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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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Wi tam z gru dnio wy świą -
tecz nym wy da niem ga ze ty e -wy -
szo grod. pl

My ślę że juz w przy szłym ty -
go dniu po czu je my ma gie zbli ża -
ją cych sie świąt i nad cho dzą ce go
no we go ro ku. Co raz wię cej po ja -
wi się de ko ra cji świą tecz nych,
cho inek, świa te łek i in nych atry -
bu tów świą tecz ne go cza su. Za -
pra szam i na ma wiam do de ko ro -
wa nia nie tyl ko cho inek ale i do -
mów oraz oto cze nia. Wte dy
świat sta je się bar dziej ra do sny
i udziel sie nam wszyst kim at -
mos fe ra bar dzo waż nych ra do -
snych Świąt Bo że go Na ro dze nia.

Ko cha ni Czy tel ni cy. Ży czę
Wam po god nych ro dzin nych
Świąt Bo że go Na ro dze nia. Aby -
ście pa mię ta li że Bo że Na ro dze -
nie to prze cież uro dzi ny Je zu sa
Chry stu sa. Za po mnij cie w tych
dniach o tych spra wach nie istot -
nych i ciesz cie się obec no ścią
swo ich bli skich.

WSZYST KIE GO NAJ LEP SZE GO
PA WEŁ KŁO BU KOW SKI
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27 Fi nał WOŚP w Ma łej Wsi

W nie dzie lę, 13 stycz nia 2019 ro ku w ca łej Pol sce po raz 27 za gra Wiel -
ka Or kie stra Świą tecz nej Po mo cy. Głów ną ideą Wiel kiej Or kie stry Świą -
tecz nej Po mo cy, oprócz oczy wi stej chę ci ra to wa nia ży cia, jest pró bą
skon so li do wa nia roż nych śro do wisk w ra mach jed nej ini cja ty wy.

W tym ro ku ce lem zbior ki bę dzie po zy ska nie środ ków „dla dzie ci ma łych i bez
fo cha” na za kup sprzę tu dla spe cja li stycz nych szpi ta li dzie cię cych. WOŚP za gra rów -
nież w Ma łej Wsi. Sztab gmin ny utwo rzo ny zo stał przy Gmin nym Cen trum Kul tu -
ry Mul tiO sa da w Ma łej Wsi. Za czy na my tra dy cyj nie ulicz ny mi kwe sta mi, a koń czy -
my Wiel kim Fi na łem od godz. 15: 00 w ha li spor to wej przy Szko le Pod sta wo wej
w Ma łej Wsi. Wo lon ta riu sze z pusz ka mi ru szą do pra cy w nie dziel ny po ra nek. Bę -
dzie ich moż na spo tkać na te re nie ca łej na szej gmi ny. Oprócz pu szek zo sta ną oni wy -
po sa że ni w iden ty fi ka to ry WOŚP ze zdję ciem. Każ dy z wo lon ta riu szy tra dy cyj nie
bę dzie miał ze so bą sa mo przy lep ne czer wo ne ser dusz ka z na pi sem „Wiel ka Or kie -
stra Świą tecz nej Po mo cy”. Ser decz nie wszyst kich za pra sza my do włą cze nia się
w dzia ła nia Na sze go Szta bu. Bę dzie my wdzięcz ni za każ dy gest po mo cy i współ pra -
cy. Wspie ra jąc WOŚP mo że my ofia ro wać do wol ną kwo tę wrzu ca jąc ją do pu szek na -
szych wo lon ta riu szy, ale rów nież prze ka zu jąc fan ty na na sza au kcję, któ ra od bę dzie
się pod czas fi na ło we go spo tka nia na ha li spor to wej 13 stycz nia. Naj waż niej sze jest
jed nak, że by ście by li z na mi pod czas na sze go fi na łu. Za chę ca my do od wie dza nia na -
szej stro ny na Fa ce bo oku: WOŚP Ma ła Wieś - Sztab przy GCK Mul tiO sa da w Ma łej
Wsi, za miesz cza my tam na bie żą co in for ma cje do ty czą ce na szych dzia łań i przy go -
to wań do Wiel kie go Fi na łu.

Pa mię taj my! 13 stycz nia GRA MY DLA DZIE CI MA ŁYCH I BEZ FO CHA!
EWA GRZE LAK
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W dniach 20-23 li sto pa -
da 2018 ro ku w Szko le Pod -
sta wo wej im. Ma rii Ko nop -
nic kiej w Bul ko wie zo sta ła
zor ga ni zo wa na wy sta wa o te -
ma ty ce „Hi sto ria za klę ta
w przed mio tach”. By ła ona
jed nym  z dzia łań pod ję tych
w na szej Szko le zwią za nych
z 100 rocz ni cą od zy ska nia
przez Pol skę nie pod le gło ści. 

Zbio ry zo sta ły wy po ży czo ne przez
Pań stwa Mał go rza tę i Mie czy sła wa Jóź -
wiak, któ rzy wspól nie z na uczy cie la mi
hi sto rii przy go to wa li wy sta wę. Jed no -
cze śnie ca ły czas by ła ona wzbo ga ca na
w eks po na ty, któ re prze ka zy wa ły in ne

oso by. Ucznio wie ak tyw nie włą czy li
się w to wy da rze nie. Pod czas zwie dza -
nia wy sta wy za da wa li py ta nia, sa mi do -
cie ka li prze zna cze nia eks po no wa nych
na wy sta wie przed mio tów. Naj więk -
szym po wo dze niem cie szy ły się ma kie -
ty dwor ków i ko ścio łów z te re nu gmi ny
Bul ko wo, umun du ro wa nie z epo ki na -
po le oń skiej, przed mio ty co dzien ne go
użyt ku, mi li ta ria. Oprócz te go moż na
by ło obej rzeć cza so pi sma, ulot ki, zdję -
cia. Eks po zy cja cie szy ła się du żym za -
in te re so wa niem nie tyl ko uczniów, ale
tak że na uczy cie li i pra cow ni ków na szej
Szko ły, jak rów nież ro dzi ców. Wy sta wę
zwie dził tak że Pan Wójt wraz z Rad ny -
mi i Pa ni Kie row nik Gmin nej Bi blio te -
ki. Wszyst kim zwie dza ją cym bar dzo
ser decz nie dzię ku je my za za in te re so -
wa nie i ak tyw ny udział w tym wy da -
rze niu. Ma my na dzie je, że za szcze pi li -
śmy w Was za in te re so wa nie hi sto rią
w ta kim wy da niu i udo wod ni li śmy, że

hi sto ria rów nież mo że być za klę ta
w przed mio tach, na wet tych zwy czaj -
nych, prze zna czo nych do co dzien ne go
użyt ku, któ ry mi po słu gi wa li się na si
przod ko wie.   Bar dzo ser decz nie dzię -
ku je my Pa ni Dy rek tor Mar cie Szum -
skiej za udo stęp nie nie po miesz cze nia
oraz wspie ra nie na szej ini cja ty wy,
a tak że Pa nu Sła wo mi ro wi Zie lon ce
za wy po ży cze nie mun du ru i wy po sa -
że nia żoł nie rza z okre su Księ stwa War -
szaw skie go. Szcze gól ne po dzię ko wa nia
kie ru je my do Pań stwa Mał go rza ty
i Mie czy sła wa Jóź wiak.  Ze bra ne i udo -
stęp nio ne przez Nich eks po na ty, a tak -
że wło żo ny wkład pra cy w przy go to wa -
nie wy sta wy, po zwo li ły na zor ga ni zo -
wa nie te go jak że cie ka we go wy da rze -
nia. Na szcze gól ne uzna nie za słu gu ją
im po nu ją ce ma kie ty dwor ków i ko ścio -
łów, któ re Pan Mie czy sław two rzy z ta -
ka pie czo ło wi to ścią i dba ło ścią o na wet
naj drob niej sze szcze gó ły.

W śro dę 12 grud nia w Sank tu arium Mat ki Bo żej Po cie -
sze nia w Czer wiń sku nad Wi słą TVP prze pro wa dzi ła na -
gra nie świą tecz ne go pro gra mu Śpie wa nia Ko lęd
z udzia łem Pan Pre zy den ta An drze ja Du dy wraz z Pa nią
Pre zy den to wą. Emi sja pro gra mu od bę dzie się 24 grud -
nia w TVP1 o go dzi nie 20,30. 

Hi sto ria za klę ta w przed mio tach 
– Gmi na Bul ko wo

Ko lę dy z Czer wiń ska 
TVP1 24XII godz 20:30
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Wi ce prze wod ni czą cy mi Ra dy Po wia tu w Płoc -
ku w ka den cji 2018 – 2023 bę dą Mag da le na
Wo ja oraz Adam Sie roc ki. Wy bo ru swo im za -
stęp com po gra tu lo wał Prze wod ni czą cy Lech
Dą brow ski. Do ser decz nych gra tu la cji przy łą -
czył się rów nież ca ły Za rząd Po wia tu w Płoc ku.

II se sja Ra dy Po wia tu no wej ka den cji od by ła
się 10 grud nia 2018 r., oczy wi ście w sie dzi bie Sta -
ro stwa Po wia to we go w Płoc ku. Uro czy ście 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,
Se kre tarz Po wia tu Mi chał Twar dy oraz 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.

Po przy wi ta niu go ści, Prze wod ni czą cy po in -
for mo wał, że do tych czas wpły nę ły do nie go in for -
ma cje w spra wie utwo rze nia dwóch klu bów Rad -
nych: klu bu Pol skie go Stron nic twa Lu do we go
i klu bu Pra wa i Spra wie dli wo ści. Prze wod ni czą -
cym klu bu Rad nych PSL jest Ma riusz Bie niek, Wi -
ce prze wod ni czą cym – Pa weł Ja ku bow ski, a Se kre -

ta rzem klu bu – Mag da le na Wo ja. Prze wod ni czą cą
klu bu PiS zo sta ła Mał go rza ta Pur ce lew ska, a Wi ce -
prze wod ni czą cą – Mar le na Ma zur ska.

Jed ną z naj waż niej szych kwe stii pod czas II se -
sji był wy bór Wi ce prze wod ni czą cych Ra dy Po wia -
tu. Mia ły się rów nież od być wy bo ry Prze wod ni czą -
ce go oraz człon ków Ko mi sji Re wi zyj nej, a tak że
Prze wod ni czą cych po zo sta łych Ko mi sji Ra dy Po -
wia tu w Płoc ku. Mu sia ły za tem zo stać po wo ła ne
Ko mi sja Uchwał i Wnio sków oraz Ko mi sja Skru ta -

cyj na. W skład tej pierw szej we szli:  Ste fan Ja ku -
bow ski, Wal de mar Za wadz ki oraz Pa weł To kar ski,
a w skład Ko mi sji Skru ta cyj nej:  Ewa Ko wa -
lak, Mag da le na Ko ło dziej ska i Krzysz tof Wie lec.

Wy bór Wi ce prze wod ni czą cych od był się w gło -
so wa niu taj nym. Rad ni zgło si li na te funk cje na stę -
pu ją cych kan dy da tów: Mag da le nę Wo ja, Wi ce prze -
wod ni czą ce go w po przed niej ka den cji Ada ma Sie -
roc kie go oraz Ma cie ja Ja błoń skie go. Każ dy mógł za -
gło so wać na dwie oso by. Wy ni ki przed sta wi ły się

na stę pu ją co: Mag da le na Wo ja – 22 gło sy, Adam Sie -
roc ki  – 14 gło sów,  Ma ciej Ja błoń ski  – 10 gło sów.
Wi ce prze wod ni czą cy mi w ka den cji 2018 – 2023
zo sta li Mag da le na Wo ja i Adam Sie roc ki.

– Chcia ła bym bar dzo ser decz nie po dzię ko -
wać Pań stwu za tak licz ne po par cie, mam na -
dzie ję, że na sza współ pra ca bę dzie prze bie gać po -
zy tyw nie. Obie cu ję, że do ło żę wszel kich sta rań,
by tak wła śnie by ło. Bę dę oczy wi ście wspie rać Pa -
na Prze wod ni czą ce go i Za rząd Po wia tu, aby śmy
wspól nie zro bi li wie le do bre go dla spo łe czeń -
stwa Po wia tu Płoc kie go – po wie dzia ła wzru szo -
na Mag da le na Wo ja.

Prze wod ni czą cym Ko mi sji Re wi zyj nej zo -
stał Ste fan Ja ku bow ski, a po zo sta li człon ko wie Ko -
mi sji to: Elż bie ta An na Ja chi miak, Mar le na Ma zur -
ska, Krzysz tof Wie lec oraz Ma ciej Ja błoń ski.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji sta łych Ra dy Po wia tu
w Płoc ku w ka den cji 2018 – 2023:
• Ko mi sja Bu dże tu i Fi nan sów – Krzysz tof Wie lec
• Ko mi sja do Spraw Spo łecz nych – Ewa Ko wa lak
• Ko mi sja Roz wo ju i Go spo dar ki Za so ba mi Po wia -
tu – Apo li na ry Grusz czyń ski
• Ko mi sja do Spraw Bez pie czeń stwa i Po rząd ku
Pu blicz ne go – Pa weł To kar ski
• Ko mi sja Sta tu to wa – Mar cin Pio trow ski
• Ko mi sja Skarg, Wnio sków i Pe ty cji –  Elż bie ta
An na Ja chi miak

25  li sto pa da 2018 r. od by ło się
prze ka za nie śred nie go sa mo cho du
ra tow ni czo - ga śni cze go dla jed -
nost ki OSP w Ma łej Wsi.

Uro czy stość po prze dzi ła msza św.
W wy da rze niu uczest ni czy li m. in.:
Rad ny Po wia tu Płoc kie go  Apo li na ry
Grusz czyń ski, Pre zes Za rzą du Od dzia -
łu Po wia to we go ZOSP RP w Płoc ku Hi -
la ry Ja nusz czyk; Dy rek tor Wy dzia łu
Roz wo ju Go spo dar cze go i Pro mo cji
w Sta ro stwie Po wia to wym w Płoc ku Ka -
ro li na Ko per; Wójt Gmi ny Ma ła
Wieś Zyg munt Woj na row ski, przed sta -
wi cie le KM PSP w Płoc ku, a tak że dru -
ho wie stra ża cy.

Jed nost ka OSP z tej oka zji otrzy ma -
ła li sty gra tu la cyj ne od Mar szał ka Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go  Ada ma Stru -
zi ka, któ re w je go imie niu prze ka za ła
Dy rek tor Ka ro li na Ko per.

Uro czy stość za koń czy ła pa ra da sa -
mo cho dów po żar ni czych

Prze ka za nie sa mo cho du dla OSP Ma ła Wieś

II se sja Ra dy Po wia tu w Płoc ku i ko lej ne wy bo ry Rad nych
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30 li sto pa da w sie dzi bie Sta ro -
stwa Po wia to we go w Płoc ku
od by ło się spo tka nie pod su mo -
wu ją ce współ za wod nic two
spor to we szkół w po wie cie
płoc kim za rok szkol -
ny 2017/2018, któ re go go spo -
da rza mi by li Sta ro sta Płoc -
ki Ma riusz Bie nie ko raz Wi ce sta -
ro sta Iwo na Sie roc ka.

„Na uczy cie lom dzię ku ję za za an ga żo wa nie
i wspar cie da wa ne mło dym spor tow com, a tak że
za dzie le nie się z ni mi do świad cze nia mi. Trud no
zna leźć jesz cze wię cej słów, któ re by ły by od po -
wied nie, aby po dzię ko wać za Wa szą pra cę i roz bu -
dza nie wśród dzie ci i mło dzie ży pa sji do spor -
tu” – mó wił Sta ro sta Płoc ki Ma riusz Bie niek.

Ry wa li za cja spor to wa by ła nie zwy kle cie ka wa
i za cię ta, ale to czy ła się zgod nie z du chem fa ir play.
Do star czy ła wie lu po zy tyw nych emo cji wszyst kim
uczest ni kom za wo dów, za rów no mło dzie ży jak
i ich opie ku nom.

Wy ni ki kla sy fi ka cji szkół przed sta wił  Pa weł
Szczy paw ka – ko or dy na tor spor tu szkol ne go w po -
wie cie płoc kim. W ubie głym ro ku szkol nym ry wa -
li zo wa ło 36 szkół. Szko ły z na sze go po wia tu osią -
gnę ły zna czą ce suk ce sy, nie tyl ko na lo kal nym po -
dwór ku, ale tak że na are nie wo je wódz kiej. Naj waż -
niej sze osią gnię cia to I miej sce dru ży no wo dziew -
cząt w fi na le wo je wódz kim w in dy wi du al nych bie -
gach prze ła jo wych dla Szko ły Pod sta wo wej w Sta -
rych Pro bosz cze wi cach w ka te go rii mło dzież
oraz III miej sce dru ży no wo w fi na le wo je wódz kim
w in dy wi du al nych bie gach prze ła jo wych dla Szko -
ły Pod sta wo wej w Bul ko wie w ka te go rii dzie ci.

Tra dy cyj nie zo sta li wy róż nie ni dzia ła cze spor -
to wi, któ rzy swo ją pra cą i de ter mi na cją przy czy ni li
się do suk ce su spor to we go nie któ rych szkół. Ze
szkół po nad gim na zjal nych dla któ rych or ga nem
pro wa dzą cym jest Po wiat Płoc ki szcze gól nie wy -
róż nie ni zo sta li:

– To masz Ro go ziń ski – na uczy ciel w Ze spo le
Szkół im. J. Śnia dec kie go w Wy szo gro dzie;

– Re na ta Szmu le wicz – na uczy ciel w Ze spo le
Szkół im. J. Śnia dec kie go w Wy szo gro dzie;

– To masz Obi dow ski – na uczy ciel w Ze spo le
Szkół im. St. Sta szi ca w Gą bi nie;

– Grze gorz Nie miec – na uczy ciel w Ze spo le
Szkół im. L. Ber ge ro wej w Płoc ku;

– Pa weł Szczy paw ka – ko or dy na tor spo tu
szkol ne go w po wie cie płoc kim, na uczy ciel w Ze -
spo le Szkół im. St. Sta szi ca w Gą bi nie.

Go spo da rze pod czas uro czy sto ści wrę czy li
czek w wy so ko ści 2 000 zł dla Ze spo łu Szkół im. Ja -

na Śnia dec kie go w Wy szo gro dzie za za ję cie I miej -
sca w Po wia to wej Li ce alia dzie w ro ku szkol -
nym 2017/2018 z prze zna cze niem na za kup
sprzę tu spor to we go.

Uro czy stość za koń czy ła się pro gra mem ar ty -
stycz no – mu zycz nym w wy ko na niu Gru py „Art”
dzia ła ją cej przy Ze spo le Szkół im. Ja na Śnia dec kie -
go w Wy szo gro dzie.

Ry wa li za cja spor to wa jest naj lep szym i naj szla -
chet niej szym ty pem ry wa li za cji, któ ra świet nie

przy sto so wu je dzie ci i mło dzież do ży cia w dzi siej -
szym świe cie. Umie jęt ność znie sie nia po raż ki roz wi -
ja in te li gen cję emo cjo nal ną, pod wa run kiem, że nie
prze ro dzi się ona w za zdrość. Chęć sa mo roz wo -
ju zwięk sza mo ty wa cję do pra cy i uczy ra dzić so bie
z na po tka ny mi pro ble ma mi. Mo zol ne tre nin gi uczą
cier pli wo ści, wy trwa ło ści i kon se kwen cji, zaś czę ste
kon fron ta cje z prze ciw ni ka mi spra wia ją, że za wod -
ni cy sta ją się bar dziej od por ni na stres. Gra tu lu je my
zwy cięz com i ży czy my ko lej nych suk ce sów!

Pod su mo wa nie współ za wod nic twa spor to we go szkół w po wie cie płoc kim
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5 grud nia ob cho dzo ny jest
Dzień Wo lon ta riu sza, któ ry
jest dniem, w któ rym pa -
mię ta my o wszyst kich
tych, któ rzy swo ją bez in te -
re sow ną po mo cą spra wia -
ją, że świat jest lep szy. 

Na si wo lon ta riu sze ze Szkol ne go
Ko ła Wo lon ta ria tu,, Po moc nie sio na
ma ły mi kro ka mi”, któ ry dzia ła
przy Szko le Pod sta wo wej im. K. K. Ba -
czyń skie go w Wy szo gro dzie świę to wa li
w tym ro ku bar dzo pra co wi cie. Za czę li
już 30 li sto pa da i 1 grud nia, kie dy to
wraz z wy szo grodz kim Sto wa rzy sze -
niem,, Po móż my Po trze bu ją cym” wzię li
udział w zbiór ce żyw no ści w skle pach
Mi la i Bie dron ka. Na to miast 5 grud -
nia – w swo je świę to – wo lon ta riu sze
uda li się do Ośrod ka Opie kuń czo – Wy -
cho waw cze go, gdzie wraz z pod opiecz -
ny mi, przy go to wa li ba becz ki i wspól nie
spę dzi li czas. Ucznio wie na le żą cy do ko -
ła przy go to wa li rów nież cy ta ty, naj pięk -
niej od da ją ce to, jak waż ne jest po ma ga -
nie, któ re roz wie si li na drzwiach do sal
lek cyj nych. 

Zwień cze niem te go ty go dnia był
udział wo lon ta riu szy wraz z p. dy rek -
tor Bo gu mi łą Ja siń ską oraz opie ku -
nem p. Ka ro li ną Kie drow ską w Ga li
pod su mo wu ją cej pro jekt,, Dzia łaj lo -
kal nie w Po wie cie Płoc kim”, któ ra od -
by ła się w Sta ro stwie Po wia to wym
w Płoc ku. Pod czas uro czy sto ści mia ło
miej sce roz da nie na gród w kon kur sie
„Wo lon ta riat – bu do wa nie lo kal nej
so li dar no ści spo łecz nej”. Na si wo lon -
ta riu sze zna leź li się w gro nie lau re -
atów i ode bra li na gro dę oraz po dzię -
ko wa nie z rąk p. Iwo ny Sie roc kiej
oraz p. Ewy Ko wa lak. 

Bar dzo cie szy nas za an ga żo wa -
nie mło dzie ży sku pio nej w Szkol -
nym Ko le Wo lon ta ria tu, za do wo le ni
je ste śmy rów nież z fak tu, że ich
dzia ła nia do strze ga ne są nie tyl ko
na te re nie szko ły, ale rów nież mia sta
i po wia tu. Ży czy my im sił, wy trwa -
ło ści oraz opty mi zmu w dal szej pra -
cy na rzecz wo lon ta ria tu. 

Otwar cie wy sta wy

We wto rek, 4 grud nia w Ze spo le Szkół im. Kró lo wej Ja dwi gi za koń czo no ofi -
cjal nie Rok Nie pod le głej. Pod su mo wa niem szkol nych ob cho dów by ło otwar -
cie wy sta wy „Gen. Hal ler i je go żoł nie rze” wy po ży czo nej z Mu zeum Nie pod le -
gło ści w War sza wie, za wie ra ją cej – nie rzad ko uni ka to we – ma te ria ły ze
zbio rów Ar chi wum Na ro do we go w Kra ko wie i Mu zeum Nie pod le gło ści
w War sza wie. Pre zen ta cja eks po zy cji by ła przed się wzię ciem re ali zo wa nym
w ra mach pro jek tu edu ka cyj ne go „100 na 100” – sto pro jek tów na stu le cie
od zy ska nia nie pod le gło ści, w któ ry włą czy ła szko łę p. An na No wa kow ska. 

Otwar cia wy sta wy, wspól nie z pa nią dy rek tor Re na tą Ko za kie wicz, do ko nał i pre -
lek cję wy gło sił kie row nik Mu zeum X Pa wi lo nu Cy ta de li War szaw skiej pan Jan En -
gel gard. Wy kład ogni sko wał się wo kół zdjęć po wsta łych w okre sie pierw szej woj ny
świa to wej, lecz tak że uka zu ją cych ge ne ra ła i je go bli skich po ro ku 1945 już na emi -
gra cji. Wo kół fo to gra fii, na któ rych uwiecz nie ni zo sta li żoł nie rze i ofi ce ro wie II Bry -
ga dy Le gio nów Pol skich, Błę kit nej Ar mii i Ar mii Ochot ni czej z 1920 ro ku. 

Wśród za pro szo nych go ści zna leź li się: p. Da riusz Że la sko Prze wod ni czą cy Ra -
dy Po wia tu, p. Pa weł Dych to Na czel nik Wy dzia łu Oświa ty, p. Mar cin Gor tat Wójt
Gmi ny Czer wińsk, P. Ja dwi ga Kąt na przed sta wi ciel Vi stu la Ban ku, pa nie Alek san -
dra Wilk i El wi ra Stol pa z Bi blio te ki Pe da go gicz nej w Płoń sku, p. Mar ce li Szko pek
od kryw ca lo kal nej hi sto rii oraz pań stwo Edy ta Wit kow ska i Ra fał Ba tyń ski re pre -
zen tu ją cy Ra dę Ro dzi ców. 

Wy sta wa bę dzie do stęp na dla zwie dza ją cy do 13 grud nia 2018 ro ku, z cze go
sko rzy sta ją rów nież ucznio wie gmin nych pla có wek oświa to wych. Za pra sza my! 

Dzień Wo lon ta riu sza
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Nie zmier nie mi ło nam po in for mo wać o otwar ciu
w dn. 21.11.2018 r. przez Fun da cję dla Ro da ka i Ka ra gan dyj -
skie Ob wo do we Sto wa rzy sze nie Po la ków „Po lo nia” pierw sze go
pol skie go przed szko la w Ka zach sta nie w mie ście Ka ra gan da.

Po po ko na niu wie lu prze ciw no ści, po wie lu la tach sta rań przez
za miesz ka łą tam Po lo nię po wsta ło dłu go ocze ki wa ne miej sce dla na -
szych naj młod szych Ro da ków – miej sce, w któ rym pra wnu ko wie
i pra pra wnu ko wie Ze słań ców bę dą mia ły moż li wość uczyć się ję zy ka
pol skie go, tra dy cji na ro do wych i kul tu ry. Miej sce, w któ rym ich ro -
dzi cie i dziad ko wie bę dą mo gli się spo ty kać na wy da rze niach zwią za -
nych z Pol ską, pod czas Świąt i uro czy sto ści w ce lu pie lę gno wa nia pol -
sko ści.

Pro jekt jest współ fi nan so wa ny w ra mach spra wo wa nia opie ki Se -
na tu RP nad Po lo nią i Po la ka mi za gra ni cą.

Ko cha ni!
Zwra ca my się do Was z ogrom ną proś bą o wspar cie na utrzy ma -

nie w ko lej nym ro ku i dal szych te go przed szko la. Bar dzo pro si my
o prze ka za nie choć by sym bo licz nych kwot i po moc. 

nr kon ta: 97 8838 0005 2017 0900 7771 0001
do pi sek: da ro wi zna na ce le sta tu to we – przed szko le

Przed szko le dla Ro da ka w Ka zach sta nie

– Ze spół Szkół Ogól no kształ cą cych
w Płoń sku ul. Płoc ka 56
oso ba do kon tak tu: Jo lan ta Rut kow ska
tel.: 660 448 754

– Ze spół Szkół nr 1 w Płoń sku 
ul. Sien kie wi cza 8
oso ba do kon tak tu: An na Jac kie wicz -
-Ochi di tel.: 570 775 512

– Ze spół Szkół nr 2 w Płoń sku 
ul. ks. Je rze go Po pie łusz ki 14
oso ba do kon tak tu: Jo an na Wit kow ska
tel.: 507 959 932

– Ze spół Szkół w Czer wiń sku n/Wi słą 
ul. Wła dy sła wa Ja gieł ły 24
oso ba do kon tak tu: Mag da le na Gmur -
czyk Okra sa tel.: 501 293 227

– Spe cjal ny Ośro dek Szkol no -Wy cho -
waw czy w Płoń sku ul. Mło dzie żo wa 11 a
oso ba do kon tak tu: Ar tur Cza pliń ski
tel.: 606 195 118

– Spe cjal ny Ośro dek Szkol no -Wy cho -
waw czy w Joń cu, Jo niec 50
oso ba do kon tak tu: Dy rek tor Je rzy 
Mi cha lak tel.: 882 125 399

Szko ły Po wia tu Płoń skie go, któ re bio rą udział w ak cji świą tecz nej
wy ko na nia pa czek dla dzie ci z pol skich szkół na Ło twie i Li twie
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OSP Nad uł ki otrzy ma ło do fi nan -
so wa nie o war to ści 2.000,00 zł
(wkład wła sny 150 zł) i zre ali zo -
wa ło pro jekt pn. „OD NO WIE NIE
FI GU REK PRZY DROŻ NYCH

W MIEJ SCO WO ŚCI NAD UŁ -
KI, GMI NA BUL KO WO” w ra mach
Pro gra mu „Dzia łaj Lo kal nie”. Ce lem
pro jek tu by ło od no wie nie trzech fi -
gu rek, ka pli czek przy droż nych w So -
łec twie Nad uł ki. W ra mach pro jek tu
zo sta ły prze pro wa dzo ne ta kie dzia ła -
nia jak: ma lo wa nie ka pli czek, od no -
wie nie bądź po sta wie nie no wych po -
stu men tów, po ło że nie kost ki bru ko -
wej, mon taż no we go ogro dze nia
drew nia ne go oraz no wej ła wecz ki.
Wy ko ny wa ne pra ce by ły mo ni to ro -
wa ne i ko or dy no wa ne przez Pa nią
Soł tys wsi Nad uł ki Aga tę Pi jan kow -
ską, któ ra rów nież by ła po my sło daw -
cą i au to rem pro jek tu. Pa nią Soł tys
wspo ma ga li wo lon ta riu sze w wy ko -
ny wa nych dzia ła niach. Po nad to, po -
za pro jek tem wy ko na no sze reg prac
do dat ko wych zwią za nych z re ali za cją
za da nia, któ rych war tość wy nio sła
po nad 1.500,00 zł, a fi nan so wa nie
po cho dzi ło od wszyst kich miesz kań -
ców wsi Nad uł ki. Re ali za cja pro jek tu
przy czy ni się do pod nie sie nia po zio -
mu kul tu ry i uświa do mie nia war to -
ści tych miejsc oraz po zwo li na za -
cho wa nie lo kal nej tra dy cji i kul tu ry
dla obec ne go i przy szłych po ko leń.

Pro jekt do fi nan so wa no ze środ -
ków Pro gra mu „Dzia łaj Lo kal nie”
Pol sko -Ame ry kań skiej Fun da cji Wol -
no ści re ali zo wa ne go przez Aka de mię
Roz wo ju Fi lan tro pii w Pol sce oraz
Ośrod ka DL Fun da cji „FLZP – Mło -
dzi Ra zem” i Po wia tu Płoc kie go.

Na za pro sze nie Sto wa rzy sze nia Go -
spo dyń Wiej skich „Sto krot ki” w Rę -
bo wie go ści li śmy w Rę bow skim Do -
mu Kul tu ry „Na uko bus” z Cen trum
Na uki Ko per nik w War sza wie. Wy -
sta wa pt. Eks pe ry men tuj

cie szy ła się bar dzo du żym za in te re so wa niem, od -
wie dzi ło ją ok. 800 osób. By ły to gru py zor ga ni zo wa ne
z 14 oko licz nych szkół oraz oso by in dy wi du al ne. Wy sta -
wa by ła jed ną z więk szych pod wzglę dem licz by zwie -
dza ją cych. 

W po dzię ko wa niu za za pro sze nie, or ga ni za cję i tak
du że za in te re so wa nie Cen trum Na uki Ko per nik ufun -
do wa ło mo duł ana to micz ny czło wie ka o war to -
ści 1600 zł. Eks po nat otrzy ma ło Sto wa rzy sze nie
pod wa run kiem, że prze ka że go wy bra nej przez sie bie
pla ców ce edu ka cyj nej, spo śród wszyst kich któ re od wie -
dzi ły wy sta wę. Oczy wi ście wy bór padł na Szko łę Pod sta -
wo wą w Rę bo wie, któ ra jest naj bliż sza na sze mu ser cu. 

Dnia 28.11.2018 ro ku dar zo stał prze ka za ny przez
przed sta wi cie li Sto wa rzy sze nia: Pre zes Wie sła wę Szy -
mer ską  i Se kre tarz Mał go rza tę Ma da ny na rę ce Dy rek -
to ra Szko ły Pod sta wo wej w Rę bo wie Ja nu sza Pie la ciń -
skie go, któ ry w imie niu ca łej spo łecz no ści szkol nej po -
dzię ko wał za wspa nia ły pre zent i za do brą współ pra cę
Sto wa rzy sze nia ze szko łą.

Ma my na dzie ję, że po mo że dzie ciom w przy swa ja -
niu wie dzy na lek cjach bio lo gii

PRE ZENT DLA SZKO ŁY POD STA WO WEJ W RĘ BO WIE

Na za pro sze nie Miej skiej i Gmin nej Bi blio te ki Pu blicz nej w Wy szo gro dzie Fi lia w Rę bo wie dnia 23.11.2018 ro -
ku w Szko le Pod sta wo wej w Rę bo wie go ścił pan Mar ce li Szko pek. Pa trio ta i pa sjo nat hi sto rii, szcze gól nie tej
naj now szej. Bar dzo an ga żu je się w pra ce na rzecz upa mięt nie nia i od da nia hoł du „Żoł nie rzom Wy klę tym”,
za co otrzy mał po dzię ko wa nie od Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej An drze ja Du dy oraz Mar ka Mar ty now -
skie go se na to ra RP i Ma cie ja Ma łec kie go po sła RP. W pro sty spo sób opo wie dział dzie ciom o po cząt kach II Rze -
czy po spo li tej. Wspo mniał o woj nie bol sze wic kiej, w któ rej bra li udział tak że mło dzi Rę bo wia nie. Po dzie lił się
au ten tycz nie za sły sza ny mi hi sto ryj ka mi, opo wie dzia ny mi przez Ja na Gó rec kie go uczest ni ka dzia łań wo jen nych.
Spo tka niu to wa rzy szy ła wy staw ka wy ko na na przez pa na Mar ce le go, na któ rej zo ba czy li śmy Oj ców Pol skiej Nie -
pod le gło ści, przed sta wi cie li du cho wień stwa oraz tych, któ rzy wal czy li w obro nie Oj czy zny, wśród nich by li tak że
mło dzi miesz kań cy Rę bo wa. 
Zgro ma dze ni ucznio wie z klas IV- VIII z uwa gą wy słu cha ły przed sta wio nych hi sto rii. Na za koń cze nie wrę cza jąc
kwia ty po dzię ko wa li za spo tka nie.

Li sto pa do we spo tka nie z hi sto rią OD NO WIE NIE FI GU REK PRZY DROŻ NYCH 
W MIEJ SCO WO ŚCI NAD UŁ KI, GMI NA BUL KO WO
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Ucznio wie czte rech szkół z te re nu Gmi ny Bul ko wo wzię li udział
w Mię dzysz kol nych Tur nie jach Ha lo wej Pił ki Noż nej Chłop ców
i Dziew cząt, któ re od by ły się w ha li spor to wej Szko ły Pod sta wo -
we w Bul ko wie. Tur nie je sta no wi ły gmin ne eli mi na cje
do Igrzysk Mło dzie ży Szkol nej 2018/2019 klas VII -VIII SP
i III Gim na zjum. W tur nie ju chłop ców wy gra ła za słu że nie dru ży -
na SP Bul ko wo, któ ra nie stra ci ła ani jed ne go go la. Ucznio wie
SP No we Łub ki mie li je dy nie gor szy bi lans bram ko wy niż SP
Bli cho wo i za ję li trze cie miej sce. Naj lep szy mi strzel ca mi tur nie -
ju zo sta li Adam Cy tac ki (SP No we Łub ki) i Ju lian Gra czyk (SP
Bul ko wo), któ rzy strze li li po 8 go li. Z ko lei, w tur nie ju dziew -
cząt, pierw sze miej sce za ję ła SP Bli cho wo, dru gie SP No we
Kru bi ce i trze cie SP No we Łub ki.

W ca łym tur nie ju to wa rzy szy ła świet na at mos fe ra w ha li spor to -
wej w Bul ko wie.

WY NI KI (ka te go ria chłop cy):
SP No we Kru bi ce – SP Bul ko wo 0: 12
SP No we Łub ki – SP Bli cho wo 5: 5
SP No we Kru bi ce – SP Bli cho wo 1: 13
SP Bul ko wo – SP No we Łub ki 7: 0
SP No we Kru bi ce – SP No we Łub ki 0: 8 (skró co ny czas me czu

o po ło wę)
SP Bli cho wo – SP Bul ko wo 0: 4
TA BE LA KOŃ CO WA:
1. SP Bul ko wo 9 pkt
2. SP Bli cho wo 4 pkt
3. SP No we Łub ki 4 pkt
4. SP No we Kru bi ce 0 pkt
WY NI KI (ka te go ria dziew czę ta):
SP No we Łub ki – SP Bli cho wo 0: 1
SP No we Kru bi ce – SP Bli cho wo 1: 1
SP No we Kru bi ce – SP No we Łub ki 1: 1
TA BE LA KOŃ CO WA:
1. SP Bli cho wo 4 pkt
2. SP No we Kru bi ce 2 pkt
3. SP No we Łub ki 1 pkt
Bul ko wo, 5.12.2018 r.

MIĘ DZYSZ KOL NE TUR NIE JE HA LO WEJ PIŁ KI NOŻ NEJ W BUL KO WIE
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Od 2016 ro ku Sto wa rzy sze nie Lo kal na Gru pa Dzia ła -
nia „Ra zem dla Roz wo ju”, w któ re go skład wcho dzą
gmi ny: Bo dza nów, Bul ko wo, Ma ła Wieś, Ra dza no wo
i Wy szo gród z te re nu po wia tu płoc kie go oraz Bro chów
i Mło dzie szyn z te re nu po wia tu so cha czew skie go, re ali -
zu je Stra te gię roz wo ju lo kal ne go kie ro wa ne go przez
spo łecz ność (LSR) na la ta 2016 – 2022, wspie ra jąc
dzia łal ność w za kre sie zrów no wa żo ne go roz wo ju lo kal -
nej przed się bior czo ści i sa mo rzą dów. Głów nym źró -
dłem po cho dze nia środ ków fi nan so wych jest Pro gram
Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la ta 2016 – 2022,
a bu dżet ja kim dys po nu je LGD, to kwo -
ta 6 000 000,00 zł. 
Do dnia dzi siej sze go roz dy spo no wa -
no 4 741 603,24 zł. Z pie nię dzy tych sko rzy sta li
przede wszyst kim przed się bior cy (1 972 867,00 zł),
sa mo rzą dy (2 111 903,24 zł), pa ra fie oraz or ga ni za cje
po za rzą do we, w tym OSP czy Sto wa rzy sze nia
(656 833,00 zł). 
Sfi nan so wa no ini cja ty wy, przed się wzię cia i in we sty cje
z na stę pu ją cych dzia łań:
– ak ty wi za cji, in te gra cji i wzmac nia nia wy ko rzy sta nia
ka pi ta łu spo łecz ne go sub re gio nu po przez po bu dza nie
od dol nych ini cja tyw miesz kań ców na rzecz roz wią zy -
wa nia pro ble mów spo łecz nych oraz in te gra cji spo łecz -
no ści lo kal nej, in te gra cji miesz kań ców ob sza ru po -
przez wzmoc nie nie wię zi spo łecz nych w opar ciu o lo -

kal ne dzie dzic two i tra dy cje oraz wspar cia roz wo ju spo -
łecz no – go spo dar cze go po przez roz wój i pro mo cję
pro duk tów i usług lo kal nych;
– roz wo ju przed się bior czo ści i po dej mo wa nia dzia łal -
no ści go spo dar czej na rzecz two rze nia no wych miejsc
pra cy od po wia da ją cych spe cy fi ce lo kal nej go spo dar ki
oraz ak ty wi za cji za wo do wej miesz kań ców i roz wój
przed się bior czo ści;
– po pra wę ja ko ści ży cia miesz kań ców i wa run ków
funk cjo no wa nia pod mio tów go spo dar czych po przez za -
cho wa nie lo kal ne go dzie dzic twa oraz po pra wę sta nu
in fra struk tu ry pu blicz nej, tu ry stycz nej i spo łecz nej.
Od 2016 ro ku Sto wa rzy sze nie Lo kal na Gru pa Dzia ła -
nia „Ra zem dla Roz wo ju” czte ro krot nie ogła sza ło na -
bo ry wnio sków z po wyż szych dzia łań. Ra da Pro gra mo -
wa Sto wa rzy sze nia oce ni ła 42 zło żo ne wnio ski o przy -
zna nie po mo cy. Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz twa
Ma zo wiec kie go pod pi sał 28 umów, z cze go do dnia
dzi siej sze go ukoń czo no 7 umów a środ ki fi nan so we
zo sta ły wy pła co ne. W trak cie oce ny for mal nej po zo sta -
ją jesz cze 4 wnio ski .
A oto przy kła dy zre ali zo wa nych in we sty cji:
– Do po sa że nie wnę trza ko ścio ła w ław ki dla wier nych
oraz ob raz do oł ta rza w Pa ra fii p. w. Na wie dze nia
Świę tej Elż bie ty przez NMP w Pe pło wie, wpi sa ne go
do re je stru za byt ków wo je wódz twa ma zo wiec kie go
na kwo tę 65 000,00 zł;

– Prze bu do wa dro gi gmin nej Bo dza nów – Re czyn
na od cin ku Chod ko wo – Kar wo wo Du chow ne na kwo -
tę 297 622,20 zł;
– Roz wój usług in sta la cyj nych po przez za kup ma szyn:
urzą dze nia prze ci sko we go, sprę żar ki prze woź nej śru bo -
wej, wiert ni cy do prze wier tów i sa mo cho du trans por to -
we go oraz stwo rze nie dwóch miejsc pra cy w ist nie ją cej
fir mie na kwo tę 122 517,00 zł;

– Fi ma szko le nio wa o pro fi lu cu kier ni czym „Słod ki
Fach” na kwo tę 100 000 zł;
– Kwa te ry pra cow ni cze naj lep sze i je dy ne na oko li ce
na kwo tę 100 000 zł;
– Za kup wy po sa że nia do skle pu rol ni czo -tech nicz ne go
w ce lu po dej mo wa nia dzia łal no ści go spo dar czej
na kwo tę 100 000 zł;
– Bu do wa no wo cze snych tech no lo gii świa tło wo do wych
na kwo tę 100 000 zł.

Za rząd oraz Ra da Pro gra mo wa Sto wa rzy sze nia Lo kal -
na Gru pa Dzia ła nia „Ra zem dla Roz wo ju” dzię ku je
wszyst kim Be ne fi cjen tom za od wa gę pod ję cia się tru -
du po zy ska nia ze wnętrz nych środ ków wspar cia, wdro -
że nia ich i roz li cze nia. 

www.ra zem -dla -roz wo ju.pl; pocz ta@ra zem -dla -roz wo ju.pl; 
Wy szo gród 09-450 ul. Rę bow ska 52;

tel.: +48 575 225 871, +48 575 225 873

LGD Ra zem dla Roz wo ju
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18 paź dzier ni ka 2018 r. gru pa uczniów z klas VII – VIII wraz z na uczy cie -
la mi wzię ła udział w I Zjeź dzie Szkół im. Kard. Ste fa na Wy szyń skie go
w War sza wie. Zjazd obej mo wał szko ły pod sta wo we i po nad pod sta wo we
z wo je wódz twa ma zo wiec kie go. Po re je stra cji de le ga cji szkół, przed głów -
nym wej ściem do Świą ty ni Opatrz no ści Bo żej usta wi ły się pocz ty sztan -
da ro we z 39 szkół. Na stęp nie wszy scy uczest ni cy zjaz du wzię li udział we
Mszy Św., któ rej prze wod ni czył bi skup Piotr Ja rec ki. Pię ciu chłop ców
z na szej szko ły wzię ło bez po śred ni udział w po słu dze mi ni stranc kiej. Jed -
na z dziew czy nek szła w pro ce sji z da ra mi i wrę czy ła ks. Bi sku po wi chleb.
Ofi cjal ne otwar cie zjaz du od by ło się w przy go to wa nym na mio cie. Wy stą -
pie nia za pro szo nych go ści zwią za ne by ły z uczcze niem 100-le cia od zy -
ska nia Nie pod le gło ści Pol ski. Pre lek cja oko licz no ścio wa przy bli ży ła po -
stać na sze go pa tro na – „Ka to lic ki czy po gań ski? Kar dy nał Wy szyń ski
o na cjo na li zmie i pa trio ty zmie”. Na stęp nie wszy scy zje dli przy go to wa ny
obiad i gru pa mi uda li się z prze wod ni kiem na zwie dza nie Świą ty ni
Opatrz no ści Bo żej i Pan te onu Wiel kich Po la ków. Po zwie dza niu na sza
gru pa uczest ni czy ła w warsz ta tach pro wa dzo nych przez ak tor kę te atru
Grot. Cie szy my się, że na si ucznio wie i na uczy cie le mie li moż li wość wzię -
cia udzia łu w ta kim przed się wzię ciu. Wie rzy my, że bę dzie ono kon ty nu -
owa ne w dal szych la tach. Or ga ni za to ra mi Zjaz du by li: In sty tut Pa pie ża
Ja na Paw ła II oraz Mar sza łek Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go.

Ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej im.
Kard. Ste fa na Wy szyń skie go w Go ła -
wi nie god nie i uro czy ście uczci li 100
le cie od zy ska nia przez Pol skę Nie -
pod le gło ści. A zło ży ło się na to sze -
reg ini cja tyw po dej mo wa nych przez
szko łę, jak i dzia ła ją ce przy niej Sto -
wa rzy sze nie „Ra zem dla wsi”.

I tak już w czwar tek 8 XI dwie
uczen ni ce kla sy VIII wzię ły udział w Po -
wia to wym Kon kur sie Pio sen ki Pa trio -
tycz nej w Ze spo le Szkół Ogól no kształ cą -
cych im. Kró lo wej Ja dwi gi w Czer wiń sku.

W pią tek 9 XI ucznio wie klas VI -
-VIII wraz z na uczy cie la mi, pra cow ni ka -
mi szko ły i ro dzi ca mi uczest ni czy li
w gmin nych ob cho dach Świę ta Nie pod -
le gło ści w Czer wiń sku. Wzię li udział we
Mszy św. w Ba zy li ce Czer wiń skiej, a na -
stęp nie ra do śnie prze ma sze ro wa li
do ha li spor to wej, gdzie obej rze li przy -
go to wa ny pro gram ar ty stycz ny i wy słu -
cha li oko licz no ścio wych prze mó wień.
Te go dnia wzię li też udział w ogól no pol -
skiej ak cji od śpie wa nia hym nu.

W nie dzie lę 11 XI ca ła spo łecz ność
szkol na wraz z ro dzi na mi uczest ni czy ła
we Mszy św. za Oj czy znę w ko ście le pa -
ra fial nym w Smo sze wie. Wraz z człon -
ka mi Sto wa rzy sze nia Ra zem dla wsi
i na uczy cie la mi dzie ci i mło dzież przed -
sta wi li mon taż słow no -mu zycz ny „Dla
Nie pod le głej”. 

I Zjazd Szkół 
im. Kard. Ste fa na Wy szyń skie go 

w War sza wie

Nie za bra kło też wspól nych śpie -
wów pie śni pa trio tycz nych. Po za koń -
cze niu Mszy św. wszy scy jej uczest ni cy
zo sta li ob da ro wa ni pier ni ka mi wła snej
ro bo ty w kształ cie Pol ski po ma lo wa ny -
mi w bar wy na ro do we. Każ dy otrzy mał
też bia ło -czer wo ny ko ty lion, bia ło -czer -
wo ną cho rą giew kę, ga zet kę „Echo szko -
ły” o te ma ty ce nie pod le gło ścio wej
i śpiew ni czek z pie śnia mi pa trio tycz ny -
mi. Ucznio wie wraz

z ca ły mi ro dzi na mi mie li moż li -
wość wpi su do księ gi pa miąt ko wej. Na -
stęp nie od by ło się po świę ce nie oko licz -
no ścio wej ta bli cy pa miąt ko wej na ka -
mie niu z ozdob nym krzy żem na wią zu -
ją cym do Gie won tu.

We wto rek 13 XI mia ły miej sce
szkol ne ob cho dy Świę ta Nie pod le gło -
ści. Zło żył się na to uro czy sty apel,
na któ rym dzie ci śpie wa ły pie śni pa -
trio tycz ne i re cy to wa ły oko licz no ścio -
we wier sze, w tym sa mo dziel nie na pi -
sa ne ży cze nia dla Pol ski. Na stęp nie
wszy scy zgro ma dzi li się na dzie dziń -
cu przed szko łą, gdzie zo sta ła od sło -

nię ta i po świę co na pa miąt ko wa pły ta
umiesz czo na na wy so kim ka mie niu.
Pły tę po świę cił ks. Ar tur Bom biń ski,
a od sło nię cia do ko na li: Wójt Gmi ny
Czer wińsk p. Mar cin Gor tat, pre zes
Vi stu la Ban ku p. Jo lan ta Łu ka siak -
-Ma lic ka, przed sta wi cie le fun da to -
rów – Sto wa rzy sze nia Ra zem dla wsi,
Ra dy Ro dzi ców, Sa mo rzą du
Uczniow skie go.

Ko lej nym punk tem ob cho dów
Świę ta Nie pod le gło ści by ło za sa dze nie
przy Szko le w Go ła wi nie dę bu na 100
rocz ni cę od zy ska nia Nie pod le gło ści
przez Pol skę. 

Na stęp nie wszy scy za pro sze ni go -
ście i ucznio wie pie kli kieł ba ski
przy ogni sku i czę sto wa li się ugo to wa ną
gro chów ką.

Dzię ki tym pod ję tym ini cja ty -
wom 100 le cie od zy ska nia przez Pol -
skę Nie pod le gło ści na dłu go po zo sta -
nie w pa mię ci dzie ci i do ro słych, zaś
wpi sy do pa miąt ko wej księ gi, ro sną cy
dąb i ta bli ca bę dą trwa łą pa miąt ką dla
po tom nych.

Ob cho dy Świę ta Nie pod le gło ści w Go ła wi nie
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HI STO RIA „CZER WIŃ SKIE GO BUL WAR KU”

reklama

Czer wińsk ma swój nad -
brzeż ny wi śla ny bul war, bar -
dziej jed nak pre cy zu jąc
„BUL WA REK”. Po pierw sze
dla te go, że jest sto sun ko wo
nie wiel ki, po dru gie, że ów -
cze śni czer wińsz cza nie, któ -
rzy go tak na zy wa li uży wa li
cha rak te ry stycz nych dla
gwa ry war szaw skiej zdrob -
nień. W ów cze snym Czer wiń -
sku był za tem „bul wa rek”,
„zdro jek”, „fa brycz ka”…
a na wet „klasz to rek”.

CZER WIŃ SKI „BUL WA REK” zo -
stał zbu do wa ny w okre sie oku pa cji hi -
tle row skiej przez Niem ców. Nie po -
wstał on po to, by Czer wińsk wzbo ga cić
w tech nicz ną in fra struk tu rę do za ła -
dun ku to wa rów na jed nost ki pły wa ją ce
Wi słą. O nic… nic z tych rze czy! By łą to
dla oku pan tów nie miec kich RAM PA
ZA ŁA DUN KO WA DO ŁA DO WA -
NIA NA BAR KI I BER LIN KI TO WA -
RÓW RA BO WA NYCH I ZA GRA BIA -
NYCH Z CZER WIŃ SKA I OKO LIC.
Wy su nię ty w wi śla ny nurt bul war zbu -
do wa no z ka mie ni po lnych i z zie mi
oraz z ele men tów be to no wych. Ro bo ty
bu dow la ne pro wa dzo ne by ły pod nad -
zo rem i lu fa mi ka ra bi nów nie miec kich
żan dar mów w ra mach tzw. SZAR WAR -
KU. Był to obo wią zek do star cza nia lu -
dzi i wo zów kon nych z za przę giem tj.
koń mi oraz wy ko ny wa nia dar mo wej,
przy mu so wej pra cy w ra mach te go obo -
wiąz ku. Ka mie nie zwo żo no fur man ka -
mi z ca łych oko lic ów cze snej gmi ny Sie -
lec i Wy chódźc i już na bu do wie by ły
w od po wied ni spo sób ukła da ne i prze -
sy py wa ne zie mią. Przy tej cięż kiej, nie -
wol ni czej pra cy wy ko rzy sty wa ni by li
tak że Ży dzi z czer wiń skie go get ta. To
rzecz ne, por to we nad brze że zwa ne
przez czer wińsz czan „BUL WAR KIEM”
zbu do wa no nad wy raz so lid nie, bo mi -
mo upły wu bez ma ła 80 – ciu lat opar -
ło się na po ro wi po wo dzi, kry lo do wej
i usta wicz ne mu pod my wa niu przez
nurt rze ki. Co hi tle row scy oku pan ci
wy wo zi li z te go bul war ku? WSZYST -
KO co sta no wi ło dla nich ja kąś war tość.
Przede wszyst kim pło dy rol ne i zbo ża,

ziem nia ki, bu ra ki cu kro we i in ne, pło dy
już prze two rzo ne ta kie jak: mą ka, ka sza,
olej, cu kier, cy ko ria, su szo ne owo ce i in -
ne pro duk ty. Z czer wiń skie go „bul war -
ku” od pły nę ły też wszel kie do bra z ogra -
bio nych oko licz nych dwo rów szla chec -
kich, tar ci ca i ba le z tar ta ku ży dow skie -
go przed się bior cy Aro na Naj ber ge ra
w Wy chódź cu… a na wet ce gły z je -
go – prze ję tej przez Niem ców ce giel ni
w Moch tach. Póź niej od pły nął też stąd
sam tar tak, roz mon to wa ny na ele men ty
i zsu nię ty po rów niach po chy łych do ła -
dow ni ba rek i ber li nek, jak rów nież zde -
mon to wa ne ma szy ny z ce giel ni
w Moch tach. Naj tra gicz niej szym dla
Na szej Zie mi Czer wiń skiej był jed nak
ra bu nek dzwo nów ko ściel nych, za gra -
bia nych przez hi tle row skich oku pan -
tów. To tu tak że za ła do wa no za byt ko wy
TY SIĄC KI LO WY DZWON
z XV WIE KU O IMIE NIU „RA FAŁ”,
któ ry zra bo wa no z czer wiń skiej dzwon -
ni cy zwa nej też BRA MĄ OPA TA RA -
FA ŁA. Wszyst kie te to wa ry i na sze do -
bra na ro do we pły nę ły Wi słą do por tów
prze ła dun ko wych z wę zła mi ko le jo wy -
mi, jak do To ru nia, czy też Gru dzią dza
oraz do por tów mor skich: Gdań ska
i Gdy ni. Do tar li śmy do in for ma cji, że
hi tle row ski prze mysł me ta lur gicz ny nie
zdą żył prze to pić wszyst kich zra bo wa -
nych z Pol ski dzwo nów, że znisz cze niu

nie ule gły wła śnie te naj star sze, śre dnio -
wiecz ne. Dla te go też pla nu je my wy sto -
so wać pi smo do Am ba sa dy Nie miec
w spra wie pod ję cia prób od na le zie nia
te go ZA BYT KO WE GO DZWO NU
Z 1497 RO KU, O IMIE NIU RA FAŁ.
Pro si my o prze ka za nie za sły sza nych
wspo mnień i … o wspar cie tej ini cja ty -
wy. WSZAK RA ZEM MO ŻE MY WIĘ -
CEJ! UPO MNIJ MY SIĘ O NA SZE ZA -
GRA BIO NE DO BRA NA RO DO WE!
Mo że nasz DZWON RA FAŁ Z CZE -
RIŃ SKIEJ BA ZY LI KI UDA SIĘ OD -
NA LEŹĆ? SPRÓ BUJ MY POD JĄĆ
TA KIE DZIA ŁA NIA… RA ZEM PO
TO, BY ZWIĘK SZYĆ ICH SKU TECZ -
NOŚĆ.

OPRA CO WA NIE: HU BERT DROZ DOW SKI, 

MA TE USZ ODO LIŃ SKI

TEKST: RY SZARD GOR TAT, DA RIUSZ UMIĘC KI,

TA DE USZ BIER NAT - SOŁ TYS SO ŁEC TWA 

CZER WIŃSK NAD WI SŁĄ

ZDJĘ CIA: RY SZARD GOR TAT
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OCAL MY OD ZA PO MNIE NIA 
– TAR TAK I FA BRY KA DO MÓW W WY CHÓDŹ CU
Dziś na pi sze my o za kła dzie prze my słu
drzew ne go ja ki ist niał w okre sie mię dzy wo -
jen nym do wy bu chu II woj ny świa to wej
w Wy chódź cu. Tak wca le się Pań stwo nie
„prze słu cha li” czy ta jąc ten tekst. Funk cjo no -
wał tu wiel ki tar tak i moż na by tak na zwać
fa bry ka do mów. W okre sie przed wo jen nym
by ła to wła sność ży dow skie go przed się bior -
cy ARO NA NAJ BER GE RA z CZER WIŃ SKA. By
bar dziej uwia ry god nić nasz tekst za cy tu je my
frag ment książ ki „PRZE WOD NIK SU BIEK -
TYW NY – PO WIAT PŁOŃ SKI” au tor stwa zna -
ne go hi sto ry ka sztu ki Ja ro sła wa Ma cie ja Za -
wadz kie go, wy da nie I, 2012 r.; s. 39.

„…W XIX w. i w 1 poł. XX w. we wsi Wy -
chódźc (gm. Czer wińsk) pra co wa li bar dzo spraw ni
cie śle. Spe cja li zo wa li się w wy ko ny wa niu drew nia -
nej za bu do wy: cha łup, bu dyn ków go spo dar czych
itp. Po zło że niu za mó wie nia na miej scu wy ko ny -
wa no ele men ty kon struk cyj ne, a na stęp nie wszyst -
ko ła do wa no na wo zy za przę żo ne w ko nie i wie zio -
no na miej sce mon ta żu. Z pew no ścią bu dyn ki
drew nia ne z Wy chódź ca są w wie lu oko licz nych
miej sco wo ściach. Stąd po cho dzą m. in. ostat nie
z za cho wa nych drew nia ne cha ty w od da lo nej
o ok. 20 km wsi Na bo ró wiec (gm. Za łu ski). Zbu do -
wa no je ok. 1920 r.”

Za po trze bo wa nie na te go ty pu mon to wa ne
w kil ka dni bu dyn ki by ło po pierw szej woj nie świa -
to wej ogrom ne. Przy po mi na my, że na sze te re ny
do tknę ła bar ba rzyń ska ak cja pa le nia do mostw i za -
gród przez wy co fu ją cą się ar mię car ską (ro syj ską)
sto su ją cą wo bec na cie ra ją cych wojsk nie miec kich
tak ty kę tzw. „spa lo nej zie mi”. Tar tak w Wy chódź -
cu prze ra biał ogrom ne ilo ści drew na na tar ci cę bu -
dow la ną. Drew nia ne kło dy do star cza ne by ły z oko -
lic Pod kar pa cia Wi słą w po sta ci dłu gich, po łą czo -
nych ze so bą tra tew. Tra twy te za ko twi czo ne
przy pra wym brze gu Wi sły, nie kie dy usta wio ne
w ko lej ce jed na za dru gą się ga ły aż do Mią czyn ka,
tj. na od le głość ok. 3 km. Fli sa cy po do tar ciu w po -
bli że tar ta ku sprze da wa li spła wio ne drew no i wra -
ca li stat ka mi pa sa żer ski mi do War sza wy, a po tem
ko le ją do swych oko lic. Przed na dej ściem zi my
wszyst kie tra twy mu sia ły być ro ze bra ne, a kło dy
prze wie zio ne na plac tar tacz ny. Od tar ta ku aż
do sa mej Wi sły wio dły to ry ko le jo we, a kon ne za -
przę gi od świ tu do no cy prze wo zi ły drew nia ne kło -
dy z roz bie ra nych tra tew i wy wo zi ły go to wą tar ci cę

do za ła dun ku na bar ki, ber lin ki i szku ty. Po tęż na
ma szy na pa ro wa z ol brzy miej lo ko mo ty wy po ru -
sza ła urzą dze nia tar tacz ne i ma szy ny spe cja li stycz -
ne dla owej fa bry ki do mów po przez róż ne go ro dza -
ju prze kład nie, sprzę że nia i urzą dze nia trans mi syj -
ne. Tar tak po sia dał wła sny ge ne ra tor prą du i oświe -
tle nie elek trycz ne, pod czas gdy wszyst kie oko licz -
ne wsie nie by ły jesz cze wów czas ze lek try fi ko wa ne
i noc nym oświe tle niem by ły świecz ki i lam py naf -
to we. Kło dy drzew ne prze ro bio ne w tar ta ku
na tar ci cę bu dow la ną trans por to wa ne by ły spe cja li -
stycz ny mi fur man ka mi tzw. „dłu ży ca mi” do po bli -
skich sta cji ko le jo wych w Płoń sku, w Mo dli nie,
w No wym Dwo rze Ma zo wiec kim i w Płoc ku.
Znacz ną część go to wej, prze su szo nej tar ci cy bu -
dow la nej ła do wa no przy od po wied nim sta nie wód
Wi sły na trans por to we jed nost ki pły wa ją ce. Na kil -
ku hek ta ro wym pla cu tar tacz nym za le ga ły ogrom -
ne ilo ści kłód drew nia nych do cię cia, a pod za da -
szo ny mi wia ta mi su szy ły się uło żo ne w szta ple
ogrom ne ilo ści róż no rod nej tar ci cy bu dow la nej. Je -
den z miesz kań ców Wy chódź ca JÓ ZEF MA CIĄ -
GA za ło żył na swo im po lu przy Wi śle kon ku ren -
cyj ny skład drew nia nych ma te ria łów bu dow la -
nych. Nie ste ty nie dał ra dy po ko nać kon ku ren ta
i mu siał go nie ba wem zli kwi do wać. W 1939 r. już
w pierw szych mie sią cach oku pa cji hi tle row skiej
Niem cy prze ję li tar tak wy ko rzy stu jąc go do pro -

duk cji tar ci cy na po trze by woj ska, głów nie do bu -
do wy prze praw rzecz nych. Pa mię taj my o tym, że
wła śnie w Wy chódź cu oku pan ci nie miec cy wy bu -
do wa li na za wę że niu Wi sły MOST DREW NIA NY
DLA PO TRZEB SWO ICH AR MII. Tar tak pra co -
wał wów czas ze zdwo jo ną mo cą na wet w no cy.
Po wy bu do wa niu mo stu zo stał ro ze bra ny na po -
szcze gól ne ele men ty i wy wie zio ny. Mniej sze ma -
szy ny ta kie jak: pi lar ki, kraj ze gi, fre zar ki, stru gar ki
i he blar ki, wier tar ki i dłu tow ni ce, to kar ki i in ne
ma szy ny do ob rób ki drze wa wy wie zio no fur man -
ka mi kon ny mi na sta cję ko le jo wą do Płoń ska. Po -
tęż na ma szy na pa ro wa i kon struk cje tra ków tar -
tacz nych od pły nę ły z czer wiń skie go bul war ku.
Cóż zo sta ło z TAR TA KU i FA BRY KI DO MÓW
W WY CHÓDŹ CU? NIC... DO SŁOW NIE NIC!
Tyl ko te mgli ste wspo mnie nia, któ ry mi chce my
oca lić od cał ko wi te go za po mnie nia te fak ty sprzed
po nad 70-ciu lat. A mo że za cho wa ły się ja kieś zdję -
cia…? Mo że te wspo mnie nia prze ka za ne nam przez
miesz kań ców Wy chódź ca ktoś jesz cze uzu peł ni…?

TEKST: RY SZARD GOR TAT, DA RIUSZ UMIĘC KI

OPRA CO WA NIE: HU BERT DROZ DOW SKI, MA TE USZ ODO LIŃ SKI

ZDJĘ CIA: RY SZARD GOR TAT
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ogłoszenia

6 grud nia w Mi ko łaj ki już
po raz trze ci na sza szko ła zor -
ga ni zo wa ła tur niej cha ry ta tyw -
ny w pił ce siat ko wej.

W roz gryw kach wzię ło udział 9
dru żyn: 2 dru ży ny uczniów z Ze spo łu
Szkół im. Kró lo wej Ja dwi gi w Czer wiń -
sku, dru ży na uczniów na szej szko ły
z Wól ki Przy bo jew skiej, dru ży na na -
uczy cie li 

z na szej szko ły, 2 dru ży ny z gim na -
zjum w Czer wiń sku, dru ży na Ban ku
Vi stu la w Czer wiń sku, dru ży na ab sol -
wen tów szko ły, dru ży na” Kwia ciar nia
i Przy ja cie le”

Dy rek tor szko ły Re na ta Ko za kie -
wicz po wi ta ła wszyst kich uczest ni ków,
ży cząc za wod ni kom do brej za ba wy.
Przy po mnia ła jed no cze śnie, że jak
w ubie głych la tach do chód z tur nie ju
prze zna czo ny bę dzie na ak cję „Szla chet -
na Pacz ka” Szko ła bie rze udział w ogól -
no pol skiej ak cji ale rów nież fun du je
pacz ki dla uczniów swo jej szko ły.
Współ two rzy też wzo rem ubie głe go ro -
ku pacz kę dla dzie ci pol skich na Li twie

i Ło twie. Spo łecz ność szko ły wzię ła
udział w zbiór ce ar ty ku łów dla po trze -
bu ją cych, któ re w so bo tę i w nie dzie lę
zo sta ną prze ka za ne ro dzi nom.

W mi łej, mi ko łaj ko wej at mos fe rze
ro ze gra no me cze, któ re przy nio sły zwy -
cię stwo dru ży nie ab sol wen tów szko ły,
dru gie miej sce za ję li na uczy cie le z Ze -
spo łu Szkół im K. Ja dwi gi, trze cie miej -
sce Kwia ciar nia i Przy ja cie le” ko lej ne
czwar te miej sce dru ży na Ban ku Vi stu la

w Czer wiń sku, pią te dru ży na gim na -
zjum, po zo sta łe miej sca za ję li ucznio -
wie na szej szko ły i ucznio wie gim na -
zjum.

Wo lon ta riu sze z na szej szko ły przy -
go to wa li po czę stu nek w po sta ci upie -
czo nych prze sie bie słod ko ści: ciast, cia -
ste czek, ro ga li ków, ba be czek. Na uczy -
cie le po czę sto wa li go ści kar to fla kiem,
wła sne go wy pie ku, któ ry bar dzo
wszyst kim sma ko wał.

Na za koń cze nie dy rek tor szko ły
wraz z wój tem Gmi ny Czer wińsk i wi -
ce dy rek to rem szko ły pod sta wo wej wrę -
czy li zwy cięz com pu cha ry ufun do wa ne
przez Sta ro stę Płoń skie go, a uczest ni -
kom dy plo my i po dzię ko wa nia. Pa ni dy -
rek tor po dzię ko wa ła rów nież sę dziom,
któ rzy otrzy ma li pa miąt ko we wy da nie
al bu mu o Po wie cie Płoń skim.

Wszy scy uczest ni cy tur nie ju zo sta li
uwiecz nie ni na pa miąt ko wym zdję ciu. 

W pią tek 7 grud nia 2018 r. od -
by ła się ga la pod su mo wu ją ca
Pro gram Dzia łaj Lo kal nie 2018,
w ra mach któ re go Klub Spor to -
wy „ZJED NO CZE NI” Bul ko wo
otrzy mał do fi nan so wa nie w wy -
so ko ści 3.000,00 zł na re ali za cję
za da nia pn. „Sta dion w Bul ko wie
otwar tym miej scem or ga ni za cji
wy da rzeń spor to wych” w ra mach
któ re go zo stał za ku pio ny i za -
mon to wa ny pa wi lon go spo dar czy
na sprzęt spor to wy przy Sta dio -
nie Pił kar skim w Bul ko wie o cał -
ko wi tej war to ści 3.500,00 zł. Re -
ali za cja pro jek tu w znacz ny spo -
sób wpły nie na ła twiej sze funk -
cjo no wa nie, or ga ni za cję tre nin -
gów spor to wych dla dzie ci, mło -
dzie ży oraz do ro słych. Oprócz
wkła du wła sne go przy za ku pie
pa wi lo nu (500,00 zł) Klub Spor -
to wy „ZJED NO CZE NI” Bul ko wo
mu siał za in we sto wać
ok. 1.200,00 zł w do dat ko we
pra ce zwią za ne z re ali za cją za -
da nia, a więc za kup ma te ria łów
bu dow la nych i utwar dze nie te re -
nu. Dzię ku je my Pa nu Wój to wi
Gra bie lo wi Gra czy ko wi za po moc
Go spo dar ki Ko mu nal nej Bul ko -
wo przy wszyst kich pra cach
ziem nych, a spon so rom dzię ku -
je my za po moc przy fi nan so wym
wkła dzie wła snym.   

Ko or dy na to rem i po my sło daw cą
pro jek tu jest Krzysz tof Ja ku biak (Pre zes
Zjed no czo nych Bul ko wo), na to miast
za stęp cą ko or dy na to ra Ma te usz Ła ciń -
ski (Se kre tarz Klu bu). 

Za rząd Klu bu Spor to we go „ZJED -
NO CZE NI” Bul ko wo pra gnie po dzię -
ko wać i po gra tu lo wać Pa ni Iwo nie Mar -
czak – Pre zes Fun da cji Fun dusz Lo kal -
ny Zie mi Płoc kiej „Mło dzi Ra zem”
za po moc i świet ną ko or dy na cję pro jek -

tem „Dzia łaj lo kal nie w po wie cie płoc -
kim” oraz za dzia łal ność na rzecz roz wo -
ju lo kal nych ini cja tyw.

Pro jekt do fi nan so wa no ze środ ków
Pro gra mu „Dzia łaj Lo kal nie” Pol sko -
-Ame ry kań skiej Fun da cji Wol no ści re -

ali zo wa ne go przez Aka de mię Roz wo ju
Fi lan tro pii w Pol sce oraz Ośrod ka DL
Fun da cji „FLZP – Mło dzi Ra zem” i Po -
wia tu Płoc kie go. 

ZA RZĄD KLU BU SPOR TO WE GO

ZJED NO CZE NI BUL KO WO

III Mi ko łaj ko wy Tur niej Cha ry ta tyw ny

POD SU MO WA NIE PRO JEK TU ZJED NO CZO NYCH BUL KO WO 
W RA MACH PRO GRA MU „DZIA ŁAJ LO KAL NIE”
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reklama

Dy plom uzna nia ode bra ła Dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej w No wych Łub kach
Pa ni Mar le na Ma tu siak wspól nie z na uczy cie lem wy cho wa nia fi zycz ne go Pa -
nem Krzysz to fem Ja ku bia kiem pod czas ga li pod su mo wu ją cej kon kurs MO -
JE MIEJ SCE NA ZIE MI. Mo ty wu ją cym fak tem jest, iż na ok. 1200 zło żo nych
wnio sków z ca łej Pol ski, Szko ła Pod sta wo wa w No wych Łub kach zna la zła
się na li ście 300 be ne fi cjen tów. Dzię ki zło żo ne mu wnio sko wi na sza szko ła
otrzy ma ła grant o war to ści 3.000 zł na za kup sprzę tu spor to we go. W ra -
mach pro jek tu pn. „Upo wszech nia nie kul tu ry fi zycz nej wśród dzie ci i mło -
dzie ży SKS” zo sta ły za ku pio ne ze sta wy pi łek do pił ki noż nej, ko szy ków ki, pił -
ki siat ko wej, ze staw sprzę tu do uni ho ke ja, nie zbęd ny sprzęt spor to wy w po -
sta ci ty czek, grzyb ków, ko szu lek, znacz ni ków, sia tek i ra kie tek do te ni sa sto -
ło we go oraz sprzę tu si ło we go ty pu atlas. Re ali za cja pro jek tu w znacz ny spo -
sób po pra wi re ali za cję za jęć SKS oraz lek cji wy cho wa nia fi zycz ne go.

SFI NAN SO WA NO ZE ŚROD KÓW FUN DA CJI „OR LEN – DAR SER CA”.

MECZ Z OKA ZJI 100-LE CIA OD ZY SKA NIA
PRZEZ POL SKĘ NIE POD LE GŁO ŚCI

Zjed no cze ni Bul ko wo za gra li z Ki bi ca mi sym bo licz ny mecz upa mięt nia ją cy set ną rocz ni cę od zy ska nia przez Na -
szą Ko cha ną Oj czy znę Nie pod le głość.

Przede wszyst kim dzię ku je my na szym dziad kom, bab ciom, na szym przod kom za to, że mo że my żyć w wol nej Pol sce, że
mo że my uczcić na szą NIE POD LE GŁOŚĆ!

Dzię ku je my na szym wier nym ki bi com za obec ność, po świę co ny czas oraz świet ny mecz

Naj młod si pił ka rze Aka de mii Pił kar skiej Klu bu Spor to we go „ZJED NO -

CZE NI” Bul ko wo wzię li udział w Mi ko łaj ko wym Tur nie ju PO ZPN Żak U -9,

w ra mach któ re go ro ze gra li trzy me cze. Po tur nie ju cze ka ły sa me nie spo -

dzian ki i na gro dy zor ga ni zo wa ne przez PO ZPN. Ma skot ka Wi sły Płock

Naf ciarz, Świę ty Mi ko łaj, spo tka nie z Po li cją i wie le wie le in nych atrak cji.

Ogrom ne po dzię ko wa nia kie ru je my do Płoc kie go Okrę go we go Związ ku

Pił ki Noż nej za wspa nia łą or ga ni za cję Tur nie ju dla ma lu chów.

PŁOCK, 9.12.2018 R

GA LA POD SU MO WU JĄ CA KON KURS
„MO JE MIEJ SCE NA ZIE MI”

MI KO ŁAJ KO WY TUR NIEJ PO ZPN ŻAK
U -9 – Zjed no cze ni Bul ko wo
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