie ju pił ki siat ko wej. Na sza

dru ży na zmie rzy ła się z dru ży na mi ZS nr 1 Płońsk oraz ZS nr 2 Płońsk. 
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15 grud nia 2018r na ha li Wi do wi sko wo
Spor to wej od był się II Ama tor ski Mi ko -
łaj ko wy Tur niej w Pił kę Siat ko wą o Pu -
char Bur mi strza Gmi ny i Mia sta Wy szo -
gród. W za wo dach wzię ło udział sześć
dru żyn, któ re ry wa li za cję ze so bą roz po -
czę ły w dwóch gru pach, gra jąc każ dy
z każ dym. Do pół fi na łów z grup wy szły
ko lej no. Z pierw sze go miej sca z gru py
A ze spół o na zwie Spor to wy Wy szo gród
i z gru py B ze spół Sto wa rzy sze nie Me ce -
na sów Spor tu Wy szo gród. Z dru gich
miejsc dru ży ny z Czer wiń ska i Sta ro źreb.

Z ry wa li za cji o miej sca 1-4 w fa zie
gru po wej od pa dły dru ży ny, San do kan
Wy szo gród i ucznio wie re pre zen tu ją cy
Ze spół Szkół im. Ja na Śnia dec kie go
w Wy szo gro dzie.

W pół fi na le roz gry wek za gra ły ze
so bą Spor to wy Wy szo gród i Sta ro źre by
oraz Me ce na si Spor tu z Czer wiń skiem.
Oby dwa me cze roz strzy gnę ły się

w dwóch se tach, w któ rych naj lep si oka -
za li się siat ka rze z dru ży ny Sta ro źreb
i SMS -u Wy szo gród.

Me cze o pierw sze miej sce i trze cie
oka za ły się bar dzo wi do wi sko wym i wy -
rów na nym po je dyn kiem.

W tych me czach o wy ni ku koń co -
wym de cy do wał tie -bre ak. Wy gra ła dru -
ży na SMS Wy szo gród, dru gie miej sce
przy pa dło dru ży nie ze Sta ro źreb, a trze -
cie Spor to we mu Wy szo gro do wi.

Pu char za pierw sze miej sce z rąk Pa -
ni Bur mistrz Iwo ny Gor tat ode brał ka -
pi tan dru ży ny Sto wa rzy sze nia Me ce na -
sów Spor tu, pu char za dru gie miej sce
w imie niu Prze wod ni czą cej Ra dy Gmi -
ny i Mia sta Wy szo gród wrę czy ła Pa ni
Ka ta rzy na Jan czak, na to miast za trze cie
miej sce pu char Za rzą du Me ce na sów
Spor tu, któ ry był współ or ga ni za to rem
tur nie ju wrę czy ła Pre zes sto wa rzy sze nia
Pa ni Han na Si dor.

W dniu 11 stycz nia 2019 ro ku
w ha li Miej skie go Cen trum Spor tu
i Re kre acji w Płoń sku ro ze gra no
Mi strzo stwa Po wia tu w pił ce siat -
ko wej chłop ców szkół śred nich. 

Udział w za wo dach wzię ły na stę -
pu ją ce dru ży ny: I Li ceum Ogól no -
kształ cą ce w Płoń sku, ZS nr 2 Płońsk,
ZS nr 1 Płońsk oraz re pre zen ta cja na -
szej szko ły. Na sza dru ży na roz po czę ła
od po je dyn ku z dru ży ną LO Płońsk,
któ ry nie ste ty prze gra li śmy 0: 2.

Tur niej siat kar ski spra woz da nie
W dru gim me czu przy szło nam sta nąć
w szran ki z dru ży ną ZS nr 2 Płońsk.
Nie ste ty i tym ra zem mu sie li śmy
uznać wyż szość na szych ry wa li 0: 2.
Ostat nim ry wa lem w tur nie ju by ła
dru ży na ZS nr 1 Płońsk. Pierw sze go se -
ta zwy cię ży li na si ry wa le, ale w dru gim
se cie za spra wą Piotr ka Woj cie chow -
skie go i je go fe no me nal nej za gryw ki
uda ło się nam od sko czyć na pięć punk -
tów i wy rów nać stan me czu na 1: 1.
Mi mo am bit nej i wa lecz nej po sta wy
ca łej na szej dru ży ny w tie -bre aku osta -
tecz nie mu sie li śmy uznać wyż szość ry -
wa li prze gry wa jąc w sa mej koń ców ce
w punk tach 13: 15, a w ca łym me -
czu 1: 2. Osta tecz nie w ro ku szkol -
nym 2018/2019 re pre zen ta cja chłop -

ców w siat ków ce zo sta ła skla sy fi ko wa -
na na IV miej scu w po wie cie. 

Ka dra ZS Czer wińsk:: Da wid Ja nu -
szew ski, Piotr Woj cie chow ski, Ja kub Pie -
kut, Ro bert Fa biań ski, Kac per Dro żyń ski,

Mi chał Ma zur Ma rek Szpa ra dow ski, To -
masz Je znach, Pa weł Wró blew ski, Prze my -
sław Wró blew ski, Szy mon Kry siak, Wi ja ta
Bar tosz. Opie ku no wie: pan Piotr Ziem kie -
wicz oraz pan Łu kasz Ro ma tow ski.

Siat ków ka chłop cy fi nał po wia to wy 2019
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