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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 wym świą -
tecz nym wy da niem ga ze ty
e -wy szo grod. pl.
Świę ta tuż, tuż a my jak
zwy kle za bie ga ni.  Praw dzi -
wy świą tecz ny na strój przyj -
dzie do pie ro w ostat nim
przed świą tecz nym ty go -
dniu, gdy bę dzie my ubie rać
cho in ki i piec świą tecz ne
cia sta. Nad cho dzą ce świę ta
i koń czą cy się rok bę dą
skła nia ły do pod su mo wań.
Każ dy z nas ma za so bą te
do bre i gor sze chwi le. Waż -
ne aby sku pić się na tych
pierw szych a o dru gich za -
po mnieć.
Prze mi li 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 nia to na ro dzi ny Je -
zu sa Chry stu sa. Za po mnij cie
w tych dniach o spra wach
ma ło istot nych i ciesz cie się
obec no ścią Swo ich bli skich.
No i oczy wi ście niech No wy
Rok przy nie sie Wam sa me
naj lep sze chwi le.

Wszyst kie go Naj lep sze go
PA WEŁ KŁO BU KOW SKI
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Po li cjan ci z Po ste run ku Po li cji
w Bo dza no wie, wspól nie z po li cjan -
ta mi z KMP w Płoc ku pro wa dzą
po szu ki wa nia za za gi nio nym Emi -
lem No wat kie wi czem lat 27.

Za gi nio ny to: Emil No wat kie wicz
lat 27 zam. Bo dza nów pow. płoc ki

Ry so pis: wzrost ok. 178cm, wa ga
ok. 90 kg, wło sy krót kie si we, oczy nie bie -
skie, twarz owal na. W dniu za gi nię cia
ubra ny był w gra na to wą kurt kę ma te ria -
ło wą, dżin so we spodnie ko lo ru nie bie -
skie go oraz spor to we bu ty ko lo ru si we go.

Za gi nio ny w dniu 25 li sto pa da wy -
szedł z do mu i do chwi li obec nej nie po -
wró cił ani też nie na wią zał kon tak tu
z ro dzi ną. Za gi nię cie męż czy zny zo sta ło
zgło szo ne w dniu 28 li sto pa da.

Kto kol wiek wi dział za gi nio ne go lub
zna miej sce je go po by tu pro szo ny jest
o kon takt z Po ste run kiem Po li cji w Bo dza -
no wie tel. 24 266 14 42 do 44, lub z Ko -
men dą Miej ską Po li cji w Płoc ku
tel.242661566,242661600,242661
6 01 i pod nr tel. alar mo wych 997; 112

Zło te Go dy w Gmi nie Czer wińsk Po szu ki wa ny 
Emil No wat kie wicz

Pięk ny ju bi le usz dłu go let nie go Po ży cia Mał żeń skie go
ob cho dzi ły w pią tek 01 grud nia 2017 r. pa ry mał żeń -
skie z te re nu Gmi ny Czer wińsk nad Wi słą. W Urzę dzie
Gmi ny me da le za Dłu go let nie Po ży cie Mał żeń skie zo -
sta ły wrę czo ne dwóm pa rom.
Głów ny mi bo ha te ra mi piąt ko wej uro czy sto ści by ły pa ry mał -
żeń skie:
Pań stwo Bar ba ra i Sta ni sław Gmur czy ko wie
Pań stwo Alek san dra i Ry szard Kieł ba siń scy
Cie ka wost ką jest fakt, że Ju bi la ci bra li ślub te go sa me go dnia. 
Do stoj nych go ści oraz ich ro dzi ny przy wi tał Kie row nik De le -
ga tu ry Ma zo wiec kie go Urzę du Wo je wódz kie go w Cie cha no -
wie Krzysz tof Bień kow ski, Wójt Gmi ny Mar cin Gor tat oraz
kie row nik Urzę du Sta nu Cy wil ne go Elż bie ta Woj na row ska.

Wójt w imie niu Sa mo rzą du Gmi ny Czer wińsk nad Wi słą
zło żył ju bi la tom naj ser decz niej sze ży cze nia zdro wia szczę ści
i du żo po myśl no ści na na stęp ne la ta ży cia.

Po krót kich ży cze niach na stą pi ło wrę cze nie me da li oraz
pa miąt ko wych dy plo mów. Ak tu de ko ra cji „Me da lem za Dłu -
go let nie Po ży cie Mał żeń skie” przy zna wa nym przez Pre zy den -

ta Pol ski do ko nał Kie row nik De le ga tu ry wspól nie z Pa nią Kie -
row nik Urzę du Sta nu Cy wil ne go.

Uro czy sto ści „zło tych go dów” za koń czył to ast szam pa -
nem i słod ki po czę stu nek w gro nie naj bliż szej ro dzi ny.

Sza now nym Ju bi la tom ży czy my ko lej nych lat w zdro wiu
i har mo nii oraz ra do ści i sa tys fak cji z te go, co zbu do wa li trwa -
jąc przy so bie zgod nie z przy rze cze niem: w zdro wiu i w cho -
ro bie, w smut ku i w ra do ści, w bo gac twie i w bie dzie.
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Nie wie le osób wie, że w Bul ko wie
za bu dyn kiem ko ścio ła Pa ra fii
pod we zwa niem Trój cy Świę tej znaj -
du je się miej sce szcze gól ne. W miej -
scu tym bu do wa no od wie ków ko -
ścio ły jak rów nież znaj do wał się przy -
ko ściel ny cmen tarz. 

Pierw szy ko ściół zo stał zbu do wa -
ny  w 1385 ro ku  przez  kasz te la na wy -
szo grodz kie go Sa si na ze Smar dze wa,
na po le ce nie bi sku pa płoc kie go Ści bo ra
z Ra dzy mi na her bu Osto ja. Dru gi ko -
ściół wy bu do wał dzie dzic z Na kwa si na
na zwi skiem Róg  w 1453 ro ku. Na to -
miast  w 1754 ro ku  ksiądz An to ni
Miast kow ski  zbu do wał trze ci ko ściół.
Ko ściół ten pod czas II Woj ny Świa to wej
zo stał ro ze bra ny przez Niem ców. Z je go
ele men tów po wsta ła drew nia na szu bie -
ni ca w Bo dza no wie, na któ rej Niem cy
po wie si li trzy na stu Po la ków, człon ków
ru chu opo ru. 

Obec ny ko ściół zo stał zbu do wa ny
bli żej dro gi co spra wi ło, że miej sce
w któ rym sta ły po przed nie ko ścio ły zo -
sta ło za po mnia ne na wie le lat.  Na po -
cząt ku te go stu le cia za spra wą pa na Mie -
czy sła wa Jó zwia ka miej sce to za czę ło
po now nie być przy wra ca ne spo łecz no -
ści. W 2006 ro ku po wsta ła fi gu ra Chry -
stu sa Fra so bli we go, a na stęp nie od ro -
ku 2008 roz po czę ła się bu do wa dro gi
krzy żo wej. Wspól nie z pa ra fia na mi
uda ło się ukoń czyć dro gę krzy żo wą
w 2012 ro ku, któ ra zo sta ła po świę co na
przez bi sku pa płoc kie go. W 2016 ro -
ku  zo sta ła wy bu do wa na i po świę co na
Gro ta Ma ryj na. Na te re nie dro gi krzy żo -
wej znaj du je się tak że ta bli ca upa mięt -
nia ją ca księ dza Ju lia na Za lew skie go Pro -
bosz cza Pa ra fii Bul ko wa i Pil cho wa, któ -
ry zo stał uwię zio ny i be stial sko za mor -
do wa ny w nie miec kim obo zie kon cen -
tra cyj nym Sol dau KL w Dział do wie.
Z te re nu dro gi krzy żo wej roz po ście ra

się wi dok na miej sce nie od le głe go gro du
śre dnio wiecz ne go, któ ry po wstał
na prze ło mie XIV i XV wie ku. Sta no wił
on istot ny ele ment obro ny przed Li twi -
na mi, a póź niej Krzy ża ka mi. Pan  Mie -
czy sław Jó zwiak wy ko nał  ma kie tę gro -
du w ce lu przy bli że nia praw do po dob -
ne go je go wy glą du.

Wi zy ta w miej scu dro gi krzy żo wej
po zo sta je na dłu go w pa mię ci, gdyż bę -
dąc w tym kli ma tycz nym miej scu wy -
czu wa się je go  urok i pod nio słość. Być
mo że pod czas wi zy ty uda się spo -
tkać pa na Mie czy sła wa Jó zwia ka po my -
sło daw cę i wy ko naw cę, któ ry z pa sją
opo wie o wszyst kich szcze gó łach. Pan

Mie czy sław ja ko miesz ka niec Bul ko wa,
mi ło śnik lo kal nej hi sto rii po sta no wił
oca lić od za po mnie nia miej sce kul tu
wie lu po ko leń tu tej szych miesz kań -
ców.  Dla te go war to się wy brać do te -
go  nie od kry te go  przez miesz kań ców
oko licz nych gmin za kąt ka.

WOJ CIECH BO RA TYŃ SKI 

Dro ga Krzy żo wa w Bul ko wie

reklama
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Li sto pa do wa XXIX Se sja Ra dy Po -
wia tu w Płoc ku zo sta ła zdo mi no -
wa na te ma tem obec nej sy tu acji
w rol nic twie. Na po sie dze nie zo sta -
li za pro sze ni przed sta wi cie le wie lu
in sty tu cji i służb od po wie dzial nych
za mo ni to ro wa nie i nad zór
nad róż ny mi sek to ra mi zwią za ny -
mi z go spo dar ką rol ną.

Ob ra dy roz po czę ły się od wrę cze nia
Me da li Oko licz no ścio wych 45 – le cia
Sto wa rzy sze nia „Dzie ci Woj ny”. Te wy -
jąt ko we wy róż nie nie wraz z po dzię ko wa -
nia mi za po moc i za an ga żo wa nie w dzia -
łal ność Sto wa rzy sze nia otrzy ma li Sta ro -
sta Płoc ki Ma riusz Bie niek oraz Dy rek tor
Wy dzia łu Edu ka cji Kul tu ry i Spraw Spo -
łecz nych Mał go rza ta Stru zik.

Na stęp nie głos za bie ra li ko lej no za pro -
sze ni go ście. Jed nym z eks per tów był Pre -
zes Kra jo wej Ra dy Izb Rol ni czych Wik tor
Szmu le wicz, któ ry grun tow nie omó wił sy -
tu ację w rol nic twie. Za zna czył, że obec ny
rok, choć ob fi tu ją cy w desz cze i czę sto
uciąż li wy dla rol nic twa, uchro nił tę bran żę
go spo dar ki od ka ta stro fy po po przed nich
la tach su szy. Stwier dził tak że, że obec nie
ma my okres roz wo ju w rol nic twie.

– Ma my roz wi ja ją cy się ry nek eks -
por tu pol skich ar ty ku łów rol no -spo żyw -
czych – mó wił – co raz wię cej pro duk tów
wy sy ła my do ta kich kra jów, jak Chi ny.
Ma to zwią zek ze zwięk szo nym za po trze -
bo wa niem na po ży wie nie na świe cie oraz
z okre sem zwięk szo ne go roz wo ju przy pa -
da ją ce go za wsze na okres po la tach świa to -
we go kry zy su go spo dar cze go.

Prze strze gał tak że miej sco wych
wój tów i bur mi strzów przed nad mier -

nym od rol nia niem zie mi upraw -
nej. – Czy wie cie Pań stwo ile zie mi
w Pol sce zo sta ło w ostat nim cza sie od -
rol nio nej? – py tał re to rycz nie – otóż 2
mln hek ta rów! Obec nie ma my je dy -
nie 16 mln hek ta rów zie mi rol nej,
a trze ba pa mię tać, że rol nic two to jed no
z naj bar dziej obie cu ją cych świa to wych
branż – wy ja śniał – za po trze bo wa nie
na żyw ność ro śnie i bę dzie ro sło. Im
wię cej lu dzi ży je na zie mi oraz im wię -
cej lu dzi osią ga wyż szy sta tus spo łecz ny
tym wię cej zu ży wa po ży wie nia.

Zwró cił po nad to uwa gę na pro -
blem ubez pie czeń w rol nic twie.

– Mu si my uwraż li wiać rol ni ków
na kwe stię ubez pie czeń. – su ge ro wał – to
nie zwy kle waż ne w obec nej sy tu acji,
w któ rej cią gle bo ry ka my się z nie ko rzyst -
ny mi zja wi ska mi przy ro dy. Od szko do wa -
nia, któ re rol ni cy uzy sku ją od pań stwa są
naj czę ściej nie wy star cza ją ce, a i te naj pew -
niej bę dą ogra ni cza ne. Ko niecz na by ła by
tu grun tow na re for ma ubez pie czeń dla
te go sek to ra – pod kre ślił.

W te ma cie rol nic twa głos za bra li po -
nad to Fran cisz ka Te re sa Skó ra Kie row -
nik De le ga tu ry Wo je wódz kie go In spek -
to ra tu Pań stwo wej In spek cji Ochro ny
Ro ślin i Na sien nic twa oraz Piotr Mi cha -
lik z Ma zo wiec kie go Ośrod ka Do radz -
twa Rol ni cze go oraz Ja cek Grusz czyń ski
Po wia to wy Le karz We te ry na rii.

Jed nym z punk tów by ła in for ma cja
do ty czą ca pra cy Sta ro stwa w okre sie
mię dzy se syj nym, któ rą zre la cjo no wał
Sta ro sta Płoc ki Ma riusz Bie niek. Mó wił
m. in. o spad ku bez ro bo cia, nie ko rzyst -
nej sy tu acji zwią za nej z kon trak ta mi
z NFZ w re gio nie, o pra wie wod nym,
wi ru sie ASF zbli ża ją cym się do gra ni cy
po wia tu oraz o pierw szym w Pol sce
Uni wer sy te cie Trze cie go Wie ku.

– Pra gnę po in for mo wać, że bez ro -
bo cie w po wie cie płoc kim na ko niec
paź dzier ni ka wy nio sło za le d -
wie 12,7% – po in for mo wał – jesz cze ni -
gdy w hi sto rii po wia tu nie mie li śmy tak
do brych wskaź ni ków. Jesz cze nie daw no
bez ro bo cie wy no si ło u nas po nad 21%.

Ko lej nym te ma tem był pro blem wi -
ru sa ASF.

– W po nie dzia łek mie li śmy po sie -
dze nie szta bów kry zy so wych zor ga ni zo -
wa nych wspól nie z mia stem Płock. – wy -
ja śniał – po wo dem by ło po ja wie nie się
no wych ognisk wi ru sa ASF zlo ka li zo wa -
nych w po bli żu po wia tu płoc kie go. Po ja -
wie nie się ogni ska wi ru sa w da nym miej -
scu skut ku je eli mi na cją in wen ta rza
w pro mie niu 3 km, róż ny mi utrud nie -
nia mi i ogra ni cze nia mi dla pro du cen tów.
Na stro nie in ter ne to wej za mie ści li śmy
film in struk ta rzo wy dla miesz kań ców.

Zwró cił po nad to uwa gę na wej ście
w ży cie od 1 stycz nia 2018 ro ku usta wy
pra wo wod ne.

– Już za mie siąc w ży cie ma wejść
no wa usta wa pra wo wod ne. Do te raz
nie do cze ka li śmy się żad nych roz po rzą -
dzeń w tym za kre sie. Co to zna czy?
Od 1 stycz nia nikt nie wie, ani miesz -
kań cy, ani urzęd ni cy kto, na ja kiej pod -
sta wie, w ja kim za kre sie, bę dzie mógł
udzie lać ze zwo leń oraz jak wdra żać

w ży cie za pi sy no wej usta wy. – na stęp -
nie pod su mo wał – Oba wiam się, że je -
że li od po wied nie roz po rzą dze nia nie
uka żą się w naj bliż szych dwóch ty go -
dniach, w ca łej Pol sce bę dzie my mie li
pa ra liż de cy zyj no ści w za kre sie pra wa
wod ne go.

Waż nym punk tem by ła in for ma cja
na te mat ogra ni cze nia kon trak tów
NFZ.

– Nie daw no do wie dzie li śmy się,
że w NFZ obej mie kon trak ta mi je -
dy nie 2 pla ców ki z te re nu po wia tu
płoc kie go, tj. pla ców ki w Łąc ku i Gą -
bi nie. W Płoc ku za kon trak to wa nych
zo sta nie 10 pla có wek. Mo im zda -
niem ta ka de cy zja jest nie spra wie dli -
wa i nie zwy kle uciąż li wa dla miesz -
kań ców po wia tu. Bę dzie my ape lo -
wać w tej spra wie do NFZ. – stwier -
dził Sta ro sta

Pod czas XXIX Se sji Ra da przy ję ła
sze reg uchwał m. in. w za kre sie or ga ni -
za cji szkol nic twa w pla ców kach edu ka -
cyj nych z te re nu po wia tu.

XXIX Se sja Ra dy Po wia tu w Płoc ku 

W dniu 27 li sto pa da 2017 r.,
o godz. 1000, w Sta ro stwie Po wia to -
wym w Płoc ku od by ło się wspól ne po -
sie dze nie Po wia to we go Ze spo łu Za rza -
dza nia Kry zy so we go w Płoc ku i Miej -
skie go Ze spo łu Za rza dza nia Kry zy so we -
go w Płoc ku. Po sie dze nie zwo łał Sta ro -
sta Płoc ki, Ma riusz Bie niek wspól nie
z Pre zy den tem Mia sta Płoc ka An drze -
jem No wa kow skim.

Te ma tem po sie dze nia by ły spra wy zwią za ne
z re al nym za gro że niem wy stą pie nia na te re nie po -
wia tu płoc kie go i mia sta Płoc ka ognisk afry kań -
skie go po mo ru świń (ASF) oraz wy so ce zja dli wej
gry py pta ków.

Po wyż sze za gad nie nie zo sta ło omó wio ne
przez pa na Jac ka Grusz czyń skie go – Po wia to we go
Le ka rza We te ry na rii w Płoc ku oraz pa na Mar ka
San kie wi cza – Za stęp cę Po wia to we go Le ka rza We -
te ry na rii. Z przed sta wio nych ma te ria łów wy ni ka,
że obec nie naj więk sze za gro że nie nie sie ze so bą

Afry kań ski Po mór Świń (ASF), któ re go no we przy -
pad ki wy stą pie nia zo sta ły stwier dzo ne na Ma zow -
szu. Cho ro ba ta nie jest szko dli wa dla czło wie ka,
jed nak jest za bój cza dla trzo dy chlew nej oraz dzi -
ków. W ce lu za po bie ga nia roz prze strze nia niu się
cho ro by naj waż niej sze jest sto so wa nie się do za sad

bio ase ku ra cji przez ho dow ców trzo dy. W po sie -
dze niu udział wzię li przed sta wi cie le po wia to wych
służb, in spek cji i stra ży, przed sta wi cie le sa mo rzą -
dów gmin nych z te re nu po wia tu płoc kie go, nad le -
śnictw, za rzą dów dróg, kół ło wiec kich oraz Ma zo -
wiec kiej Izby Rol ni czej.

Wspól ne po sie dze nie Po wia to we go Ze spo łu Za rzą dza nia Kry zy so we go
w Płoc ku i Miej skie go Ze spo łu Za rzą dza nia Kry zy so we go w Płoc ku 



5

Za koń czo ne za da nia w zna czą cy
spo sób po pra wi kom fort po ru sza nia się
dro ga mi tych so łectw oraz za pew ni do -
stęp do bi tu micz nej dro gi gmin nej oraz
dro gi kra jo wej nr 62. W ten spo sób skró -
ci się do jazd do na sze go mia stecz ka,
gdzie znaj du ją się wszyst kie waż ne in -
sty tu cje. 

Dru gim bar dzo waż nym wy da rze -
niem na te re nie na szej gmi ny by ło uro -
czy ste otwar cie po nad ki lo me tro we go
od cin ka prze bu do wa nej dro gi po wia to -
wej - tzw. „Trak tu Or szy mow skie go”.

Prze cię cie wstę gi do ko na li: Sta ro sta
Płoc ki Ma riusz Bie niek, Dy rek tor Za -
rzą du Dróg Po wia to wych Mar cin Błasz -
czyk, Bur mistrz Gmi ny i Mia sta Wy szo -
gród Jan Bosz ko, Rad na Po wia tu Płoc -
kie go Elż bie ta Ja chi miak, Rad ny Po wia -

tu Płoc kie go Apo li na ry Grusz czyń ski,
Rad ny Gmi ny Wy szo gród Zbi gniew
Ma da ny, Wy ko naw ca Ry szard Chły stek
re pre zen tu ją cy fir mę RYD MAR, ksiądz
dr Ra fał Bed nar czyk oraz Pan Grze gorz
Ja chi miak daw ny Bur mistrz Gmi ny
i Mia sta Wy szo gród. 

Prze bu do wa tej bar dzo istot nej
z punk tu wi dze nia ko mu ni ka cyj ne go
dro gi roz po czę ła się w 2009r. W ro ku
bie żą cym od da no do użyt ku ostat ni od -
ci nek tej dro gi o dłu go ści 1,028 km.
Koszt in we sty cji wy niósł 602 175,29 zł
a koszt cał ko wi ty za mknął się w kwo -
cie 1694722,22 zł. In we sty cja zo sta ła
do fi nan so wa na ze środ ków zwią za nych
z wy łą cze niem z pro duk cji i grun tów
rol nych Urzę du Mar szał kow skie go Wo -
je wódz twa Ma zo wiec kie go. 

In we sty cje dro go we na te re nie Gmi ny i Mia sta Wy szo gród 

reklama

Okres je sien ny w Gmi nie i Mie ście Wy szo gród to czas za koń cze nia in we sty -
cji do ty czą cych in fra struk tu ry dro go wej. W mie sią cu paź dzier ni ku od da no

do użyt ku od ci nek dro gi gmin nej o dłu go ści 840 mb na te re nie so łectw Mar -
cjan ka i Sta rzy no. War tość re ali zo wa ne go za da nia opie wa ła na kwo tę 96 ty -
się cy zło tych, 50 % środ ków Gmi na po zy ska ła z do ta cji uzy ska nej w ra mach
zło żo ne go wnio sku o do fi nan so wa nie z Urzę du Mar szał kow skie go ze środ -

ków zwią za nych z wy łą cze niem z pro duk cji grun tów rol nych.
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Pra cow nia Oran ge w Bul ko wie już go -
to wa!  � Po za no wo ścia mi książ ko wy -
mi, któ re są jak „miód na ser ce” w ta -
ką po go dę, bę dzie cie mo gli sko rzy -
stać z no we go wy po sa że nia: TV, Play -
Sta tion, 2 ro bo tów Lo fie, 3 lap to pów
z dru kar ką, m. in. ta kie cu deń ka cze -
ka ją na Was w na szej „no wo cze snej”
bi blio te ce. � Faj nie ma my w Bul ko!

Od re dak cji e -wy szo grod. pl:. Gra tu lu -
je my za pa łu i de ter mi na cji. W trak cie gło so -
wa nia ki bi co wa li śmy i wspie ra li śmy wa szą
ak cję. Te raz z przy jem no ścią gra tu lu je my. 

BI BLIO TE KA DO BRA JEST
NA CHAN DRĘ I STRES!

reklama

INFORMACJA
Zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji 

dla Gminy Bulkowo na lata 2017-2025
Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy 

z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 
Wójt Gminy Bulkowo informuje 

o podjęciu przez Radę Gminy Bulkowo Uchwały 
Nr 242/XXXI/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. 
w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego

Programu Rewitalizacji dla Gminy Bulkowo 
na lata 2017-2025.

W okre sie je sien nym Klub
Spor to wy Zjed no cze ni Bul ko wo
wspól nie z Urzę dem Gmi ny
pod ję li dzia ła nia zwią za ne z re -
mon tem Świe tli cy Wiej skiej
w Bul ko wie, któ ra peł ni rów -
nież funk cję sie dzi by Klu bu. 

Dzię ki pro jek to wi „Świe tli ca Wiej -
ska w Bul ko wie miej scem ak tyw nej in -
te gra cji spo łecz no ści lo kal nej”, w ra -
mach któ re go Klub otrzy mał do fi nan -
so wa nie ze środ ków Po wia tu Płoc kie -
go, Pol sko -Ame ry kań skiej Fun da cji
Wol no ści, Aka de mii Roz wo ju Fi lan -

tro pii w Pol sce oraz Fun da cji „FLZP
Mło dzi Ra zem”, zo stał prze pro wa dzo -
ny re mont ścian we wnątrz świe tli cy.
Po nad to Gmi na udzie li ła wspar cia
w za kre sie wy mia ny: in sta la cji elek -
trycz nej oraz in sta la cji c. o.. Fa cho wość
i za an ga żo wa nie ja kie wnie śli pra cow -
ni cy Go spo dar ki Ko mu nal nej
przy Urzę dzie Gmi ny Bul ko wo sta no -
wi ła ogrom ny wkład i od po wied nią re -
ali za cję ce lu głów ne go za da nia.
Przy owoc nej współ pra cy zo sta ło zre -
ali zo wa nych wie le dzia łań dzię ki, któ -
rym z Świe tli cy Wiej skiej mo gą ko rzy -
stać wszy scy miesz kań cy na szej gmi ny
przez ca ły rok.

RE MONT PO MIESZ CZEŃ 
ŚWIE TLI CY WIEJ SKIEJ W BUL KO WIE
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Wa run ki po go do we z le d wo ścią
po zwo li ły na zre ali zo wa nie te go
za da nia. Ale uda ło się! Świe żo
wy re mon to wa ny pra wie 1200
me tro wy od ci nek dro gi po wia -
to wej w Kru bi cach (Gmi na Bul -
ko wo) zo stał od da ny do użyt ku.

Sil ny wiatr i nie usta ją ce opa dy desz -
czu to stan dar do wa au ra po go do wa, ja -
ka to wa rzy szy nam od nie mal że sierp -
nia i utrud nia re ali za cję ko lej nych in we -
sty cji dro go wych. W sku tek tej nie sprzy -
ja ją cej au ry dro ga w Kru bi cach jest jed -
ną z nie licz nych, któ rą uda ło się wy ko -
nać zgod nie z za pla no wa nym har mo no -
gra mem.

Wy re mon to wa ne zo sta ło do kład -
nie 1167 me trów dro gi as fal to wej, do -
tych czas bę dą cej w fa tal nym sta nie
tech nicz nym. In we sty cja obej mo wa ła
m. in. po ło że nie pod bu do wy oraz na -
wierzch ni z mie sza nek mi ne ral no -bi -
tu micz nych as fal to wych, wy ko na nie

po bo czy żwi ro wych, wy ko na nie zjaz -
dów do po se sji oraz in nych dróg, od -
two rze nie ist nie ją cych ro wów przy -
droż nych oraz za mon to wa nie ozna ko -
wa nia dro go we go.

Ca łość in we sty cji wy nio -
sła 644 005,49 zł, z cze go Sta ro stwo Po -
wia to we w Płoc ku prze zna czy ło na ten
cel 494 005,49 zł, po zo sta łe środ ki w wy -
so ko ści 150 000,00 zł po cho dzi ły z bu -
dże tu Gmi ny Bul ko wo. In we sty cja zo sta -
ła sfi nan so wa na dzię ki wspar ciu Sa mo -
rzą du Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go.

W śro dę 6 grud nia do ko na no ofi -
cjal ne go otwar cia, w któ rym uczest ni -
czy li m. in. Sta ro sta Płoc ki Ma riusz Bie -
niek, Prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu
w Płoc ku Lech Dą brow ski, rad ny An -
drzej Ku liń ski oraz Wójt Gmi ny Bul ko -
wo Ga briel Gra czyk.

re kla ma

Re mont dro gi po wia to wej w m. Kru bi ce za koń czo ny!
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W nie dzie lę 10 grud nia na Ryn -
ku w Wy szo gro dzie od by ło się
Mi ko łaj ko wo -Wi gi lij ne spo tka -
nie do ro słych miesz kań ców
oraz dzie ci, zor ga ni zo wa ne
przez Sto wa rzy sze nie „Po móż -
my Po trze bu ją cym”, Cen trum
Kul tu ry „Wi sła”, Vi stu la Bank
Spół dziel czy Od dział w Wy szo -
gro dzie, Miej ską i Gmin ną Bi -
blio te kę w Wy szo gro dzie oraz
Urząd Gmi ny i Mia sta Wy szo -
gród. Spo tka nie by ło współ fi -
nan so wa ne przez Urząd Mar -
szał kow ski w War sza wie w ra -
mach do ta cji oraz przez Gmi nę
i Mia sto Wy szo gród.

Na to przed świą tecz ne spo tka nie przy -
go to wa li śmy, pięk nie oświe tlo ną du żą cho -
in kę, któ rą po da ro wał nam i po mógł prze -
trans por to wać na Ry nek, pan Ja cek Kły siak.
Pod tą pięk ną cho in ką sta nął świetl ny re ni -
fer z sa nia mi. Ry nek zo stał ozdo bio ny de ko -
ra cja mi świą tecz ny mi a każ de dziec ko mi -
ko łaj ko wą cza pecz ką, któ re ufun do wał Vi -
stu la Bank Spół dziel czy w Wy szo gro dzie.

Uro czy stość roz po czę li śmy o godz. 14.00
od po wi ta nia wszyst kich ze bra nych na Ryn ku
miesz kań ców, do któ rych cie płe sło wa i pięk -
ne ży cze nia prze ka zał bur mistrz Gmi ny
i Mia sta Wy szo gród Jan Bosz ko. 

Na stęp nie pod kie run kiem ani ma to -
ra – Mi ko ła ja wszyst kie dzie ci wzię ły udział
w za ba wach i kon kur sach. Każ de dziec ko
otrzy ma ło upo mi nek i sło dy cze w za mian
za za śpie wa nie ko lę dy bądź od po wiedź
na za da ne py ta nie kon kur so we. Okrzy ki ra -
do ści i uśmiech nię te bu zie dzie cia ków po -
ka za ły jak świet nie się ba wią.

O godz. 16 na stą pił klu czo wy mo ment
wy da rze nia – uro czy sty akt za pa le nia cho -
in ki przez pa na Bur mi strza i dzie ci. Wszy -
scy uczest ni cy przy mi go czą cych zim nych
ogniach za śpie wa li ko lę dę i zło ży li so bie ży -
cze nia.

Mi ko łaj ko wym ob cho dom to wa rzy -
szy ła de gu sta cja wi gi lij nych po traw – bi go -
su, pie roż ków i cia sta. Moż na się by ło roz -
grzać cie płą her ba tą oraz za ku pić świą tecz -
ną ozdo bę lub po tra wę na zor ga ni zo wa nym
kier ma szu. Swo je pra ce wy sta wi ły:
– Ze spół Szkół im. Ja na Śnia dec kie go
w Wy szo gro dzie
– Ko ło Go spo dyń Wiej skich z Rę bo wa
– Szko ła Pod sta wo wa z Rę bo wa

Ka me ral ny urok tej czę ści mia sta oraz
sprzy ja ją ca au ra spra wi ły, że na sze spo tka -
nie zin te gro wa ło miesz kań ców i spra wi ło
im wie le ra do ści.
Szcze gól ne po dzię ko wa nia za po moc w re -
ali za cji na sze go przed się wzię cia kie ru je my
do:
– Pa na Ada ma Stru zi ka Mar szał ka Wo je -
wódz twa Mar szał kow skie go
– Urzę du Gmi ny i Mia sta w Wy szo gro dzie
– Pań stwu Ire nie i Jac ko wi Kły siak 
– Mo ni ce Ma cion
– Ma cie jo wi Bie lic kie mu

Mi ko łaj ko wo wi gi lij ne spo tka nie 
miesz kań ców Gmi ny i Mia sta Wy szo gród
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Naj pierw sta ła się rzecz strasz -
na; w nie da le kich Słu bi cach wy -
bu chła bu tla z ga zem. W wy ni ku
po ża ru cał ko wi cie spło nął par ter
bu dyn ku, nie ste ty do tkli wie po pa -
rzo ne zo sta ły dwie ko bie ty i ma -
lut kie ośmio mie sięcz ne dziec ko.
Po mi mo na tych mia sto wej ak cji
ra tun ko wej, prze wie zie nia po -
szko do wa nych do ślą skie go szpi -
ta la spe cja li zu ją ce go się w opa -
rze niach, obie ko bie ty zmar ły.

Po zo sta ły przy ży ciu chłop czyk ma
bar dzo roz le głe po pa rze nia, trud no dzi -
siaj mó wić o ro ko wa niach.

W tak trud nej sy tu acji wła dze
Urzę du Gmi ny w Słu bi cach -wójt
Krzysz tof Dy lic ki, pro boszcz pa ra fii -
Ro man Ba tor ski oraz pan Sła wo mir
Am bro ziak po wo ła li ko mi tet or ga ni za -
cyj ny kon cer tu cha ry ta tyw ne go.
W skład ko mi te tu we szli: Wło dzi mierz
Olew nik – przed się bior ca, pa ni Ewa
Smuk -Stra ten werth -wy daw ca ga ze ty
Wie ści znad Wi sły, pa ni Wan da Świ der -
ska am ba sa dor ka zie mi słu bic kiej, pan
Ma riusz Bar tos w -ce prze wod ni czą cy
ra dy so łec kiej, przed sta wi cie le Ma zo -
wiec kiej Wspól no ty Sa mo rzą do wej,
Sto wa rzy sze nia na Rzecz Roz wo ju Zie -
mi Iłow skiej, Gmi na Słu bi ce.

1 grud nia o 19-tej, w ko ście le
pod we zwa niem św. Mar ci na, od był się
skrom ny ale jak że wzru sza ją cy kon cert.
Śpie wa ła miesz kan ka Iło wa ob da ro wa -
na gło sem An ny Ger man a to wa rzy szył
jej mu zycz nie pan Szy mon Ko wal czyk.
Na akor de onie za grał pięk nie uczeń tu -
tej szej szko ły Ma te usz Ko bie rec ki. Gra ła
or kie stra Ochot ni czej Stra ży Po żar nej ze
Słu bic. By ły mo dli twy za tych co ode szli
i za ma łe go chłop czy ka wal czą ce go
o swo je ży cie.

Ksiądz pro boszcz ze brał do pusz ki
dat ki -ofia ry dla po szko do wa nych. Ale
nie to jest naj waż niej sze ile ze bra no pie -
nię dzy, ale jak so li dar nie i ze zro zu mie -
niem po de szli do tej tra ge dii miesz kań -
cy Słu bic i oko licz nych wio sek. Nie dłu -
go bę dą Świę ta Bo że go Na ro dze nia. Po -

myśl my przez chwi lę jak waż ne jest to,
że w trud nych chwi lach od kry wa my
du żo do brych lu dzi wo kół sie bie.

W cza sach ogól nej za wie ru chy,
niech ta hi sto ria Słu bic ka do da nam sił
i wia ry, że nie je ste śmy sa mi.

WAN DA ŚWI DER SKA ZE SŁU BIC

Hi sto ria Słu bic ka

reklama
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„Gdy by lu dzie za po mnie li... i hi sto ria
za po mnia ła...„ z ta ką obiet ni cą Ucznio -
wie, ich Ro dzi ce, Na uczy cie le Nie pu -
blicz nej Szko ły Pod sta wo wej im. Hen -
ry ka Sien kie wi cza w No wym Ra dzi ko -
wie po pro wa dzi li je sien ną sza ru gą go -
ści hi sto rycz nej lek cji pt.: 

Ka tyń   i Po la cy na Kre sach  –  do świad cze nia
z Raj du Ka tyń skie go

Si ła pie śni pa trio tycz nych po zwo li ła ode -
tchnąć dum ną pier sią Po la ka. Po rwa ły za ser ce de -
kla mo wa ne wier sze od da ją ce cześć cza som, gdy
nie wo la nie po zwa la ła być bier nym. Pięk na po stać
ra dzi ko wia ni na pod puł kow ni ka Bo le sła wa Ja ku -
bia ka,   któ re mu już przed 7 la ty po sta wio no na -
prze ciw szkol nych okien obe lisk i po sa dzo no ku je -
go pa mię ci i chwa le bo ha te ra, dąb ka tyń ski – znów
za grza ła do my śli o Nie pod le głej i jej Nie złom nych
Wy znaw cach.

Tej zmierz cha ją cej się nie dzie li nie by li śmy sa -
mi. Sym bo licz ne brzo zo we krzy że ni czym prze nie -
sio ne z ka tyń skiej zie mi, prze pa sa ne bar wa mi oj -
czy zny w świe tle pył ga ją cych po chod ni i zni czy
przy cią gnę ły uwa gę przy by łych. Za śpie wa no
hymn, a na war cie sta nę li dwaj żoł nie rze – w tę ro -
lę wcie li li się na si ab sol wen ci – Prze my sław Bo -
rzew ski i Adam Buks, obok har ce rze z dru ży ny
ZHP dzia ła ją cej przy Szko le Pod sta wo wej im. Wła -
dy sła wa Ja gieł ły w Czer wiń sku nad Wi słą z dru ży -
no wą – pa nią Mo ni ką Paw lak oraz pa no wie – Ma -
ciej Skow ron i Woj ciech Skow ron – człon ko wie
Mo to cy klo we go Raj du Ka tyń skie go sła wią cy pol -
ską zie mię i jej obroń ców „od Chi ca go do To bol -
ska”. Hołd pod puł kow ni ko wi Bo le sła wo wi Ja ku -
bia ko wi zło ży ły pocz ty sztan da ro we – Nie pu blicz -
nej Szko ły Pod sta wo wej im. Hen ry ka Sien kie wi cza
w No wym Ra dzi ko wie i de le ga cja Ochot ni czej
Stra ży Po żar nej w Ra dzi ko wie w skła dzie: Woj -
ciech Wró blew ski, Ma ciej Wró blew ski i Ar ka diusz
Błasz czak. Ho nor po le głe mu od da li: wójt gmi ny
Czer wińsk nad Wi słą pan Mar cin Gor tat, człon ko -
wie To wa rzy stwa Hi sto rycz ne go Zie mi Czer wiń -
skiej: pa no wie Ry szard Gor tat i Mar cin Łąt ka, ku -
stosz Mu zeum Woj ska Pol skie go Od dział Mu -
zeum Ka tyń skie pan dr To masz Szcze pań ski, dy -
rek to rzy oko licz nych szkół: pa ni Re na ta Ko za kie -
wicz z Ze spo łu Szkół im. Kró lo wej Ja dwi gi w Czer -
wiń sku nad Wi słą, pan Ja nusz Ma jew ski ze Szko ły
Pod sta wo wej im. Kard. Ste fa na Wy szyń skie go
w Go ła wi nie, by li dy rek to rzy tu tej szej pla ców -
ki – Pa ni Aga ta Szcze pań ska i An to ni Rącz kow ski,
Pre zes Sto wa rzy sze nia Roz wo ju Wsi Or szy mo wo
i Oko lic –  pan Raj mund Nie mi ro wo ski, ksiądz

pro boszcz tu tej szej pa ra fii pod we zwa niem Ja na
Chrzci cie la Piotr Fa bry kie wicz i wie lu in nych zna -
mie ni tych go ści, któ rych nie spo sób wy mie nić.
Kwia ty pod ka mie niem zło żył w imie niu szko -
ły – dy rek tor Alek san der Ol czyk przy akom pa nia -
men cie trąb ki, na któ rej za grał pan Zbi gniew Woj -
na row ski. W szko le tym cza sem za pa no wa ła świę ta
mi nu ta ci szy. 

Gdy już i mil cze nie prze brzmia ło i trąb ka „Śpij
ko le go” wy gra ła, swój wie czór na tchnio ny roz po czę li
ucznio wie w skła dzie: Na ta lia Wró blew ska, Alek san -
dra Piech na (już ab sol went ki), Ka ja Ślu sar czyk, Mar -
ty na Bo ryś, Ka ro li na Piech na, Mar ty na Atliń ska, Ty -
mo te usz Bo rzew ski, Zu zan na Bart kow ska, Jo lan ta
Buks, Pa tryk Ka miń ski, Bar tosz Wi śniew ski, Mi chał
Ja ku biak, Prze my sław Wi śniew ski pod okiem pa ni
Mał go rza ty Ma jew skiej. Trud no by ło wąt pić, że
przed sza now ną pu blicz no ścią wy stą pi li ro zu mie ją -

cy: „Ka te chizm pol skie go dziec ka”. „Ostat nim li -
stem” Le cha Ma ko wiec kie go uczczo no pa mięć ro dzi -
me go bo ha te ra, po nad cza so wą pie śnią Ja na Pie trza ka
śpie wa ją cy po pro wa dzi li nas przez dni chwa ły z za -
mierz chłych cza sów i wal ki o nie pod le głość na szej oj -
czy zny. Pio sen ką Sła wy Przy byl skiej po sta wio no py -
ta nia nie po trze bu ją ce od po wie dzi, aż „Ro ta” Ma rii
Ko nop nic kiej przy się gła usta mi już wszyst kich ze -
bra nych, że ow szem, daw ny mi la ty, Pol ska stra ci ła
wie lu chłop ców – żoł nie rzy, dziew cząt – ich sa ni ta -
riu szek, ale wciąż kwia ty na ich gro bach nie zni ka ją,
bo my je ste śmy ży wy mi do wo da mi tej pa mię -
ci – tych pięk nych po sta ci, któ re sła wi hi sto ria – ta
ży wa – w na szym wspo mnie niu.

Punk tem kul mi na cyj nym był ta niec fla gi przy -
go to wa ny przez pa na Ma te usza Pał kę. Plą sa ją ce
i wstrzą sa ne bia ło – czer wo ne szar fy by ły ale go rią
szczę śli wych i dra ma tycz nych lo sów na ro du pol -

skie go. Wy ko naw cy ze bra li grom kie bra wa.
Po słod kim po czę stun ku wy stą pi li za pro sze ni

go ście, bo ga ci w wie dzę o ka tyń skiej zbrod ni
i w do świad cze nia Po la ków na Kre sach. Dr To masz
Szcze pań ski – re pre zen tu ją cy Mu zeum Ka tyń skie
przy bli żył ze bra nym hi sto rię jeń ców wo jen nych
by łe go ZSRR, po mor do wa nych w 1940 ro ku,  któ -
rych bez względ ny urzęd ni czy apa rat pań stwa ra -
dziec kie go po zba wił wszel kich praw, któ rych nie
ochro ni ły pod pi sa ne kon wen cje. By ły to eli ty ów -
cze sne go pań stwa pol skie go – ofi ce ro wie, na uczy -
cie le, funk cjo na riu sze po li cji, urzęd ni cy, na ukow -
cy, le ka rze... Dla nich za po mnia no o czło wie czeń -
stwie, ich to uczczo no szkol ną uro czy sto ścią. Po -
źniej wy stą pi li bra cia – Ma ciej i Woj ciech Skow -
ron – uczest ni cy Mo to cy klo we go Raj du Ka tyń -
skie go, któ rzy opo wia da li o tru dach te goż przed się -
wzię cia. Pa no wie przy je cha li na swych „ru ma kach”
w je sien ną sza ru gę, ob fi tu ją cą w deszcz i wiatr. Ni -
czym to jed nak dla nich, jak sa mi się z te go śmia li,
wo bec ty się cy ki lo me trów, któ re po ko nu ją w bar -
dzo cza sem nie sprzy ja ją cych wa run kach po go dy
i bez dro ży Li twy, Ukra iny, Bia ło ru si i Ro sji, by do -
trzeć do Po la ków na Kre sach. Tych ży wych, przyj -
mu ją cych ich tra dy cyj nym chle bem i so lą, bo gość
w dom, to Bóg w dom i tych, któ rzy od da li ży cie
na ob cej dziś zie mi 

za „wol ność na szą i wa szą”, by za pa lić im znicz,
zło żyć w hoł dzie wie niec kwia tów w pol skich ko lo -
rach. Mo to cy kli ści barw nie przed sta wi li wie le hi -
sto rii z na szych daw nych Kre sów, kra sząc je slaj da -
mi ura do wa nych pol skich go spo da rzy, zło co nych
cer kwi, wznie sio nych bra ci na szych rę ko ma ko ścio -
łów, za du ma nych po mni ków po le głych żoł nie rzy,
ta blic upa mięt nia ją cych ofia ry Ostasz ko wa, Twe -
ru, Char ko wa, Ka ty nia i in nych cmen ta rzy wciąż
cze ka ją cych bo le sne go od kry cia.

Po pięk nej, ży wej, bo wciąż pa mię ta nej lek cji hi -
sto rii, wszy scy uczest ni cy zo sta li po czę sto wa ni woj -
sko wą zu pą go to wa ną w po lo wej kuch ni. Nie ste ty...
po da nej w szko le, bo i po go da roz czu li ła się
po szkol nej uro czy sto ści... i tak za pła ka na za pę dzi ła
dzia twę i star szy znę  do bu dyn ku szko ły. Czas był
nasz i słod ko ści wie le, więc jesz cze przy fi li żan ce ka -
wy i kub ku go rą cej her ba ty go ście i go spo da rze wy -
mie nia li się spo strze że nia mi, gra tu lo wa li po my słu,
wy ko na nia i opra wy, dzię ko wa li za by cie ra zem. 

Dziś, chcąc utrwa lić nie co tam te wra że nia, kie -
ru je my na rę ce Ro dzi ców na szych uczniów, Ab sol -
wen tów na szej szko ły bio rą cych udział w uro czy sto -
ści, Pa ni Bo że ny Ba niak, Uczniów, któ rzy włą czy li
się w dzie ło nie dzie li 19 li sto pa da 2017 ro ku, Pa na
Bog da na Ol czy ka, któ ry uży czył re kwi zy tów z tam -
tych lat oraz przy by łych Go ści szcze re sło wa po dzię -
ko wa nia za chęć uczest nic twa w na szym szkol nym
ży ciu. DZIĘ KU JE MY.

„Gdy by lu dzie za po mnie li... i hi sto ria za po mnia ła...„



W bie żą cym ro ku szkol -
nym ucznio wie na szej
szko ły przy stą pi li
do dwóch kon kur sów eko -
lo gicz nych. Za da niem
pierw sze go pt. „Eko – ro -
wer”, by ło zbu do wa nie mo -
de lu ro we ru z su row ców
wtór nych, któ re go ce lem
by ło m. in. sze rze nie wie -
dzy do ty czą cej go spo dar ki
o obie gu za mknię tym.

Kon kurs ten cie szył się du żym za in -
te re so wa niem. Ucznio wie pra co wa li
w gru pach. Zbu do wa li łącz nie 9 ro we -
rów. Je den z nich wy ko na ny pod kie -
run kiem p. K Żo chow skiej za jął I miej -
sce w ka te go rii wie ko wej 7-9 lat.
Ucznio wie, któ rzy go bu do wa li to: Na -
ta lia Bor kow ska, Mar cel Ci choc ki, Po la
Ja siń ska oraz Ni ko la Gło wiń ska.  Na to -
miast wy róż nie nia otrzy ma li: Pau li na
Wie chec ka, Mał go rza ta Cent kow ska,
Lau ra Krze miń ska, Ma ciej Si ciń ski, Bar -
tek Wie chec ki, Jo wi ta Ja ni szew ska,
Adam Ja ni szew ski, Ja kub Gór nic ki.

Uro czy ste wrę cze nie na gród od by ło
się w Ga le rii Wi sła w Płoc ku w dnia 18
li sto pa da 2017 r.

Z ko lei w in nym kon kur sie zor ga ni -
zo wa nym przez Miej ski Ogród Zoo lo -
gicz ny w Płoc ku uczeń kl. 6 B – Emil
Szkop – otrzy mał wy róż nie nie za przy -
go to wa nie pra cy pla stycz nej pt.,, Co ży -
je w Wi śle?”.

Wszyst kim na gro dzo nym uczniom
gra tu lu je my!!!

Kon kurs pla stycz ny „Por tret Mar szał ka”, zor -
ga ni zo wa ny przez Sto wa rzy sze nie,, Wo kół
Śnia dec kie go” w Wy szo gro dzie, skie ro wa ny
był do uczniów szkół pod sta wo wych z te re nu
Gmi ny i Mia sta Wy szo gród. Ce lem kon kur su
by ło roz wi ja nie dzia łań pla stycz nych, po sze -
rze nie wie dzy z za kre su róż nych tech nik pla -
stycz nych, jak rów nież po pu la ry zo wa nie ży cia
i czy nów Mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go.

Ze Szko ły Pod sta wo wej im. K. K. Ba czyń skie go w Wy szo -
gro dzie (kla sy IV -VII), wpły nę ły 43 pra ce. Ucznio wie,
pod opie ką p. Jo an ny Bosz ko, na lek cjach pla sty ki w szko le,
ma lo wa li por tret Na czel ni ka Pań stwa. Naj cie kaw sze pra ce tra -
fi ły na kon kurs do Ze spo łu Szkół im. Ja na Śnia dec kie go w Wy -
szo gro dzie. Ucznio wie oka za li się bar dzo uta len to wa ni ma nu -
al nie, o czym świad czą za ję te ex aequo I miej sca: Jo wi ta Ja ni -
szew ska – kl. VIa, Ju lia Klim czew ska – kl. VIIb oraz Ju lia
Smół ka – kl. VIIa

W ka te go rii klas I – III pierw sze miej sce za ję ła Ania Jan -
czak z kla sy IIb, zaś miej sce III Po la Ja siń ska z kla sy Ib.

Wrę cze nie na gród i pa miąt ko wych dy plo mów przez
człon ków ko mi sji kon kur so wej na stą pi ło pod czas wy szo -
grodz kich ob cho dów Dnia Nie pod le gło ści.

Wszyst kim uczniom gra tu lu je my pięk nych prac, po my -
sło wo ści i wy trwa ło ści.

Otwar cia ze bra nia do ko nał Ma riusz Bie niek - Sta ro sta Płoc ki, V -ce Pre zes Za rzą -
du Miej sko -Gmin ne go, któ ry na po cząt ku przy wi tał go ści: st. kpt. Ma cie ja Szu tow -
skie go - Za stęp cę Na czel ni ka Wy dzia łu Ope ra cyj ne go Ko men dy Miej skiej PSP
w Płoc ku, Ja na Bosz ko - Bur mi strza Gmi ny i Mia sta Wy szo gród, An nę Kos sa kow ską -
Se kre tarz Gmi ny i Mia sta Wy szo gród i Jó ze fa Zbi gnie wa Bosz ko - Prze wod ni czą ce -
go Ra dy Gmi ny i Mia sta Wy szo gród.

Pierw szym punk tem Ze bra nia by ło przed sta wie nie przez st. kpt. Ma cie ja Szu -
tow skie go in for ma cji od Ko men dan ta Miej skie go PSP w Płoc ku od no śnie szko leń,
udzia łu w ak cjach ra tow ni czo -ga śni czych oraz do fi nan so wań dla jed no stek OSP.

Na stęp nym eta pem by ła in for ma cja Ko men dan ta Gmin ne go Krzysz to fa La -
skow skie go na te mat bez pie czeń stwa po ża ro we go Gmi ny i Mia sta Wy szo gród.

Na ze bra niu uchwa lo no rów nież har mo no gram ze brań spra woz daw czych, któ -
re od bę dą się na po cząt ku 2018 ro ku.

Na stęp nie głos za brał Bur mistrz Jan Bosz ko, któ ry po in for mo wał o kosz tach
utrzy ma nia Ochot ni czych Stra ży Po żar nych na te re nie na szej Gmi ny oraz po dzię ko -
wał Jed nost kom za udział w ob cho dach Świę ta Nie pod le gło ści.

Ze bra nie Za rzą du Od dzia łu 
Miej sko -Gmin ne go ZOSP RP w Wy szo gro dzie

Dnia 24 li sto pa da 2017 r. o go dzi nie 10: 00 w sie dzi bie Cen -

trum Kul tu ry Wi sła w Wy szo gro dzie od by ło się ze bra nie

człon ków Za rzą du Od dzia łu Miej sko -Gmin ne go Związ ku

Ochot ni czych Stra ży Po żar nych RP w Wy szo gro dzie.

Suk ce sy uczniów SP Wy szo gród w kon kur sie pla stycz nym

Suk ce sy uczniów SP Wy szo gród 
w kon kur sach eko lo gicz nych
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Cie ka we i in te re su ją ce re fe ra ty na -
uko we wy gło si li: dr Szy mon Drej – „Lo -
gi sty ka wiel kiej woj ny z za ko nem krzy -
żac kim”; dr hab. Jan Gan cew -
ski – „Ośro dek go spo dar ki krzy żac kiej,
a kon flik ty krzy ża ków w I po ło -
wie XV wie ku”; mgr Ma ciej Ba do -
wicz – „Za opa trze nie wojsk za ko nu
krzy żac kie go w wi na na po cząt -
ku XV wie ku”. Dwa ostat nie naj cie kaw -
sze dla nas miesz kań ców Zie mi Czer -
wiń skiej wy gło si li NA SI HI STO RY CY:
mgr TE RE SA PIE TRZAK i mgr DA -
RIUSZ UMIĘCK. Mi ło się słu cha wy -
stą pień osób, któ re z za mi ło wa niem,
wręcz na wet pa sją zgłę bie nia na szych lo -
kal nych dzie jów opo wia da ją nam
o chlub nej hi sto rii Czer wiń ska i je go ro -
li w woj nach pol sko – krzy żac kich.
A ro la to prze cież nie ma ła, bo to wła śnie
pod Czer wiń skiem aż trzy krot nie zbie -
ra ły się woj ska pol skie, li tew skie i ru skie
w wy pra wach na krzy ża ków w ro -
ku 1410; 1419 i 1422. Tu też pod Czer -
wiń skiem „… po wy żej klasz to ru czer -
wiń skie go…” jak pi sał kro ni karz Jan
Dłu gosz bu do wa no, aż trzy krot nie słyn -
ny most łyż wo wy (na ło dziach wów czas
zwa nych łyż wa mi) naj praw do po dob -
niej na ist nie ją cym do dziś zwę że niu
Wi sły we wsi Wy chódźc.

Pa ni mgr Te re sa Pie trzak za pre zen -
to wa ła pięk ny re fe rat na uko wy pt. „Pa -
mięć mi nio nej chwa ły we współ cze snej
hi sto rii Czer wiń ska nad Wi słą.” Pan
mgr Da riusz Umięc ki wy gło sił nie zwy -
kle in te re su ją cy re fe rat pt. „Czer wińsk
nad Wi słą w wy pra wach Kró la Wła dy -
sła wa Ja gieł ły prze ciw ko za ko no wi krzy -
żac kie mu.” Na szym ro dzi mym hi sto ry -
kom skła da my po dzię ko wa nia, wy ra zy
uzna nia i,…. WIEL KIE BRA WA!!! 

Do brze, że tych pięk nych wy stą -
pień mo gli też wy słu chać po za pa sjo na -
ta mi lo kal nej hi sto rii, ucznio wie
kl. II i III LO z Ze spo łu Szkół im. Kró lo -
wej Ja dwi gi. Pod nio sły na strój tej kon fe -
ren cji na uko wej pod no sił fakt…, że mo -
że w tej wła śnie ka pli cy wów czas re fek -
ta rzu (klasz tor nej sa li ja dal nej) król
Wła dy sław Ja gieł ło od by wał na ra dy wo -
jen ne do ty czą ce lo gi sty ki mar szu wojsk
na krzy ża ków. Na pew no w tej sa li
ksiądz ka no nik Eu ge niusz Gru ber ski
urzą dzał kon cer ty mu zycz ne i licz ne
na ra dy…. jak zdo być fi nan se na po mnik
kró la Ja gieł ły by uczcić 500-set ną rocz -
ni cę zwy cię stwa pod Grun wal dem.
Pięk ny jest ten NASZ CZER WIŃSK, tu
na wet w każ dym miej scu jest ty le hi sto -
rii. Za chę ca my do obej rze nia na szej fo -
to re la cji z tej że kon fe ren cji na uko wej
z dzie ja mi Czer wiń ska w tle. 

TEKST: RY SZARD GOR TAT

OPRA CO WA NIE: RY SZARD GOR TAT, 

PA WEŁ KUR PIEW SKI, PA TRY CJA WŁO DAR SKA, 

AGA TA ŚWIĘ TO CHOW SKA

Z NA SZYCH DZIE JÓW – NA KAR TACH HI STO RII
W pięk nej sce ne rii ka pli cy go tyc kiej czer wiń skie go klasz to ru, bę dą cej w okre sie śre dnio wie cza re fek ta rzem klasz tor nym, od by ła
się dnia 5.12.17r. se sja na uko wa „IV KON FE REN CJA ME DIE WI STYCZ NA” o te ma ty ce „Za ple cze ma te rial ne dzia łań zbroj nych za -

ko nu krzy żac kie go w I po ło wie XV wie ku”. Me die wi sty ka to dział hi sto rii zaj mu ją cy się ba da niem dzie jów śre dnio wie cza. Kon fe ren -
cja zor ga ni zo wa na zo sta ła przez: In sty tut hi sto rii i Sto sun ków Mię dzy na ro do wych Uni wer sy te tu Ma zur skie go w Olsz ty nie, In sty tut
Hi sto rii Pol skiej Aka de mii Na uk w War sza wie, Mu zeum bi twy pod Grun wal dem w Stę bar ku i Sa le zja nów z Czer wiń ska nad Wi słą.
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Dzię ki sta ra niom Księ dza Pro bosz cza
Pa ra fii GRO DZIEC Pio tra Fa bry kie wi cza,
roz po czął się i obec nie trwa re mont da -
chu za byt ko we go ko ścio ła pw. św. Bar -
tło mie ja. To wiel ka spra wa, bo ten nasz
pięk ny za by tek drew nia ny ar chi tek tu ry
sa kral nej na ra żo ny był na nisz cze nie
spo wo do wa ne nie zbyt już szczel nym da -
chem. Nic dziw ne go, bo od cza sów bu do -
wy te goż ko ścio ła mi nę ło już wie le, wie -
le lat, tak do kład nie aż 163 lat.

GRO DZIEC to sta ra wieś ry cer ska wzmian ko -
wa na w do ku men tach już w 1403 ro ku (tj. 614 lat
te mu), a pierw szy ko ściół po wstał w 1406 ro ku
(tj. 611 lat te mu). Sa ma pa ra fia po wsta ła wcze śniej,
być mo że na wet w XIII wie ku. W XVI w. kon se kro -
wa no no wy drew nia ny ko ściół, któ ry 30 lip ca 1814
ro ku nie ste ty spa lił się wraz z po bli ski mi za bu do wa -
nia mi fol war ku ple bań skie go. Po po ża rze świą ty ni
zo sta ła po sta wio na tym cza so wa ka pli ca i do pie ro
po 40-tu la tach w ro ku 1854 roz po czę to bu do wę
no we go ko ścio ła, któ ry ist nie je do dziś i jest jed nym
z naj pięk niej szych za byt ków drew nia nej ar chi tek -
tu ry sa kral nej na sze go płoń skie go po wia tu. Bu do wa
świą ty ni trwa ła je den rok i ko ściół pw. św. Bar tło -
mie ja kon se kro wa no w 1855 ro ku (162 la ta te mu).
Szczę śli wie prze trwa ła okres obu wo jen świa to -
wych, a w 1964 ro ku zo sta ła wy re mon to wa na. Jej
uro czy ste go po świę ce nia do ko nał trzy la ta póź niej -
w 1967 ro ku bi skup su fra gan płoc ki Piotr Du dziec.

Przez ten okres świą ty nia słu ży ła pa ra fii i dzię -
ki pra com re mon to wym da chu, słu żyć bę dzie na -
dal przez dłu gie la ta. Re mont ten to skom pli ko wa -
ne i po waż ne przed się wzię cie, któ re go od waż nie
pod jął się Ksiądz Pro boszcz Piotr Fa bry kie wicz.
Na uwa gę za słu gu je rów nież fakt, że na da chu ko -
ścio ła znaj du ją się dwie strze li ste wie życz ki, któ re
wy ma ga ją wy mia ny na no we, gdyż ele men ty drew -
nia ne z któ rych są zbu do wa ne ule gły znisz cze niu.
Mniej sza z nich, ozdob na, umiesz czo na po środ ku,
więk sza (wie ża wschod nia), bli żej wej ścia, rów nie
ozdob na, słu ży ła do za wie sze nia sy gna tur ki, ma łe -
go dzwo nu ko ściel ne go, któ re go dźwięk in for mo -
wał wier nych o zbli ża ją cym się na bo żeń stwie. Pa -
mię taj my bo wiem o tym, że ze gar ki by ły w XIX w.
i na wet w po cząt kach XX w. przed mio tem luk su -
su, na któ ry to, nie wszy scy wów czas mo gli so bie
po zwo lić.

Są dzi my, iż bę dzie my wy ra zi cie la mi ca łej na -
szej gmin nej i pa ra fial nej wspól no ty w prze ka za niu
WY RA ZÓW GŁĘ BO KIE GO UZNA NIA I SER -
DECZ NYCH PO DZIĘ KO WAŃ DLA WSZYST -
KICH OSÓB, A W SZCZE GÓL NO ŚCI KSIĘ -
DZA PRO BOSZ CZA PIO TRA FA BRY KIE WI -
CZA, URZĘ DÓW I IN STY TU CJI ZA WKŁAD
W RE NO WA CJĘ I RE WI TA LI ZA CJĘ NA SZE -
GO ZA BYT KU JA KIM JEST NASZ KO ŚCIÓŁ
PA RA FIAL NY W GRODŹ CU. DZIĘ KU JE MY
ZA WA SZĄ PA MIĘĆ O PA RA FII GRO -
DZIEC I ZA WKŁAD W JEJ DZIE DZIC TWO
KUL TU RO WE A TYM SA MYM GMI NY CZER -
WIŃSK, MA ZOW SZA I POL SKI.

TEKST: RY SZARD GOR TAT PIOTR ZIEM KIE WICZ

FOT. AR CHI WUM PA RA FII GRO DZIEC

Kin dziuk – jest to gru bo roz drob -
nio na, su szo na, dłu go i moc no wę -
dzo na, twar da, ro bio na z sie ka nej
wie przo wi ny wę dli na. Li tew ska wę -
dli na prze waż nie ro bio na jest z po -
lę dwi cy lub kar ków ki. Mo że być
z prze róż ny mi do dat ka mi: pieprz,
ja ło wiec lub czo snek. Prze waż nie
kin dziuk ma kwa sko wa ty, ale pie -
prz ny smak.

Wy pro du ko wa nie ta kiej wę dli ny
wią że się z tra dy cyj ną pro duk cją na Li -
twie. Wę dzi się ją w tra dy cyj nych wę -
dzar niach opa la nych drew nem. Każ dy
kin dziuk przy go to wy wa ny jest we dług
prze pi sów tra dy cyj nych prze ka zy wa -
nych z po ko le nia na po ko le nie. Kin -
dziuk wy wo dzi się z kuch ni kre so wej
i jest jed nym z jej naj bar dziej cha rak te ry -
stycz nych pro duk tów kuch ni li tew skiej.

Ze wzglę du na dłu gi bo 4 ty go dnio -
wy okres wę dze nia i wy twa rza nia, kin -

dziuk mo że być prze cho wy wa ny przez
okres na wet pół ro ku. Su szo ny jest
w wy so kich tem pe ra tu rach i ta kie też
tem pe ra tu ry do sko na le zno si. Nie ze -
psu je się prze cho wy wa ny dłuż szy okres
cza su w sa mo cho dzie, więc moż na go

bez pro ble mu za brać na dłuż szą po -
dróż, pik nik czy urlop. Naj czę ściej po -
da wa ny jest po kro jo ny w cien kie pla stry.

Li tew skie wę dli ny w skle pie mię -
snym To rex Czer wińsk ul. Wł. Ja gieł -
ły 12

Li tew skie wę dli ny w skle pie mię snym To rex Czer wińsk ul. Wł. Ja gieł ły 12

PIĘK NIE JĄ NA SZE ZA BYT KI SA KRAL NE:
TRWA RE MONT DA CHU ZA BYT KO WE GO KO ŚCIO ŁA W GRODŹ CU
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Ogło sze nia 

To yo ta Yaris 1,4 Die sel bar dzo ma łe zu -
ży cie pa li wa 4,5 -5,5 l/100km, sa mo -
chód bar dzo za dba ny, kli ma ty za cja.
elek trycz ne szy by, ra dio CD ce -
na 8900 zł kon takt Bo ru ta Mo tors Wy -
szo gród tel 242311006 (do dać zdję cie)
Fir ma Bo ru ta Mo tors w Wy szo gro dzie
szu ka pra cow ni ka na sta no wi sku me -
cha ni ka w peł nym wy mia rze go dzin.
Za pew nia my: sta bil na pra ce w wy mia rze
go dzin 8-17/5 dni w ty go dniu, mi łą at -
mos fe rę pra cy moż li wość szko leń. kon -
takt tel 242311006

Pra ca w Niem czech! Po szu ku je my:- ma -
ga zy nie rów,- ope ra to rów wóz ków wi dło -
wych, -in nych, Ofe ru je my:- atrak cyj ne
wy na gro dze nia od 11 €/h + die ta,- za -
kwa te ro wa nie, – nie miec ka umo wa
o pra cę 509702016

Po dej mij z na mi pra cę już dziś i weź
udział w No wym pro jek cie re ku ta cyj -
nym!” – masz szan sę do łą czyć do gro na

na szych pra cow ni ków! Nie zwle -
kaj – apli kuj. Do łącz do ze spo łu, któ ry
co dzien nie do star cza pro duk ty naj lep szej
ja ko ści klien tom na ca łym świe cie. Dy na -
micz nie roz wi ja ją ca się fir ma po szu ku je:
pra cow ni ków pro duk cji Miej sce pra cy:
Ko żusz ki -Par cel Ofe ru je my: • umo wę
o pra cę tym cza so wą – gwa ran to wa ne
wszyst kie skład ki (eme ry tal ne, ren to we,
cho ro bo we, zdro wot ne), płat ny urlop oraz
po zo sta łe świad cze nia • atrak cyj ne wy -
na gro dze nie 15,53 zł brut to za go dzi nę
pra cy • sta bil ne za trud nie nie na pe łen
etat • bez piecz ne i kom for to we wa run ki
pra cy • zor ga ni zo wa ny trans port z Wy -
szo gro du, Ło wi cza, Gą bi na (moż li wość
roz sze rze nia tra sy) • do fi nan so wa nie
do po sił ków • fit ness i si łow nia na te re -
nie za kła du pra cy • atrak cyj ny pa kiet
Rand stad PLUS (opie ka me dycz na, kar ta
spor to wa, zniż ki do skle pów) Do Two ich
za dań na le ża ło bę dzie: • pra ca ma nu al -
na przy pro duk cji wy ro bów spo żyw czych
• pa ko wa nie wy ro bów go to wych do opa -
ko wań zbior czych Ocze ku je my od Cie bie:
• du żej mo ty wa cji do pra cy • spraw no -
ści ma nu al nej • do bre go wzro ku • bra -
ku prze ciw wska zań do pra cy fi zycz nej NIE
CZE KAJ! ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZI SIAJ. TA PRA -
CA JEST WŁA ŚNIE DLA CIE BIE. Wy ślij
sms o tre ści „pra ca” pod nu mer 669-
522-122 OD DZWO NI MY! Agen cja za -
trud nie nia – nr wpi su 47

Siat ka rze Vol ley Te am Zjed no -
cze ni Bul ko wo co raz le piej so -
bie ra dzą w roz gryw kach PLAS
Li gi. Awans do fa zy play -off już
ma ją za gwa ran to wa ny,
a do koń ca fa zy gru po wej jesz -
cze 2 me cze. Dzię ki do brej dys -
po zy cji i for mie siat ka rze z Bul -
ko wa mo gą wal czyć o miej sce
w gór nej czę ści ta be li, co jest
suk ce sem jak na pierw szy rok
w roz gryw kach li go wych.

Siat ka rze Zjed no cze ni Bul ko wo co raz wy żej w ta be li li go wej!

reklama

reklama

Tre nin gi ka dry „Skrza tów” Bul ko wo
Ostat nie ty go dnie tre ne rzy kadr ju nior skich Zjed no czo nych Bul ko wo ma ją „rę ce peł ne ro bo ty”, a to
dzię ki po nad 100% wzro stem licz by naj młod szych za wod ni ków. Jed nak że ta ka pra ca da je nie sa mo -
wi tą ra dość!!!:) Ser decz nie za pra sza my Ro dzi ców, któ rzy chcą roz wi jać umie jęt no ści pił kar skie swo -
ich dzie ci w na szym Klu bie Spor to wym.



15Sport

reklama

Jak waż na jest ak tyw ność fi zycz na w ży ciu każ de -
go czło wie ka ni ko mu nie trze ba tłu ma czyć. Dla te -
go Po wiat Płoc ki wie le uwa gi po świę ca roz wo jo wi
fi zycz ne mu miesz kań ców. Czy ni to za rów no po -
przez bu do wę od po wied niej in fra struk tu ry, jak
i wspie ra nie wszel kich ini cja tyw zmie rza ją cych
do roz wo ju tej dzie dzi ny ak tyw no ści.

W mi nio ną so bo tę w Ha li Spor to wej w Słup nie od by ło
się jed no z ta kich wy da rzeń – VII Po wia to wy Tur niej Pił ki
Siat ko wej Pra cow ni ków Oświa ty ZNP Po wia tu Płoc kie go
or ga ni zo wa ne go przez Za rząd Od dzia łu Po wia to we go ZNP
w Płoc ku. Ho no ro wy pa tro nat nad im pre zą spra wo wa li: Sta -
ro sta Płoc ki Ma riusz Bie niek, Wójt Gmi ny Słup no Mar cin
Za wad ka oraz Wójt Gmi ny Sta ra Bia ła Sła wo mir Waw rzyń -
ski. Wy mie nie ni by li tak że fun da to ra mi atrak cyj nych na -
gród dla uczest ni ków.

Po za cię tej, pro fe sjo nal nej wal ce w du chu fa ir – play wy -
ło nio no zwy cięz ców, któ ry mi by li:
• I miej sce – dru ży na na uczy cie li z Mia sta Płock
• II miej sce – dru ży na na uczy cie li z Mia sta Gmi ny Wy szo -
gród
• III miej sce – dru ży na na uczy cie li z Gmi ny Słup no

Tuż za po dium zna la zły się ko lej no dru ży ny z: Dro bi na,
Bo dza no wa, Pro bosz cze wic oraz Ma sze wa. Nad pra wi dło wym
prze bie giem za wo dów ja ko sę dzia głów ny czu wał Wal de mar
Ka czo row ski – dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej w Słup nie.

Pod czas wy da rze nia Po wiat Płoc ki re pre zen to wa li Wi -
ce sta ro sta Iwo na Sie roc ka oraz rad na Ra dy Po wia tu w Płoc -
ku Ewa Ko wa lak

VII Po wia to wy Tur niej Pił ki Siat ko wej
Pra cow ni ków Oświa ty ZNP

JE SIEN NE BIE GI PRZE ŁA JO WE 
Z OKA ZJI DNIA NIE POD LE GŁO ŚCI – POD GÓ RZE 2017

XXIII Je sien ne Bie gi Prze ła jo we
z oka zji Dnia Nie pod le gło ści zor ga ni -
zo wa ne 9 li sto pa da 2017r. przez
Szko łę Pod sta wo wą w Pod gó rzu
i UKS „Bo ro wik” prze szły do hi sto rii. 

Nad rzęd nym ce lem przy świe ca ją -
cym or ga ni za to rom tej im pre zy spor to -
wej oprócz po pu la ry za cji bie gów prze ła -
jo wych by ło ra do sne świę to wa nie tak
waż nej dla każ de go Po la ka rocz ni cy od -
zy ska nia przez Pol skę nie pod le gło ści. 

W uczcze nie te go świę ta na spor to -
wo włą czy ło się oko ło 1050 za wod ni -
ków z 52 szkół pod sta wo wych, gim na -
zjal nych i po nad gim na zjal nych z po wia -
tów płoc kie go, go sty niń skie go, sier pec -
kie go płoń skie go i mia sta Płock. Po wyż -
sze za wo dy spor to we za li cza ne są
do współ za wod nic twa spor to we go szkół
w ziem skim po wie cie płoc kim. 

Świet niej za ba wie to wa rzy szy ła ry -
wa li za cja spor to wa w du chu fa ir play,
a na naj lep szych cze ka ły na gro dy: 6 zwy -
cię skich za wod ni ków w każ dej z 14 ka -
te go rii otrzy ma ło pa miąt ko we ko szul ki
pro mu ją ce pod gór ską im pre zę i dy plo -
my, a miej sca na po dium na gra dza ne by -
ły do dat ko wo me da la mi. Naj lep sze dru -
ży ny od jeż dża ły z pu cha ra mi (miej sca I -
-III) i dy plo ma mi (miej sca I -VI). Jak co
ro ku wszy scy uczest ni cy mo gli roz grzać
się kub kiem go rą cej her ba ty i zre ge ne ro -
wać si ły po si la jąc się słod ką buł ką. Za -
wo dy zo sta ły sfi nan so wa ne z fun du szy
Gmi ny Ma ła Wieś na re ali za cję za da nia
pu blicz ne go oraz z fun du szy Sta ro stwa
Po wia to we go w Płoc ku.

Uro czy stość swo ją obec no ścią
uświet ni li: Zyg munt Woj na row ski Wójt
Gmi ny Ma ła Wieś, Ka ro li na Ko per Dy -
rek tor Wy dzia łu Roz wo ju Go spo dar -
cze go i Pro mo cji Sta ro stwa Po wia to we -
go w Płoc ku, Ja dwi ga Mi lew ska i Elż bie -
ta An na Ja chi miak Rad ne Po wia tu Płoc -
kie go, Wan da Kwa śnik, Je rzy Ostrow ski
i Sta ni sław Pie lat – Rad ni Gmi ny Ma ła
Wieś.

Skła da my po dzię ko wa nia wszyst -
kim za po moc w przy go to wa niu i prze -
pro wa dze niu uro czy sto ści: na uczy cie -
lom, pra cow ni kom i ro dzi com uczniów
Szko ły Pod sta wo we w Pod gó rzu, Wój to -
wi Gmi ny Ma ła Wieś, stra ża kom
z Ochot ni czej Stra ży Po żar nej z Pod gó -
rza, Za krze wa i Ga łek, pie lę gniar kom
z Ośrod ka Zdro wia w Ma łej Wsi, pra -
cow ni kom i uczest ni kom Warsz ta tów
Te ra pii Za ję cio wej przy DPS w Za krze -
wie, sę dziom oraz przy ja cio łom szko ły. 

Po ni żej za miesz cza my kla sy fi ka cję
dru ży no wą za wo dów.

Do zo ba cze nia za rok. 
IWO NA SO BÓT KO 

MA REK SZCZU ROW SKI 

KLA SY FI KA CJA DRU ŻY NO WA XXIII JE SIEN -
NYCH BIE GÓW PRZE ŁA JO WYCH – POD GÓ -
RZE 2017
DZIEW CZĘ TA ROCZ NIK 2005 I MŁOD SZE
SP nr 6 Płock
SP Słup no
SP Bul ko wo

SP nr 2 Płońsk
SP Bielsk
SP Bo dza nów
SP Sta ra Bia ła
SP Pro bosz cze wi ce
SP No we Mi sze wo
SP Łąck
SP Świ nia ry
SP Dzier ża no wo
SP Świę cie niec
SP Ko byl ni ki
SP Pod gó rze
SP nr 3 Płock
SP Bru dzeń Du ży
SP Słu bi ce
SP Ma ła Wieś
SP Ra dza no wo
SP Ma sze wo Du że
SP rę bo wo
SP Ro go zi no
SP Wy szo gród
SP Si kórz
SP Wy szy na
SP No wa Gó ra
CHŁOP CY ROCZ NIK 2005 I MŁOD SI
SP Łąck
SP Słup no
SP nr 2 Płońsk
SP nr 6 Płock
SP No wy Du ni nów
SP Bielsk
SP nr 3 Płock
SP Bru dzeń Du ży
SP Sta ra Bia ła
SP Ra dza no wo
SP Pro bosz cze wi ce
SP Ma ła Wieś
SP Słu bi ce
SP Pod gó rze
SP Bo dza nów
SP Ro go zi no
SP Wy szy na
SP No we Mi sze wo
SP Rę bo wo
SP Si kórz
SP Bul ko wo
SP Wy szo gród
SP Ma sze wo Du że
SP Dzier ża no wo
SP Świ nia ry
SP Świę cie niec
SP Ko byl ni ki
SP No wa Gó ra
SP nr 2 Płock
SP Sta ro źre by
DZIEW CZĘ TA ROCZ NIK 2002 – 2004 
SP Słup no
SP Pro bosz cze wi ce
GIM Bielsk
GIM Ra dza no wo
GIM Bo dza nów
GIM Ma ła Wieś
SP No wa Gó ra
GIM Łąck
SP Bru dzeń Du ży
GIM Słu bi ce
GIM No we Mi sze wo
SP Łąck
GIM No wy Du ni nów
GIM Wy szo gród
SP No we Kru bi ce
SP Wy szo gród
SP nr 6 Płock

GIM Bru dzeń Du ży
SP Bo dza nów
SP Sta ra Bia ła
GIM Bul ko wo
SP Ma sze wo Du że
SP No wy Du ni nów
SP Wy szy na
SP Świę cie niec
SP Bul ko wo
GIM Sta ro źre by
SP nr 3 Płock
SP Dzier ża no wo
SP Ra dza no wo
SP Świ nia ry
SP No we Mi sze wo
GIM nr 5 Płock
GIM Ma sze wo Du że
SP Pod gó rze
SP Ma ła Wieś
CHŁOP CY ROCZ NIK
2002 -2004 
SP Słup no 
GIM Bielsk
SP Pro bosz cze wi ce
GIM Ra dza no wo
SP Bul ko wo
SP No wa Gó ra
GIM Wy szo gród
GIM Bru dzeń Du ży
GIM Ma ła Wieś
GIM Sta ro źre by
GIM Bo dza nów
GIM Łąck
SP Bo dza nów
SP Ra dza no wo

SP Ma ła Wieś
GIM Słu bi ce
SP Bru dzeń Du ży
SP Ma sze wo Du że
GIM No we Mi sze wo
SP Łąck
SP nr 6 Płock
SP Wy szo gród
SP Wy szy na
GIM nr 5 Płock
SP Ro go zi no
SP Pod gó rze
SP Sta ra Bia ła
SP Świ nia ry
GIM Ro go zi no
SP Dzier ża no wo
SP nr 3 Płock
SP Sta ro źre by
SP Ko byl ni ki
SP Rę bo wo
JU NIOR KI
ZSCE Płock
ZS Wy szo gród
ZS Gą bin
ZS im L. Ber ge ro wej w Płoc ku
IV LO Płock
JU NIO RZY
ZSCE Płock
ZS Wy szo gród
ZS Gą bin
ZSZ im M. Skło dow skiej – Cu rie
w Płoc ku
ZS Ra dza no wo
ZS im L. Ber ge ro wej w Płoc ku
GIM Ma ła Wieś
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