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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 Sza now nych 
Czy tel ni ków. 
W tym nu me rze przed sta wia my oso bę Pa na Mie czy sła -

wa Dusz czy ka któ re go pa sją by ło ka ja kar stwo i któ ry z

chę cią pod po wie lub po mo że oso bie któ ra by chcia ła się

roz wi jać w kie run ku  ka ja kar stwa. Z wie lu cie ka wych

zdań któ re pa dły to któ re naj bar dziej zwró ci łem uwa gę,

z któ rym się ab so lut nie zga dzam to, to że spor tow cy po

pierw sze upra wia ją sport dla te go że to lu bią, że jest to

ich pa sją. A nie dla pie nię dzy. I z ta ką ra da dla mło dzie -

ży wy sto so wał Pan Mie czy sław, że by szu ka jąc za wo du

na przy szłość, swo jej pro fe sji na la ta, nie kie ro wa li się

tym gdzie się wię cej za ra bia. Tyl ko sta ra li się ro bić to co

lu bią. Bądź szu kać przy jem no ści w tym co ro bią naj le -

piej. Ja do dam od sie bie , szu kaj cie ta kie go za je cia w

czym mo że cie zro bić cos do bre go dla in nych. A za rob ki

przyj dą z cza sem.

Ja ko przy kład ta kiej gru py w któ rej do bre rze czy się ro -

bi. Lu dzie ro bią to co lu bią. Suk ce sy po wo li przy cho dzą

i my ślę że gru pa ta ma sa tys fak cję z wy ko na nej wie lo -

let nie pra cy 

Tą gru pa lu dzi jest chór Ba zy li ki czer wiń skiej. Chór moż -

na usły szeć w Czer wiń sku z oka zji świat lub więk szych

uro czy sto ści. Chór wy dał pły tę pod ko niec ze szłe go ro ku.

W tej chwi li przy go to wu je no wy re per tu ar któ ry wkrót ce

usły szy my. Wię cej o nich na dal szych stro nach ga ze ty

oraz na por ta lu in ter ne to wym.

Ko lej na bar dzo waż na spraw to wy bo ry Bur mi strza Wy -

szo gro du któ re od bę dą się 8 mar ca. Du ża ilość kan dy da -

tów spra wi że bę dzie się li czył każ dy głos. Dla te go tak

waż na bę dzie  fre kwen cja na wy bo rach. Wasz kan dy dat

mo że przejść lub nie przejść pa ro ma gło sa mi. 

Wy bo ry w Pol sce są taj ne, więc nie bój cie się gło so wać

zgod nie ze swo im su mie niem. Gło suj cie na lep sze go we -

dług Was. I do brze to prze my śl cie. On bę dzie za rzą dzał

na szym wspól nym ma jąt kiem. Oby dla na sze go wspól -

ne go do bra.

PA WEŁ KŁO BU KOW SKI

RE DAK TOR NA CZEL NY.
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Warszawa

Dnia 8 mar ca 2015 zo -
sta ną prze pro wa dzo ne
wy bo ry na Bur mi strza
Wy szo gro du.

6 lu te go mi nął ter min re je stra -
cji kan dy da tów na Bur mi strza.
Już wia do mo  że wię cej kan dy da -
tów już nie bę dzie. 7 ko mi te tów
do peł ni ło for mal no ści. 2 ko mi te ty
nie zbie ra ły pod pi sów na kan dy -
da ta. Kam pa nia przed wy bor cza
teo re tycz nie po win na się te raz za -
cząć ale nie któ rzy kan dy da ci na
Bur mi strza roz po czę li ry wa li za cje
już wcze śniej. Część kan dy da tów
do ko na ła pre zen ta cji swo ich pro -
gra mów pod czas ze brań wy bor -
czych soł ty sów, rad so łec kich,

prze wod ni czą cych osie dli oraz za -
rzą dów osie dli. 

Mam na dzie ję że wy bie rze my
do bre go go spo da rza. 

Do wal ki o fo tel Bur mi strza
Wy szo gro du wy star to wa li

Da riusz Bosz ko Ko mi tet Wy -
bor czy PSL 

Jan Bosz ko KWW Na sza Gmi -
na Wspól na Spra wa 

Iwo na Gor tat  KWW Sa mo -
rząd ność Po nad Po dzia ła mi 

Ja cek Jan czak KWW Jac ka
Jan cza ka 

Zbi gniew La skow ski KWW
Ra zem Two rzy my Przy szłość 

Zbi gniew Kar bow ski KWW
Zbi gnie wa Kar bow skie go 

An drzej Woź niak KWW Nie -
za leż ny Wy szo gród 

Mam 52 la ta. Ukoń czy łem stu -
dia ma gi ster skie w za kre sie ad mi -
ni stra cji sa mo rzą do wej oraz za rzą -
dza nie i mar ke ting w agro biz ne sie.

Z dzia łal no ścią w sa mo rzą dzie
zwią za ny je stem od 2002 ro ku, kie -
dy to po raz pierw szy z wo li wy -
bor ców uzy ska łem man dat Rad ne -

go Gmi ny i Mia sta Wy szo gród. W
2010 zde cy do wa li Pań stwo, że bę dę
Pań stwa re pre zen to wał w Ra dzie
Po wia tu Płoc kie go. Od pię ciu lat

peł nię funk cję wi ce prze wod ni czą -
ce go ko mi sji, mia no wi cie Ko mi sji
Bu dże tu i Fi nan sów.

Trzy na ście lat pra cy sa mo rzą do -
wej, za rów no na po zio mie gmi ny, jak
i po wia tu spra wi ły, że uzy ska łem
nie zbęd ną wie dzę oraz przy go to wa -
nie, któ re chciał bym wy ko rzy stać
na rzecz roz wo ju Gmi ny i Mia sta
Wy szo gród, je stem czło wie kiem,
któ re mu bli skie są za rów no co -
dzien ne tro ski i pro ble my miesz -
kań ców, jak i sze ro ko ro zu mia ny roz -
wój w opar ciu o po ten cjał, ja ki po sia -
da na sza zie mia wy szo grodz ka.

Pry wat nie, miesz kam i pra cu ję
w Wy szo gro dzie. Je stem żo na ty,
mam trój kę do ro słych dzie ci oraz
wspa nia łe wnu ki.

Ofe ru ję Pań stwu swo ją wi zję,
wo lę dzia ła nia oraz upór w dą że -
niu do wspól ne go ce lu.

Uwierz my w nasz wspól ny
suk ces.

JAN BOSZ KO

8 mar ca Wy bo ry Bur mi strza Wy szo gro du
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RÓB CIE TO CO LU BI CIE NAJ BAR DZIEJ
Wy wiad z Mie czy sła wem Dusz czy kiem 

Ka ba ret MO HE RO WE BE RE TY, od bę dzie
się 20 lu te go 2015r. o godz.18:00 w
MOK -u przy uli cy Że rom skie go.

"Pro gram ka ba re tu to m. in. bar dzo zna -
ne szla gie ry prze ro bio ne na 'be te ro wo' np.
'Sun of Ja ma ica' ze spo łu Go om bay Dan ce
Band czy Wa ter loo ze spo łu Ab ba

Ka ba ret to rów nież ske cze np. o ki nie
(Go sia ja ko blon dyn ka idzie do ki na i ma do
wy bo ru dwa fil my :

WCZO RAJ, DZIŚ I JU RO oraz JU TRO
RA NO, A W NIE DZIE LE WIE CZO REM....
cie ka we któ ry wy bie rze....) i mo no lo gi, każ da
z pań opo wia da frag ment swo je go ży cia."

Ce na bi le tu: 30 zł
Bi le ty do stęp ne bę dą w MOK - u w go dzi -

nach pra cy se kre ta ria tu oraz w Nie sfor nej
przy uli cy War szaw skiej 60.

Cał ko wi ty do chód ze sprze da ży bi le tów zo -
sta nie prze zna czo ny na le cze nie Ma te usza !!!

Pła cąc za bi let to tak jak by ście wrzu ci li 30
zł do pusz ki na le cze nie Ma te usza, a oprócz

te go bę dzie cie się świet nie ba wić w cie plej sa -
li Miej skie go Ośrod ka Kul tu ry w So cha cze -
wie oglą da jąc ze zna jom ka mi ka ba ret!

Po ka ba re cie za pra sza my na im pre zę w
lo ka lu obok, z któ rej do chód z bi le tów rów -
nież zo sta nie prze ka za ny na le cze nie Ma te -
usza! Tak że je śli jesz cze nie ma cie po my słu
na piąt ko wy wie czór 20 lu te go to za pra szam,
do łą czaj cie! :) 

- Jak dłu go zaj mo wał się pan
ka ja kar stwem?

- Mnó stwo cza su - po nad pięć -
dzie siąt lat. Przy znam, że nie za -
wsze ja ko za wod nik, ale i tre ner.  

- Coś mu sia ło na tchnąć pa na
do upra wia nia te go spor tu. Co to
by ło?

- Wszyst ko za czę ło się w ro ku
1962. Miesz ka łem w War sza wie na
Po wi ślu, nie mal przy sa mej rze ce.
Cho dząc do szko ły co dzien nie
przy glą da łem się ka ja ka rzom. Ca ły
czas ćwi czy li i sta wa li się co raz
lep si, a ja za pra gną łem być ta ki jak
oni. Zna leźć pa sję i ją pie lę gno wać. 

- Jak wia do mo, sport wy ma ga
wy rze czeń. Pan też mu siał coś po -
świę cić?

- Je śli mam być szcze ry, to mu -
szę po wie dzieć, że nie, po nie waż je -
śli ktoś ro bi to co ko cha, nie ma
miej sca na ja kie kol wiek po świę ce -
nia czy wy rze cze nia. To się po pro -
stu ro bi, nie my śląc w ka te go rii
"wy rze cze nie", ale przyj mu jąc ja ko
co dzien ność. Wie lu słyn nych spor -

tow ców mó wi o wspo mnia nych
tru dach i zno jach - ow szem, cza -
sem jest na praw dę cięż ko, ale to
prze cież tyl ko jed na z wie lu czę ści
ich pra cy, któ rej sa mi się pod ję li,
bo ją uwiel bia ją. 

- I oprócz te go pra cy, któ ra jest
bar dzo cza so chłon na.

- Tak, nie prze czę. Ja sam tre -
no wa łem, gdy tyl ko mo głem. Ni gdy
nie li czy łem na to, że zo sta nę mi -
strzem świa ta czy Pol ski, ale wie -
dzia łem, że nie od pusz czę - zwy -
czaj nie nie chcia łem. Naj waż niej -
sze by ło to, aby sta wiać po przecz kę
co raz wy żej i po ko ny wać wła sne
gra ni ce. 

- Bez wąt pie nia by ło to pań skie
hob by, ale czy po dro dze nie sta ło
się spo so bem na ży cie?

- Mo że nie spo so bem na ży cie,
bo wte dy ni jak się z te go wy żyć nie
da ło, ale w ja kiś spo sób ka ja kar -
stwo i ja sta li śmy się nie roz łącz ni. 

- A sport to nie tyl ko za wod nik,
ale tak że tre ner. Pró bo wał pan być
tym dru gim, praw da?

- Tak. Spo tka łem kie dyś nie sa -
mo wi te go chło pa ka - sil ny, wy so ki -
bo w ka ja kar stwie jest to bar dzo
istot ne - a przy tym nie prze cięt nie
zdol ny. Okrop nie wte dy ża ło wa -
łem, że za miast tych dzie więt na stu
czy dwu dzie stu lat nie miał dwu -
na stu lub trzy na stu. Gdy bym spo -
tkał go kil ka lat wcze śniej, nie wa -
hał bym się ani chwi li. 

- I co pan te raz czu je pa trząc na
mło dzież? Nie tyl ko upra wia ją cą
ka ja kar stwo, ale rów nież każ dą in -
ną dys cy pli nę. 

- Jest mi żal lat, któ re mi nę ły.
W cza sach mo jej świet no ści, że się
tak wy ra żę, mło dzi lu dzie ko cha li
sport i po świę ca li mu dość du żo
cza su. Te raz cięż ko coś zor ga ni zo -
wać, bo zwy czaj nie nie ma chęt -
nych. To przy kre. 

- Więc co mo ty wo wa ło pa na do
dal szej pra cy?

- Przede wszyst kim chęć sa mo -
do sko na le nia. Nie ro bi łem so bie
na dziei na wiel kie wy gra ne, ale
mi mo to, chcia łem sta wać się co raz

lep szy w tym, co ro bi łem. Sta wia -
łem so bie po je dyn cze ce le, a na -
stęp nie po wo li do nich dą ży łem. 

- Te raz, ja ko czło wiek z do -
świad cze niem, co chciał by pan
prze ka zać mło dzie ży - nie tyl ko ko -
cha ją cej sport, ale ca łej ge ne ra cji?

- My ślę, że naj waż niej sze
jest to, aby być jak naj lep szym

w tym, co się ro bi, bo wte dy -
prę dzej czy póź niej - ktoś na
pew no to do strze że. Ży czę wam,
mło dym po ko le niom, że by wa -
sze ży cie opie ra ło się na war to -
ściach, któ re ce ni cie naj bar -
dziej. Je śli bę dzie cie wy trwa li
w tym co ro bi cie, zo sta nie cie
na gro dze ni.

W nie dzie lę 15 lu te go w
Ha li Spor to wej w Łąc ku
z ini cja ty wy Sła wo mi ra
Świe rzyń skie go, li de ra
di sco po lo we go ze spo łu
Bay er Full, od bę dzie się
nie zwy kły cha ry ta tyw ny
kon cert. 

Trzy let ni Jaś, miesz ka niec
Łąc ka, od uro dze nia zma ga się z
po waż ną cho ro bą, zwią za ną z
upo śle dze niem ru chu. Chło piec
ma za so bą 15 ope ra cji, a je go dal -
sze le cze nie, re ha bi li ta cje oraz
pro te zy, któ re mu szą być zmie -
nia ne śred nio co trzy mie sią ce, to
wy da tek prze kra cza ją cy moż li -
wo ści fi nan so we go ro dzi ny. 

Z ini cja ty wą po mo cy wy szedł
Sła wo mir Świe rzyń ski, li der ze -
spo łu BAY ER FULL, pry wat nie
miesz ka niec Wo li Łąc kiej. Z po -
mo cą pro bosz cza pa ra fii w Ko rze -
niu ks. Bo gu sła wa Kwiat kow skie -

go, Wój ta Gmi ny Łąck Zbi gnie wa
Bia łec kie go, po sła na Sejm RP Pio -
tra Zgo rzel skie go oraz Sta ro sty
Płoc kie go Ma riu sza Bień ka, zor ga -
ni zo wał nie co dzien ne przed się -
wzię cie – kon cert cha ry ta tyw ny
naj po pu lar niej szych ze spo łów
nur tu di sco po lo. Do współ pra cy
za pro sił m.in. PIĘK NI I MŁO DZI,
VOY AGER, CLI VER, MIG, AN -

DRE, QU EST i BAY ER FULL.
Kon cert od bę dzie się 15 lu te go w
Ha li Spor to wej w Łąc ku, po czą tek
o godz. 17:00. War to wspo mnieć,
że wszy scy ar ty ści, któ rzy we zmą
udział w przed się wzię ciu, zrze kli
się ja kich kol wiek ho no ra riów (tak -
że zwro tu kosz tu prze jaz du). 

Swój wkład ma ją tak że miej -
sco we fir my – DES -Ochro na z
Gą bi na bę dzie czu wa ła nad bez -
pie czeń stwem kon cer tu, a
OPTIS Tech ni ka Es tra do wa Pio -
tra Ku ni kow skie go udo stęp ni
pro fe sjo nal ne na gło śnie nie i
tech ni kę. W or ga ni za cję wy da -
rze nia za an ga żo wa li się pra cow -
ni cy Urzę du Gmi ny w Łąc ku.
Kon cert bę dzie re la cjo no wa ny
przez TV POL SAT na ka na le Di -
sco Po lo Mu sic oraz Ka to lic kie
Ra dio Die ce zji Płoc kiej.

Do udzia łu w kon cer cie upo -
waż nia ją ce gieł ki, z któ rych do -
chód bę dzie w ca ło ści prze ka za -
ny na le cze nie ma łe go Ja sia. 

Ka ba ret MO HE RO WE BE RE TY 
zbiór ka fun du szy dla MA TE USZA

CHA RY TA TYW NY KON CERT GWIAZD DI SCO PO LO W ŁĄC KU!
WSZYST KICH CHĘT NYCH ZA PRA SZA MY PO OD BIÓR CE GIE ŁEK!
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4 stycz nia 2015 r. Pro rek tor
Po li tech ni ki War szaw skiej
prof. zw. dr hab. Inż. Ja nusz
Zie liń ski w imie niu spo łecz -
no ści aka de mic kiej Po li tech -
ni ki War szaw skiej po wo łał
Sta ro stę Płoc kie go Ma riu sza
Bień ka do Ra dy ds. Part ner -
stwa Go spo dar czo -Spo łecz ne -
go przy Po li tech ni ce War -
szaw skiej Fi lii w Płoc ku.

Ra da jest or ga nem do rad czo -
-opi niu ją cym roz wój, pla ny stra te -
gicz ne i współ dzia ła nie z oto cze -
niem spo łecz no -go spo dar czym Po -
li tech ni ki War szaw skiej w Płoc ku,
jej skład sta no wią przed sta wi cie le
par la men tu, sa mo rzą dów, oświa ty,
na uki i sek to ra go spo dar cze go oraz

kie row nic two Po li tech ni ki War -
szaw skiej Fi lii w Płoc ku. Ce lem
Ra dy jest wspie ra nie i pro mo wa -
nie Po li tech ni ki War szaw skiej w
wy peł nia niu jej mi sji edu ka cyj nej,
na uko wej i spo łecz nej, a tak że zaj -
mo wa nie sta no wi ska w spra wach
do ty czą cych pla nów pro ro zwo jo -
wych mia sta Płoc ka i re gio nu pół -
noc no -za chod nie go Ma zow sza. 

Jed nym z usta leń pod ję tych
pod czas po sie dze nia Ra dy by ła de -
kla ra cja Sta ro sty Płoc kie go Ma riu -
sza Bień ka o pod ję ciu współ pra cy z
Po li tech ni ką War szaw ską Fi lia w
Płoc ku w za kre sie ak ty wi za cji za -
wo do wej. Wspól nie usta lo no, że co -
rocz nie bli sko 20 ab sol wen tów
Uczel ni bę dzie mo gło od by wać sta -
że w Sta ro stwie Po wia to wym w

Płoc ku oraz jed nost kach pod le -
głych,   po któ rych naj lep si otrzy -
ma ją pro po zy cje za trud nie nia w
struk tu rach ad mi ni stra cyj nych
po wia tu.

Ra da ds. Part ner stwa Go spo -
dar czo -Spo łecz ne go przy Po li tech -
ni ce War szaw skiej jest or ga nem,
któ ry opi niu je i kon sul tu je kie run -
ki dzia ła nia Uczel ni, wy ra ża opi nie
o dzia łal no ści dy dak tycz nej i ba -
daw czej, w tym pro po nu je pod ję cie
przez Uczel nię no wych kie run ków
kształ ce nia, wy ra ża opi nie w spra -
wach współ pra cy z jed nost ka mi
sek to ra go spo dar cze go, spo łecz ne -
go, ad mi ni stra cji i sa mo rzą dów
oraz pro mu je Po li tech ni kę War -
szaw ską Fi lia w Płoc ku oraz jej ab -
sol wen tów w kra ju i za gra ni cą.

Sta ro sta Płoc ki Ma riusz Bie niek człon kiem Ra dy ds. Part ner stwa 
Go spo dar czo -Spo łecz ne go przy Po li tech ni ceWar szaw skiej Fi lia w Płoc ku

Sta ro sta Płoc ki Ma riusz Bie -
niek, za le d wie po dwóch mie -
sią cach urzę do wa nia, przed -
sta wił spój ną wi zję roz wo ju
po wia tu płoc kie go w opar ciu
o moż li we do po zy ska nia fun -
du sze unij ne oraz sze ro ko ro -
zu mia ną współ pra cę za rów no
z gmi na mi, jak i są sied ni mi
po wia ta mi. 

Kon cep cja Sta ro sty zo sta ła
opar ta na czte rech fi la rach: 

1)Wzmac nia nie po ten cja łu roz -
wo jo we go po wia tu płoc kie go po -
przez two rze nie przy ja zne go kli -
ma tu dla roz wo ju przed się bior czo -
ści na ob sza rach wiej skich.

2)Okre śle nie po li ty ki ochro ny
śro do wi ska w po wie cie płoc kim na
la ta 2016-2020. 

3)Sku tecz ne prze ciw dzia ła nie
bez ro bo ciu na te re nie po wia tu
płoc kie go dzię ki efek tyw ne mu po -
zy ski wa niu środ ków fi nan so wych
na ak ty wi za cję osób bez ro bot nych
oraz pro mo cji sa mo za trud nie nia. 

4)Po pra wa bez pie czeń stwa na
dro gach po wia to wych po przez
prze bu do wę i re mon ty dróg i chod -
ni ków.  

Sta ro sta Płoc ki po in for mo wał,
że po wiat płoc ki przy stą pi do
trzech grup dzia ła nia: „Ra zem dla
Roz wo ju”, „Ak tyw ni Ra zem” oraz
„Sto wa rzy sze nia Roz wo ju Zie mi
Płoc kiej”. Za rząd po ło ży na cisk na
współ dzia ła nie po wia tu z gmi na mi
w wie lu stra te gicz nych dla na sze go
re gio nu sfe rach: ener ge ty ka, tu ry -
sty ka, śro do wi sko, go spo dar ka od -
pa da mi, zwal cza nie bez ro bo cia,
roz wój przed się bior czo ści. Je dy nie
wspól ne, sku tecz ne dzia ła nie mo że
przy nieść wy mier ne efek ty dla
miesz kań ców. 

- Ostat nie la ta przy zwy cza iły
Po la ków do sy tu acji, gdzie więk -
szość przed się wzięć jest fi nan so -
wa na ze środ ków unij nych. Obec na
unij na per spek ty wa fi nan so wa jest
ostat nią tak hoj ną dla Pol ski i już
wkrót ce bę dzie trze ba za do wa lać
się je dy nie wła sny mi środ ka mi.
Dla te go tak waż ne jest, aby przez
naj bliż sze la ta, po wiat płoc ki za ab -
sor bo wał jak naj więk szą ilość środ -

ków unij nych. – tłu ma czył Sta ro -
sta Płoc ki Ma riusz Bie niek

Ja ko przy kład po dał re mon ty
dróg po wia to wych, gdzie prio ry te -
tem bę dą pra ce z do fi nan so wa -
niem ze wnętrz nym. 

- Je śli jest moż li wość prze pro -
wa dza nia in we sty cji, gdzie część
środ ków bę dzie po cho dzi ła z Unii,
to mu si my je re ali zo wać w pierw -
szej ko lej no ści. Je że li któ raś z nie -
zbęd nych in we sty cji, nie uzy ska do -
fi nan so wa nia, wte dy bę dzie my sta -
ra li się zna leźć in ne roz wią za nia –
pod kre ślił Sta ro sta.

Po nad to za zna czył, że bę dzie
pro wa dził roz mo wy ze Sta ro stą
Go sty niń skim, Sta ro stą Sier pec -
kim oraz Pre zy den tem Mia sta
Płoc ka w spra wie wspól ne go lob bo -
wa nia za stra te gicz ny mi dla roz wo -
ju na sze go re gio nu in we sty cja mi,
jak tra sa S10, czy ko lej Płock – Mo -
dlin, z prze dłu że niem do War sza -
wy oraz współ dzia ła nia w ra mach
Re gio nal ne go In stru men tu Te ry to -
rial ne go. 

Po wiat płoc ki ma na ty le du żo
wa lo rów, za rów no przy rod ni czych,
jak i go spo dar czych, by mógł roz wi -
jać się znacz nie szyb ciej niż do tej

po ry. Aby nadać sil ny im puls ku
te mu, trze ba brać pod uwa gę
wszyst kie gło sy, szu kać wy pró bo -
wa nych roz wią zań w in nych sa mo -
rzą dach, a tak że wy pra co wy wać
swo je. Przy kła dem jest cho ciaż by
po ten cjał, ja ki drze mie w tu ry sty -
ce. Wa lo ry przy rod ni cze – je zio ra,
la sy, ośrod ki let ni sko we, sier pec ki
skan sen, znaj du ją ce się w re gio nie
za byt ki, a wresz cie ma low ni cza do -
li na Wi sły czy Skrwy, sta no wią na -
tu ral ną, do te raz sła bo wy ko rzy sty -
wa ną, na tu ral ną płasz czy znę roz -
wo ju. Zsyn chro ni zo wa nie dzia łań
gmin, cho ciaż by po przez wy ty cza -
nie szla ków ro we ro wych, two rze -
nie spe cjal nych stref, kli ma tu dla
przed się bior czo ści i roz wo ju np. lo -
kal nej agro tu ry sty ki, mo że się
przy czy nić nie tyl ko do po wsta nia
no wych miejsc pra cy, ale tak że roz -
pro mu je nasz re gion. Ta kich moż -
li wo ści jest wie le, a sa mo rząd po -
wi nien po ma gać i uła twiać, w jak
naj szer szym kon tek ście, dzia ła nia
na rzecz roz wo ju. Sa mo rząd mu si
być z ludź mi i dla lu dzi.  Na za koń -
cze nie za po wie dział, że chciał by
współ dzia łać ze wszyst ki mi rad ny -
mi dla po wia tu płoc kie go. 

Po wy po wie dzi Sta ro sty Płoc -
kie go, moż na ocze ki wać no we go
otwar cia na współ pra cę po wia tu z
gmi na mi. Ob ser wu jąc wi zję i dzia -
ła nia Sta ro sty, ta ka den cja mo że
być nie zwy kle cie ka wa pod ką tem
no wych ini cja tyw, a naj wię cej mo -

że my sko rzy stać na niej my, miesz -
kań cy gmin.  „Ra zem dla Roz wo -
ju”, „Ak tyw ni Ra zem” i „Sto wa rzy -
sze nie Roz wo ju Zie mi Płoc kiej”,
„Ra zem dla Roz wo ju”, „Ak tyw ni
Ra zem” i „Sto wa rzy sze nie Roz wo ju
Zie mi Płoc kiej”,

STA RO STA PŁOC KI ZA PO WIA DA NO WE KIE RUN KI ROZ WO JU PO WIA TU
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Na prze ło mie stycz nia i lu te -
go br. roz po czę ła się re ali za -
cja pro jek tu edu ka cyj ne go
„Przy wró cić Ja dwi gę” skie ro -
wa ne go do uczniów Gim na -
zjum z Od dzia łem In te gra cyj -
nym w Ma łej Wsi, no szą ce go
imię – An ny Na kwa skiej. Au -
to rem pro jek tu jest Fun da cja
Zie lo ny Pro mień, któ ra dzię ki
gran to wi udzie lo ne mu przez
Fun da cję Ban ku Za chod nie go
WBK pod ję ła się upa mięt nie -
nia oso by Ja dwi gi Na kwa -
skiej oraz spo łecz nej ro li zie -
mian z jej krę gu ro dzin no -to -
wa rzy skie go.

Ce lem, któ ry przy świe ca Fun -
da cji Zie lo ny Pro mień, jest zak ty -
wi zo wa nie mło dzie ży po przez za -
chę ce nie jej do po zna nia hi sto rii lo -
kal nej, szcze gól nie w kon tek ście

ży cia i dzia łal no ści zie mian ma zo -
wiec kich. Ja dwi ga, któ ra by ła jed -
ną z ostat nich wła ści cie lek klu cza
dóbr Na kwa sin i Kę pa Pol ska,
zmar ła w 1937 r. Wraz z ro dzi ną,
do któ rej we szła po przez ślub z Bo -
le sła wem Na kwa skim, za pi sa ła się
w pa mię ci miej sco wej lud no ści, ja -
ko opie kun ka tu tej sze go ko ścio ła
oraz za miesz ku ją cej te zie mie spo -
łecz no ści. Od ślu bu w 1866r. i
opusz cze nia ma jąt ku ro dzi ców w
zie mi war szaw skiej zwią za na by ła
z Na kwa si nem i Kę pą Pol ską,
szcze gól nie uko cha ła Kęp ski ko -
ściół i nad wi ślań skie łą ki.

Pro jekt przy wró ce nia pa mię ci
o Na kwa skiej i jej ro dzi nie bę dzie
skła dał się z kil ku, rów no le gle re -
ali zo wa nych dzia łań.

Na po cząt ku gru pa uczniów
Gim na zjum z Od dzia łem In te gra -
cyj nym w Ma łej Wsi za po zna się z
po sta cią Na kwa skiej oraz jej krę -
giem ro dzin nym, a na stęp nie przy -
go tu je mo bil ną wy sta wę na ten te -
mat. Bę dzie ona pre zen to wa na w

ko lej nych mie sią cach w szko łach
oraz in sty tu cjach kul tu ry po wia tu
płoc kie go.

Rów no le gle pla nu je się przy go -
to wa nie oraz za wie sze nie ta bli cy
epi ta fij nej po świę co nej Ja dwi dze
Na kwa skiej w ko ście le pod we zwa -

niem św. Kle men sa w Kę pie Pol -
skiej, w któ rym zo sta ła po cho wa -
na. 

Pod su mo wa niem ca łe go pro jek -
tu bę dzie za pla no wa na na czer -
wiec uro czy stość. Roz pocz nie się
ona Mszą św., po któ rej na stą pi
wy świę ce nie ta bli cy upa mięt nia ją -
cej Ja dwi gę Kor win – Szy ma now -
ską. Dal sza część uro czy sto ści od -
bę dzie się w Gim na zjum z Od dzia -
łem In te gra cyj nym im. An ny Na -
kwa skiej w Ma łej Wsi. Pla no wa na
jest kon fe ren cja po świę co na Na -
kwa skim oraz zie mia nom ma zo -
wiec kim. Ma te ria ły z niej zo sta ną
wy da ne w for mie biu le ty nu. Za -
pre zen to wa na zo sta nie rów nież
przy go to wa na przez uczniów gim -
na zjum wy sta wa. W za my śle or ga -
ni za to rów, uro czy stość ta zwień czy
upa mięt nia ją ce dzia ła nia.

Pro jekt re ali zo wa ny jest przez
Fun da cję Zie lo ny Pro mień przy
współ pra cy Gim na zjum z Od dzia -
łem In te gra cyj nym im. An ny Na -
kwa skiej w Ma łej Wsi. Wspar cia
fi nan so we go udzie la Fun da cja
Ban ku Za chod nie go WBK w ra -
mach kon kur su „Tu miesz kam, tu
zmie niam”. Za da nie jest re ali zo wa -
ne pod ho no ro wym pa tro na tem
Sta ro sty Płoc kie go Pa na Ma riu sza
Bień ka.

Ucznio wie Gim na zjum z Od dzia łem
In te gra cyj nym im. An ny Na kwa skiej
w Ma łej Wsi w ostat nich dniach mie -
li oka zję obej rze nia wy sta wy przy go -
to wa nej przez Sto wa rzy sze nie Hi sto -
rycz ne im. 11 Gru py Ope ra cyj nej
NSZ w Gmin nym Cen trum Kul tu ry
Mul tiO sa da w Ma łej Wsi pt: „Po wsta -
li z na dziei, Ro dzi ny Wy klę te, Nie -
złom ne Oso by, Żoł nie rze Wy klę ci, we
wspo mnie niach, li stach i zdję ciach.
Kim by li, jak ży li, o czym ma rzy li,
gdy oj czy zna upo mnia ła się o nich”. 

Wy sta wa za po wia da ob cho dzo ny 1 mar -
ca Na ro do wy Dzień Pa mię ci Żoł nie rzy Wy -
klę tych. Lu dziom, któ rzy wal czy li w cza sie
II woj ny świa to wej o na szą wol ność, a po
woj nie  nie po go dzi li się z so wie ty za cją Pol -
ski i pod po rząd ko wa niu jej ZSRR, na le ży
się cześć i pa mięć. Przez ca łe la ta PRL -u
na zy wa no ich „za plu ty mi kar ła mi re ak cji”,
a w za mian za ofia rą wal kę w obro nie war -
to ści ja ką by ła Nie pod le głość Oj czy zny wie -
lu z nich po le gło z bro nią w rę ku, in nych za -
mę czo no w wię zie niach, a jesz cze in ni po
okrut nych śledz twach prze cho dzi li po ka zo -
we pro ce sy, któ re by ły kpi ną z wy mia ru
spra wie dli wo ści, a wy rok był oczy wi sty –
ka ra śmier ci. Nie licz nym uda ło się prze -
trwać sta li now ski re żim, a za le d wie garst -
ka do ży ła tzw. usta wy ho no ru ją cej.

War to przy po mnieć, skąd okre śle nie
„Żoł nie rze Wy klę ci”. Po raz pierw szy uży to
go w 1993 ro ku w ty tu le wy sta wy po ka za nej
na Uni wer sy te cie War szaw skim „Żoł nie rze
Wy klę ci – an ty ko mu ni stycz ne pod zie mie
zbroj ne po 1944 ro ku”. Sta no wi ono bez po -
śred nie od wo ła nie do li stu otrzy ma ne go
przez wdo wę po jed nym z żoł nie rzy pod zie -
mia, w któ rym, za wia da mia jąc o wy ko na -
niu wy ro ku śmier ci na jej mę żu, ów cze śni
zbrod nia rze uży li te go okre śle nia. Ter min
„żoł nie rze wy klę ci” upo wszech nił Je rzy
Śla ski, pu bli ku jąc książ kę o ta kim ty tu le.

Na wy sta wie nie za bra kło ak cen tu
lo kal ne go. Mo że my prze czy tać, że 8 lu te -
go 1949r. kwa te ru ją cy u soł ty sa wsi Gał -
ki p. Urbań skie go pa trol od dzia łu Wik -
to ra Sty jew skie go pseu do nim „Cac ko”
zo stał oto czo ny przez gru py ope ra cyj ne
MO, KBW i Po wia to we go Urzę du Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go. W wal ce zgi -
nę li: Elż bie ta Ko za nec ka „Ba sia”, Jan
Kło bu kow ski  „Ja nek” i Lu do mir Pe -
czyń ski „Wła dek”. Aresz to wa no Ja ni nę
Sa mo raj „Ce lin kę”, Wik to ra Sty jew skie -
go „Cac kę”, Wa cła wa Mi chal skie go „Ga -
łąz kę” i Zyg fry da Ku liń skie go „Al bi na”.
Los cia ła Ba si, jak i dwóch po zo sta łych
żoł nie rzy w dal szym cią gu po zo sta je nie -
zna ny. Miesz kań cy wsi Gał ki uczci li pa -
mięć po le głych wy sta wie niem po mni ka.
Na wy sta wie mo że my po znać tych lu dzi,
zo ba czyć jak wy glą da li, ży li, ja kie mie li
pla ny na przy szłość… Przy szłość, któ ra
nie na de szła.

Dziś, po po nad 50 la tach, któ re dzie lą
nas od dnia, w któ rym zo stał za strze lo ny
ostat ni nie złom ny i nie po kor ny Żoł nierz
Wy klę ty, ma my oka zję ofi cjal nie z mo cą
usta wy par la men tar nej ob cho dzić Na ro do -
wy Dzień Pa mię ci Żoł nie rzy Wy klę tych.
Wy sta wa za pre zen to wa na w Gmin nym
Cen trum Kul tu ry Mul tiO sa da w Ma łej Wsi
jest nie wąt pli wie wstę pem, pre tek stem, by
o tych lu dziach mó wić, kul ty wo wać pa mięć,
szcze gól nie wśród mło dych, dla któ rych ta
część hi sto rii jest czę sto nie zna na.

Dnia 8 lu te go 1949r.,
kwa te ru ją cy u soł ty sa
wsi Gał ki gm. Ma ła Wieś
Urbań skie go i je go są sia -
da Ko wal skie go, pa trol
Wik to ra Stry jew skie go
"Cac ki", na sku tek do no -
su miesz kań ca wsi Re -
czyn gm. Bo dza nów, oto -
czo ny zo stał przez gru pę
ope ra cyj na KPMO i PUBP
z Płoc ka, Sierp ca i Płoń -
ska oraz 262 żoł nie rzy.

W wal ce zgi nę li: Elż bie -
ta Ko za nec ka "Ba sia", Jan
Kło bu kow ski "Ja nek", Lu do -
mir Pe czyń ski "Wła dek".
Aresz to wa no: cięż ko ran ną
Ja ni nę Sa mo raj "Ce lin kę",
Wik to ra Stry jew skie go "Cac -
kę", Wa cła wa Mi chal skie go
"Ga łąz kę", Zyg fry da Ku liń -
skie go "Al bi na".

Sierż. Wik tor Wa cław
Stry jew ski „Cac ko” – ur. 1 IX
1915 r. w Ży cho wie, gm. Ra -
ciąż, pow. Sierpc.

Przed wy bu chem II woj -
ny świa to wej miesz kał w ro -
dzin nej miej sco wo ści, gdzie
pro wa dził 27 hek ta ro we go -
spo dar stwo. Uczest ni czył w
woj nie obron nej 1939 r. w
sze re gach 32. puł ku pie cho ty.
W okre sie oku pa cji nie miec -
kiej był żoł nie rzem AK w Ob -
wo dzie Sierpc. Po wkro cze -
niu wojsk so wiec kich zo stał
skie ro wa ny przez swo je do -
wódz two do Służ by Ochro ny
Ko lei w Sierp cu.

W lu tym 1946 r. sta nął w
obro nie Po lki gwał co nej
przez so wiec kie go żoł nie rza,
któ re go za bił, za co zo stał
aresz to wa ny przez UB. Dzię -

ki po mo cy współ pra cu ją ce go
z pod zie miem funk cjo na riu -
sza re sor tu bez pie czeń stwa
zbiegł z aresz tu. Ukry wał się
na te re nie po wia tu sier pec -
kie go, gdzie wstą pił do od -
dzia łu Ru chu Opo ru Ar mii
Kra jo wej Ob wo du krypt.
„Me wa”, do wo dzo ne go przez
Le ona Ziół kow skie go „Li sa”.

Wy róż nił się w wie lu ak -
cjach zbroj nych skie ro wa -
nych prze ciw ko mu ni stycz -
ne mu apa ra to wi re pre sji,
m.in. li kwi du jąc po ste run ki
MO i urzę dy gmin ne w Za wi -
dzu, Strze go wie, Ro ści sze wie,
Łę gu, Skrwil nie, Lidz bar ku,
Gra le wie.

Pod czas amne stii 1947 r.,
wspól nie z por. Fran cisz -

kiem Ma jew skim „Sło nym”
nie ujaw nił się.

Brał udział w roz bi ciu
ob ła wy UB i MO 12 VII 1947
r. pod Oka le wem w po wie cie
ry piń skim (po le gło wów czas
16 funk cjo na riu szy re sor tu
bez pie czeń stwa). 11 X 1947 r.
we wsi Chu dzy nek, gm. Dro -
bin, pow. Płock wy ko nał za -
mach na Wła dy sła wa Ry piń -
skie go „Ry pę” (do wód cę pe -
pe erow skie go „szwa dro nu
śmier ci” skry to bój czo mor -
du ją ce go człon ków PSL i by -
łych żoł nie rzy AK).

W paź dzier ni ku 1947 r.
wszedł w skład 11. Gru py
Ope ra cyj nej NSZ, obej mu jąc
do wódz two pa tro lu bo jo we go
dzia ła ją ce go na te re nie po -
wia tów płoń skie go, płoc kie go
i sier pec kie go.

Uję ty przez UB 8 II 1949
r. po wal ce z 262-oso bo wą
gru pą ope ra cyj ną KBW, UB i
MO we wsi Gał ki, gm. Ma ła
Wieś, pow. Płock, zo stał ska -
za ny „...trzy dzie sto ośmio -
krot nie na ka rę śmier ci [...]”
przez Woj sko wy Sąd Re jo no -
wy w War sza wie. Wy rok wy -
ko na no 18 I 1951 r. w wię zie -
niu mo ko tow skim. Miej sce
je go po chów ku po zo sta je nie -
zna ne.

Wik tor Wa cław Stry jew ski 38krot nie ska za ny na ka rę śmier ci„Nie daj my zgi nąć po le głym…”

Przy wró cić Ja dwi gę
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W wy peł nio nych po brze gi sa lo -
nach pa ła cu De La mar Man sion,
w któ rym mie ści się Kon su lat Ge -
ne ral ny RP na Man hat ta nie, w
czwart ko wy wie czór od by ło się
pa so wa nie Ar tu ra Dy ba now skie -
go na Wiel kie go Mar szał ka 78.
Pa ra dy Pu ła skie go.

"Je stem pod wiel kim wra że niem te go, że
Po lo nia by ła w sta nie tak licz nie się ze brać i
oka zać swo je wspar cie w tak waż nym dla
mnie dniu – pod kre ślił w roz mo wie z "No -
wym Dzien ni kiem" Ar tur Dy ba now ski. –
Nie ocze ki wa łem, że mo że po ja wić się tu taj
ty le lu dzi i ra zem, bez żad nych spo rów i kłót -
ni, zjed no czyć się w jed nym ce lu, w ce lu pod -
kre śle nia pol sko ści i na szych ko rze ni" – do -
dał Wiel ki Mar sza łek Pa ra dy Pu ła skie go
2015, któ ry jest za ra zem – jak po wie dział
Zyg munt Biel ski, pro wa dzą cy uro czy stość –
"ogól nie lu bia nym, naj młod szym i naj przy -
stoj niej szym mar szał kiem".

Pod czas te go rocz ne go szar fo wa nia w po -
miesz cze niach Kon su la tu Ge ne ral ne go po ja -
wi ło się po nad 200 osób, z któ rych wie lu mu -
sia ło stać na wet na scho dach. Pra cow ni cy
kon su la tu twier dzi li, że ty le lu dzi nie by ło
na wet pod czas wi zyt pol skich pre zy den tów
oraz nie zwy kle po pu lar nych spo tkań z pol -
ski mi i ma ją cy mi pol skie ko rze nie te ni sist -
ka mi i te ni si sta mi, od by wa ją cy mi się pod -
czas US Open.

Licz ba go ści, chcą cych uczest ni czyć w
ce re mo nii pa so wa nia Ar tu ra Dy ba now skie -
go na Wiel kie go Mar szał ka Pa ra dy Pu ła -
skie go 2015, świad czy o tym, że ma on bar -
dzo du że po par cie w po lo nij nym śro do wi sku
oraz jest nie sa mo wi cie lu bia ną i sza no wa ną
oso bą. Wśród go ści, prócz człon ków Ko mi te -
tu Pa ra dy, m.in. Ri char da Za wi sne go, Zyg -
mun ta Biel skie go czy też Mi cha ła Ku la wi ka
i Ja dwi gi Ko pa li, oraz wie lu by łych Wiel kich
Mar szał ków Pa ra dy Pu ła skie go z wcze śniej -
szych lat, po ja wi li się przed sta wi cie le róż -
nych po lo nij nych firm i or ga ni za cji – Pu la ski
As so cia tion of Bu si ness and Pro fes sio nal
Men, Pol sko -Sło wiań skiej Fe de ral nej Unii
Kre dy to wej, SPA TA, Or ga ni za cji Stu den tów
Pol skich, klu bu mo to cy klo we go Unk nown
Bi ker's MC i wie lu in nych. Nie za bra kło tak -
że re pre zen tan tów ame ry kań skie go śro do -
wi ska po li tycz ne go, m.in. po sła sta no we go
Jo se pha Len to la i rad ne go Ste phe na Le vi na.
Po ja wi li się na wet bok se rzy Ma riusz Wach
oraz Ka mil Łasz czyk.

Wszyst kich go ści po wi ta ła kon sul ge ne -
ral na Ur szu la Ga cek, dla któ rej czwart ko wa

uro czy stość by ła jed ną z pierw szych tak du -
żych im prez w kon su la cie, któ rym za rzą dza
od kil ku ty go dni. Prze mo wom róż nych go ści
nie by ło koń ca.

In wo ka cję wy gło sił ks. Ta de usz Ma cie -
jew ski, pro boszcz ko ścio ła św. św. Cy ry la i
Me to de go z Gre en po in tu, szar fę mar szał kow -
ską po świę cił oraz bło go sła wień stwa wszyst -
kim ze bra nych na uro czy sto ści udzie lił ks.
ka no nik Mi ro sław Król, pro boszcz pa ra fii
św. Te re sy od Dzie ciąt ka Je zus w Lin den.
Nie ste ty, w ce re mo nii szar fo wa nia, ze wzglę -
du na swo je za wo do we obo wiąz ki, nie mógł
wziąć udzia łu ubie gło rocz ny Wiel ki Mar sza -
łek sze ryf Ri chard Berd nik, któ ry jed nak
prze słał spe cjal ny list. W związ ku z tym Ar -
tur Dy ba now ski szar fę mar szał kow ską
otrzy mał z rąk Ja dwi gi Ko pa li, jed nej z wi ce -
pre zy den tów Ko mi te tu Pa ra dy Pu ła skie go.

"Dzi siej szy dzień jest dla mnie i mo jej
ro dzi ny bar dzo waż ny. Je stem za szczy co ny,
a jed no cze śnie zo bo wią za ny. Peł nie nie
funk cji Wiel kie go Mar szał ka to nie tyl ko

ho nor, ale i obo wią zek. Pra gnę wszyst kim
ser decz nie po dzię ko wać za za ufa nie, ja kim
mnie ob da rzy li ście, pra gnę ser decz nie po -
dzię ko wać mo jej żo nie Agniesz ce, mo jej có -
recz ce Ana bel le oraz mo im ro dzi com, któ -
rzy za wsze są dla mnie pod po rą we wszyst -
kich ini cja ty wach po lo nij nych oraz ży ciu
pry wat nym (...). Dzię ku ję Ko mi te to wi Pa ra -
dy Pu ła skie go, któ ry po wie rzył w mo je rę ce
tak waż ną dla na szej Po lo nii funk cję, ja ką
jest Wiel ki Mar sza łek Pa ra dy" – po wie dział
tuż po otrzy ma niu szar fy mar szał kow skiej
Ar tur Dy ba now ski.

"Uwa żam, że no mi na cja Ar tu ra na
Wiel kie go Mar szał ka by ła wspa nia łą de cy -
zją – pod kre ślił w roz mo wie z "No wym
Dzien ni kiem" Zyg munt Biel ski, je den z wi -
ce pre zy den tów Ko mi te tu Pa ra dy Pu ła skie -
go. – Wie rzę, że pa ra da pod je go prze wod -
nic twem bę dzie bar dzo uda na. Już ma wie -
le po my słów na przy cią gnię cie mło dzie ży,
na czym nam bar dzo za le ży. Po za tym chce
dla niej zor ga ni zo wać spo tka nie przed i po

pa ra dzie, cze go do tej po ry nie by ło" – do dał
Biel ski, peł nią cy tak że funk cję pre ze sa Pu -
la ski As so cia tion of Bu si ness and Pro fes -
sio nal Men, or ga ni za cji, dzię ki któ rej Ar tur
Dy ba now ski za in te re so wał się dzia łal no -
ścią po lo nij ną i spo łecz ną.

Mi łych słów pod ad re sem te go rocz ne go
Wiel kie go Mar szał ka nie szczę dzi li tak że go -
ście za pro sze ni na uro czy stość oraz przed -
sta wi cie le róż nych or ga ni za cji. Cie pło wy po -
wia da li się o nim tak że ame ry kań scy po li ty -
cy – Jo seph Len tol oraz Ste phen Le vin, re -
pre zen tu ją cy Gre en po int, dziel ni cę, w któ rej
Dy ba now ski miesz ka oraz pro wa dzi swo ją
fir mę. Obaj stwier dzi li, że jest on ak tyw nie
dzia ła ją cym biz nes me nem oraz spo łecz ni -
kiem nie tyl ko w śro do wi sku po lo nij nym, ale
tak że ame ry kań skim.

Czwart ko wą uro czy stość swo im wy stę -
pem uświet ni ła so pra nist ka Mał go rza ta
Kel lis, któ ra wraz z te no rem Pio trem Bo gu -
szew skim przy akom pa nia men cie Da na
Fran kli na Smi tha wy ko na ła frag ment "Hal -
ki" Sta ni sła wa Mo niusz ki. W czę ści ar ty -
stycz nej wy stą pi li tak że tan ce rze Po lish
Ame ri can Folk Dan ce Com pa ny.

Ar tur Dy ba now ski ma 35 lat i jest naj -
młod szym Wiel kim Mar szał kiem Pa ra dy
Pu ła skie go w ca łej jej hi sto rii. W 2013 ro ku
peł nił funk cję mar szał ka kon tyn gen tu z
Gre en po in tu, gdzie miesz ka oraz pro wa dzi
swój biz nes – Ar thur's Fu ne ral Ho me. Ma
żo nę Agniesz kę oraz cór kę Ana bel le, któ ra
w ro ku ubie głym wy bra na by ła Ma łą Miss
Po lo nii z Gre en po in tu.

78. Pa ra da Pu ła skie go od bę dzie się 4 paź -
dzier ni ka, tra dy cyj nie w pierw szą nie dzie lę
te go mie sią ca.

reklama

Wiel ki Mar sza łek  78. Pa ra dy Pu ła skie go z Wy szo gro du

Z a t r u d n i m y
P r a c o w n i k  B i u r o w y

K s i ę g o w o ś ć
B o r u t a  M o t o r s

W y s z o g r ó d
u l . R ę b o w s k a  6 6

reklama
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Skoń czo na msza św.,
kil ka osób, wi dać lek ko
stre mo wa nych, ocze ku -
je na or ga ni stę. Pierw -
sza pró ba i pierw szy
utwór. Tak wy glą da ły
po cząt ki chó ru Ba zy li ki
czer wiń skiej. Od tam tej
po ry mi nę ło 10 lat.
Chó rzy stów przy by wa ło,
nie któ rzy z róż nych
wzglę dów od cho dzi li,
no wi przy cho dzi li. 

Dziś chór li czy 25 osób, po dzie -
lo nych na czte ry gło sy. Przy by wa ło
tak że utwo rów dwu, trzy, czte ro, a
na wet pię cio gło so wych. Ca ła ple ja -
da au to rów, wy bit nych kom po zy to -
rów, zna nych i tych mniej zna nych.
Or ga ni za tor i dy ry gent (nie bój my
się po wie dzieć twór ca) pan Prze -
my sław Ziół kow ski się ga po co raz
trud niej szy re per tu ar, sta wia
przed chó rzy sta mi co raz wyż sze
wy ma ga nia. Ab sol went Sa le zjań -
skiej Szko ły Mu zycz nej z Lu to -
mier ska, czę sto ko rzy sta z do rob ku
wiel kich sa le zjań skich twór ców. 

Co łą czy lu dzi w tak róż nym
wie ku i róż nych za wo dach? Od po -
wiedź jest pro sta - mi łość do mu zy -
ki, do śpie wu, do har mo nii. Po świę -
ca ją swój czas, tak bo wiem or ga ni -
zu ją swo je za ję cia i obo wiąz ki, aby
wy go spo da ro wać wca le nie krót kie
chwi le na pró by. W swo jej pa sji są
bez in te re sow ni, ro bią to, co lu bią,
co sta no wi je den z sen sów ich ży cia.
Są zgra ną gru pą, a jed nak chęt nie i
z otwar tym ser cem wi ta ją no wych
za pa leń ców mu zy ki. Za py ta ni, co
ro bią od po wia da ją z uśmie chem, że
w swo im ko ście le „śpie wa ją, ubie -
ra ją cho in ki, a jak po trze ba to i
sprzą ta ją”. Dusz pa ste rze czer wiń -
scy mo gą za wsze li czyć na po moc
ze stro ny chó rzy stów.

W tym ro ku po raz pierw szy
wy da li pły tę. Dłu gie go dzi ny prób i
na grań przy nio sły efekt w po sta ci
krąż ka z 12 ko lę da mi. Pły ta cie szy
się du żym po wo dze niem. My ślą już
o no wej, ale to wią że się z fi nan sa -
mi. W tym miej scu dzię ku ją wszyst -
kim spon so rom, dzię ki, któ rym
uda ło się na grać i wy dać „Ko lę dy”.

Z uśmie chem i sa tys fak cją opo -
wia da ją o kon cer tach w Ba zy li ce
czer wiń skiej, w Ka mie ni cy, w Żu -
ko wie, ale tak że w War sza wie, w
Płoc ku, w Ży rar do wie czy ostat nio
w Jó ze fo wie pod War sza wą. 

Roz po czę li już in ten syw ne pró -
by pie śni pa syj nych, pla nu ją, bo -
wiem kon cert pa syj ny w okre sie
Wiel kie go Po stu. A po nie waż wciąż
się ga ją po no we utwo ry i aran ża cje
za pew ne i ten za sko czy nas wy so -
kim kunsz tem i pro fe sjo na li zmem,
cho ciaż w wy ko na niu ama to rów.  

10 lat Czer wiń skie go Chó ru 

reklama

ogłoszenie
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W nie dzie lę 1 lu te go 2015 r. po Mszy Św. o
godz. 11.30 w Sank tu arium Ma ryj nym w
Czer wiń sku nad Wi słą z pro gra mem „Ko lę dy
pol skie i nie tyl ko” wy stą pił Chór Ka me ral ny
Col le gium Mu si cum Uni wer sy te tu War szaw -
skie go pod dy rek cją An drze ja Bo rzy ma. W
trak cie pro gra mu wier sze au tor stwa Ks. Ja na
Twar dow skie go  re cy to wał ak tor po cho dzą cy
z Czer wiń ska Pan An drzej Krucz. 

Chór Ka me ral ny Col le gium Mu si cum Uni wer sy te tu War szaw -
skie go ist nie je od 1994 r. (pod obec ną na zwą od 1997 r.), sta ra jąc się
na wią zać do śre dnio wiecz nej tra dy cji col le gium mu si cum – aka de -
mic kie go sto wa rzy sze nia mu zycz ne go, otwar te go dla wszyst kich
osób zwią za nych z uni wer sy te tem. Śpie wa a cap pel la mu zy kę pol ską
– daw ną i współ cze sną, utwo ry eu ro pej skie z róż nych epok, ko lę dy z

ca łe go świa ta; do brze czu je się tak że w re per tu arze wo kal no -in stru -
men tal nym (Bach, Ha en del, Has se, Char pen tier, Pur cell, Mo zart,
Fauré). Wi zy tów ką ze spo łu są Pio sen ki Star szych Pa nów, Je re mie go
Przy bo ry i Je rze go Wa sow skie go, oraz pio sen ki do słów Agniesz ki
Osiec kiej, w aran ża cjach An drze ja Bo rzy ma.

Chór wy stę pu je w War sza wie – na Uni wer sy te cie i nie tyl ko, by -
wa w ca łej Pol sce, bie rze udział w wie lu waż nych im pre zach mu zycz -
nych: Czwart ko we Spo tka nia Mu zycz ne w Fil har mo nii Na ro do wej,
Bach in me mo riam, Ma zow sze w Ko ro nie, Prze gląd Pio sen ki Ak tor -
skiej we Wro cła wiu, Uni ver si tas Can tat w Po zna niu, Mu zy ka w San -
do mie rzu, BACH 200 UW, Mu zy ka w za byt kach Chełm na. Dla
Pol skie go Ra dia wy ko ny wał par tię chó ral ną w przed sta wie niach ope -
ry ra dio wej Ma cie ja Ma łec kie go Bal la dy na w re ży se rii An ny Se niuk.
Wy stę py te le wi zyj ne to m.in. Pio sen ki Star szych Pa nów dla TVP 3
Re gio nal nej, udział w Kon cer cie Ju bi le uszo wym z oka zji 50-le cia Te -
le wi zji Pol skiej czy też fi na ło wy kon cert XXX Lidz bar skich Wie czo -
rów Hu mo ru i Sa ty ry. 

Chór Ka me ral ny Col le gium Mu si cum w Czer wiń sku
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W pierw szym ty go dniu zi mo wych
fe rii od był się Tur niej Ha lo wej Pił ki
Noż nej Ju nio rów U -13, w któ rym
uczest ni czy ło 6 dru żyn. Na sa mym
po cząt ku tur nie ju Ka pi ta no wie do -
ko na li lo so wa nia, gdyż dru ży ny by -
ły po dzie lo ne na dwie gru py. W
każ dym me czu pa dło bar dzo du żo
go li, co świad czy ło o za cię to ści
spor to wej ju nio rów.

Gru pę A wy gra ła fa wo ry zo wa na dru -
ży na BUL KO WO z kom ple tem punk tów
oraz je de na sto ma strze lo ny mi go la mi
przy stra cie tyl ko jed nej bram ki. Na to -
miast Gru pę B wy gra ła SP Ro go twórsk
rów nież z kom ple tem punk tów.

Bez po śred nio po fa zie gru po wej od był
się mecz o 5 miej sce po mię dzy Pra gą a
Zjed no czo ny mi Ama zon ka mi. Po koń co -
wym gwizd ku wid niał wy nik 2-2, a w
kon kur sie rzu tów kar nych gó rą by ły
Ama zon ki. Ko lej no ro ze gra no pierw szy
pół fi nał po mię dzy pierw szą dru ży ną z
gru py A, a dru gą z gru py B, a więc ry wa -
li zo wa ły dru ży ny BUL KO WO - ZJED NO -
CZE NI. Mecz miał nie sa mo wi ty prze bieg
wy da rzeń, po nie waż po pierw szych mi -
nu tach gry wid niał wy nik 2-1. Pięk nym
strza łem z dy stan su po pi sał się za wod nik
Zjed no czo nych - Bar tosz Gło dow ski da jąc
wy rów na nie swo jej dru ży nie i jed no cze -
śnie strze la jąc naj ład niej szą bram kę tur -
nie ju. Do sa me go koń ca me czu ju nio rzy
do star cza li wie le emo cji świet ny mi ak cja -
mi, a mecz za koń czył się wy ni kiem 3-3.
Po raz ko lej ny zwy cięz cę mu sia ły wy ło nić
rzu ty kar ne, pod czas któ rych głów ne wi -
do wi sko za pew ni li gol ki pe rzy obu dru -
żyn – Kac per Łu ka szew ski (Zjed no cze ni)
oraz Ma te usz Ja wor ski (Bul ko wo), po pi -
su jąc się świet ny mi pa ra da mi bram kar -
ski mi. Nie spo dzie wa nie z fa wo ry zo wa -
nym Bul ko wem wy gra ła dru ży na Zjed no -
czo nych i za pew ni ła so bie udział w fi na le.
Dru gi pół fi nał ro ze gra ny zo stał po mię dzy
SP Ro go twórsk oraz Mie szan ką We dlow -
ską. Zde cy do wa nie gó rą oka za li się go ście
z Ro go twór ska, gdyż wy gra li aż 9-0 i pew -
nie awan so wa li do fi na łu roz gry wek. Fa -
wo ry zo wa ne Bul ko wo pew nie zdo by ło
trze cie miej sce, wy gry wa jąc mecz z Mie -
szan ką We dlow ską aż 8-1.

Po oko ło czte rech go dzi nach od roz po -
czę cia tur nie ju ro ze gra ny zo stał fi nał po -
mię dzy Zjed no czo ny mi, a go ść mi z Ro go -
twór ska. Co cie ka we, był to już dru gi
mecz po mię dzy fi na li sta mi pod czas roz -
gry wek spor to wych, gdyż obie dru ży ny

spo tka ły się na bo isku w fa zie gru po wej i
gó rą by ła SP Ro go twórsk wy gry wa jąc 0-2.
Zjed no cze ni jed nak że po sta no wi li się zre -
wan żo wać i po za cię tym po je dyn ku wy -
gra li 2-1 za pew nia jąc so bie zwy cię stwo w
ca łym tur nie ju.

Ko ro nę kró la strzel ców tur nie ju zdo -
był Ja kub Bu cior (SP Ro go twórsk) strze -
la jąc 10 go li, na to miast ty tuł naj lep sze go
bram ka rza uzy skał Kac per Łu ka szew ski
(Zjed no cze ni). Po nad to, za wy trwa łość,
opa no wa nie, zde cy do wa nie, sza cu nek
oraz współ pra cę TY TU ŁEM ZA WOD NI -
KA FA IR PLAY wy róż nio no Zu zan nę
Strzał kow ską (Zjed no czo ne Ama zon ki).

Dzię ku je my go ściom z Ro go twór ska
na cze le z Dy rek to rem Szko ły Pod sta wo -
wej Wal de ma rem Grod kie wi czem za
przy jazd i uatrak cyj nie nie tur nie ju oraz
pod wyż sze nie po zio mu spor to we go

Pa tro nat nad tur nie jem ob jął Wójt
Gmi ny Bul ko wo Ga briel Gra czyk.

FA ZA GRU PO WA:
I. Mie szan ka We dlow ska 3–2 Pra ga
II. Zjed no czo ne Ama zon ki 0-3 Zjed no cze ni
III. Bul ko wo 6-1 Mie szan ka We dlow ska
IV. SP Ro go twórsk 3-0 Zjed no czo ne Ama zon ki
V. Pra ga 0-5 Bul ko wo
VI. Zjed no cze ni 0-2 SP Ro go twórsk

Gru pa A
1. Bul ko wo 6 pkt
2.Mie szan ka We dlow ska 3 pkt
3. Pra ga 0 pkt
Gru pa B
1. Ro go twórsk 6 pkt
2. Zjed no cze ni 3 pkt
3. Zjed no czo ne Ama zon ki 0 pkt
Mecz o 5 miej sce:
Pra ga 2-2 (1-2 rzu ty kar ne) Zjed no czo ne Ama zon ki
PÓŁ FI NA ŁY:
Bul ko wo 3-3 (1-2 rzu ty kar ne) Zjed no cze ni
SP Ro go twórsk 9-0 Mie szan ka We dlow ska
Mecz o 3 miej sce:
Bul ko wo 8-1 Mie szan ka We dlow ska

FI NAŁ:
Zjed no cze ni 2-1 SP Ro go twórsk

Kla sy fi ka cja Strzel ców:
1. Ja kub Bu cior (SP Ro go twórsk) – 10 go li
2. Ja kub Śle pow roń ski (Bul ko wo) – 9 go li
2. Bar tosz Ko la siń ski (Bul ko wo) – 9 go li
4. Da wid Jasz czak (SP) Ro go twórsk – 3 go le
4. Ga briel Le wan dow ski (Pra ga) – 3 go le
6. Ja kub Gron czew ski (Zjed no cze ni) – 2 go le
6. Ju lian Gra czyk (Zjed no cze ni) – 2 go le
6. Bar tosz Gło dow ski (Zjed no cze ni) – 2 go le
6. Adam Ma zur kie wicz (Bul ko wo) – 2 go le
6. Mi ko łaj Ski biń ski (Bul ko wo) – 2 go le
6. Ad rian Kwiat kow ski (Mie szan ka We dlow ska) – 2 go le
6. Ma te usz Kęp czyń ski (Mie szan ka We dlow ska) – 2 go le
6. Do mi nik Ma jew ski (Pra ga) – 2 go le
14. Na ta lia Śle pow roń ska (Zjed no czo ne Ama zon ki) – 1 gol
14. Do mi nik Le wan dow ski (Zjed no cze ni) – 1 gol
14. Da wid Łu niew ski (SP Ro go twórsk) – 1 gol
Do mi nik Ma jew ski – 1 sam.
Ma te usz Ja wor ski – 1 sam.
Ja kub Ko la siń ski – 1 sam.

Sztab or ga ni za cyj ny:
Krzysz tof Ja ku biak – ZKS Bul ko wo -Pra ga
Ma te usz Ła ciń ski – ZKS Bul ko wo -Pra ga
Ka mil Ma zur kie wicz – ZKS Bul ko wo -Pra ga
Prze my sław Ban dych – ZKS Bul ko wo -Pra ga
Ma te usz Mał kie wicz – ZKS Bul ko wo -Pra ga

HA LO WY TUR NIE JU PIŁ KI NOŻ NEJ W MA ŁEJ WSI

W mi nio ną nie dzie lę, 8 lu te go w Ma łej Wsi
na Ha li Spor to wej od był się Ha lo wy Tur niej
Pił ki Noż nej, Za wo dy od by wa ły się przez ca ły
dzień i przy nio sły wie le emo cji spor to wych.

Wy ni ki HA LO WE GO TUR NIE JU PIŁ KI NOŻ -
NEJ W MA ŁEJ WSI

SPÓJ NIA - RE LAX 7:4
OR KAN - START 4:0
SPÓJ NIA - START 7:1
RE LAX - OR KAN 1:2
START - RE LAX 2:3
SPÓJ NIA - OR KAN 5:2
TA BE LA
1. SPÓJ NIA MA ŁA WIEŚ 9 19-7
2. OR KAN SO CHA CZEW 6 8-6
3. RE LAX MI SZE WO 3 8-11
4. START PRO BOSZ CZE WI CE 0 3-14
Naj lep szy strze lec - Gó rec ki To masz 9 tra fień 
Naj lep szy bram karz - Ję dras (bram karz z So cha -

cze wa) 
dru ży na z Wy szo gro du za wio dła wszyst kich

uczest ni ków i nie do je cha ła na tur niej.

GMIN NY TUR NIE JU TE NI SA STO ŁO WE GO
Gmin ny Tur niej Te ni sa
Sto ło we go w Ma lej Wsi
zo stał ro ze gra ny w so -
bo tę tj 31.01.2015

wzię ło udział w su mie
51 uczest ni ków co jest fre -
kwen cją za do wa la ją cą or ga -
ni za to rów. 

Zwy cięz cy po szcze gól -
nych ka te go rii:

dziew czę ta: KLAU DIA
BAU MAN

szko ły pod sta wo we: KLIM CZEW SKI JA KUB
gim na zjum i szko ły po nad gim na zjal ne : DY MEK

PA WEŁ
open: RA FAŁ DUT KIE WICZ
old boy (+40): GRZE GORZ BIA ŁA SIE WICZ
Po za cię tej ry wa li za cji po mię dzy zwy cięz ca mi po -

szcze gól nych ka te go rii Pu char Wój ta zdo był RA FAŁ
DUT KIE WICZ

TUR NIEJ HA LO WEJ PIŁ KI NOŻ NEJ JU NIO RÓW - BUL KO WO
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