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Da niel Bo rzew ski z Ra dzi ko wa No we go 
– Mi ster Pu blicz no ści w TVP

Da niel Bo rzew ski po cho dzą cy z Ra dzi ko wa No we go, ab -
sol went szko ły w Ra dzi ko wie i w Wy szo gro dzie. Dzię ki ak -
tyw no ści ro dzi ny, zna jo mych i ogól nie miesz kań ców gmi ny
Czer wińsk któ rzy w dniu 27 paź dzier ni ka gło so wa li na nie -
go na fan pa ge’u pro gra mu TVP, zwy cię żył w kon kur sie pu -
blicz no ści i zdo był ty tuł „Mi ster Py ta nia na Śnia da nie”. 

Przed nim ko lej ne wy zwa nie. 6 li sto pa da udział w fi na le kon kur su
„Mi ster Pol ski”.

(Fot. Zbio ry pry wat ne)

Czy taj str. 8
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VI Dzień Chle ba w ZS Wy szo gród

FF ee   ss tt yynn   
ss tt rr aa   żż aa cc   kk ii   

dd ll aa   BB ooyy ss '' aa
––   PP oo   mm óóżż   ss ii ęę

oo bb uu  dd zz ii ćć !!



WTOREK, 29 października 2019Na tapecie2

Wi tam już pra wie z li sto pa -
do wym wy da niem ga ze ty e -wy -
szo grod. pl

Je ste śmy w przeded niu Świąt
Wszyst kich Świę tych oraz Świę -
ta Zmar łych. W tych dniach od -
wie dza my cmen ta rze oraz gro by
naj bliż szych. Jest to na sza na ro -
do wa tra dy cja, nie spo ty ka na
na świa to wą ska lę. 

Od wie dza nie gro bów przy -
po mi na nam o na szych wię zach
ro dzin nych oraz o tym skąd je -
ste śmy. Gdzie są te na sze ma łe
oj czy zny. Gdzie miesz ka li na si
dziad ko wie, pra dziad ko wie, na -
si bli scy… Sa mi wspo mi na my
na szą mło dość i przy ja ciół
z mło dych lat. 

Dla mnie oso bi ście te świę ta
są ja koś we wnętrz nie ra do sne.
Mi mo że zwią za ne z cmen ta -
rzem, czy li ze śmier cią. Jest to dla
mnie czas sen ty men tal ne go
wspo mi na nia tych, któ rzy ode -
szli, przy po mnie nia przy gro bach
po wią zań ro dzin nych… czas re -
flek sji, spo tkań i roz mów – choć
od by tych tyl ko w my ślach. 

Ży czę Wam mi łych wspo -
mnień o bli skich i dal szych, któ -
rych w ży ciu spo tka li ście a dziś
ze chce cie wspo mnieć.

PA WEŁ KŁO BU KOW SKI
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W nie dzie lę 10 li sto pa da
br., po Mszy św. o go dzi -
nie 11.00 w rę bow skim
„Do mu Kul tu ry” zo sta nie
otwar ta wy sta wa pod su -
mo wu ją ca pro jekt „Rę bo -
wo wczo raj i dziś”. Je go
re ali za to ra mi są dzie ci
i mło dzież ze SP w Rę bo -
wie przy współ pra cy ze
sto wa rzy sze niem „Ra -
zem dla Rę bo wa”.
Od pew ne go cza sy trwa ją
już przy go to wa nia do te -
go wy da rze nia. Mło dzi
pod kie run kiem swo ich
na uczy cie li zbie ra li sta re,
cza sem za ku rzo ne zdję -
cia oraz wy ko ny wa li no -
we, zwią za ne z bu dyn ka -
mi znaj du ją cy mi się
na te re nie Rę bo wa. Obok
nich gro ma dzo ne by ły
wspo mnie nia osób star -
szych, któ re po zwa la ją
zo ba czyć tę miej sco wość
sprzed lat, od kryć jej
daw ne uro ki, a przy tym
za du mać się nad szyb ko -
ścią, z ja ką zmie nia się
ten ota cza ją cy nas świat. 

Na uczest ni ków te go
wy da rze nia, wpi su ją ce go
się jed no cze śnie w ob -
cho dy 101 rocz ni cy od -
zy ska nia przez Pol skę
Nie pod le gło ści, bę dą
cze ka ły nie tyl ko eks po -
zy cje zdjęć daw ne go
i współ cze sne go Rę bo wa.
Go ście wy sta wy bę dą
mo gli za po znać się
z krót kim ry sem hi sto -
rycz nym wio ski, a tak że

dzia ła ją cych tu in sty tu -
cji, jak ochot ni cza straż
po żar na, or kie stra stra -
żac ka, szko ła czy Bi blio -
te ka. Nie za brak nie rów -
nież wspo mnień o hi sto -
rii po mni ka na Pla cu
Wol no ści oraz o tra dy cji
„Emau sa”. Wy ło wio ne
z wart kie go nur tu cza su
ob ra zy two rzą w ra mach
wy sta wy ro dzaj opo wie -
ści o miesz kań cach nie -
wiel kie go Rę bo -
wa – o ich co dzien no ści,
pra cy, a tak że o ich cha -
rak te rze czy też twór -
czych dą że niach. Pro po -
no wa na wy sta wa jest za -
tem za chę tą ad re so wa ną
nie tyl ko do miesz kań -
ców Rę bo wa, aby za trzy -
mać się na chwi lę, za po -

znać się z wy ra ża ną
za po mo cą ob ra zów
i słów opo wie ścią. Z pew -
no ścią jest to do sko na ła
oka zja, aby nie tyl ko za -
cho wać od za po mnie nia
wie le cie ka wych hi sto rii
i ar te fak tów. To rów nież
spo sob ność do bu do wa -
nia u mło dych sza cun ku
dla hi sto rii za war tej w ży -
ciu ich przod ków. Gra tu -
lu jąc po my sło daw com
i re ali za to rom te go pro -
jek tu wy pa da tak że do -
dać ży cze nia, aby ich
przed się wzię cie spo tka ło
się z moż li wie du żym za -
in te re so wa niem sze ro -
kie go gro na od wie dza ją -
cych tę wy sta wę i słu ży ło
utrwa la niu kart na szej
pięk nej hi sto rii. 

Za koń cze nie pro jek tu 
„Rę bo wo wczo raj i dziś”

ogłoszenie

ogłoszenie

ogłoszenie
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Ser decz nie dzię ku je wszyst kim któ -
rzy glo so wa li na mnie lub na in na
oso bę z li sty KWW Ko ali cja Bez par -
tyj nych i Sa mo rzą dow ców. Gra tu lu -
ję kan dy da tom któ rzy otrzy ma li
man da ty do Sej mu RP. Z na sze go
okrę gu nr 16 płoc ko -cie cha now -
skie go są to:

CI CHOL SKA An na Ewa KO MI TET WY BOR CZY PRA -
WO I SPRA WIE DLI WOŚĆ

GA PIŃ SKA Elż bie ta Te re sa KO ALI CYJ NY KO MI TET
WY BOR CZY KO ALI CJA OBY WA TEL SKA PO. N IPL ZIE -
LO NI

IWA NIAK Ar ka diusz KO MI TET WY BOR CZY SO -
JUSZ LE WI CY DE MO KRA TYCZ NEJ

KIER WIŃ SKI Mar cin Piotr KO ALI CYJ NY KO MI TET
WY BOR CZY KO ALI CJA OBY WA TEL SKA PO. N IPL ZIE -
LO NI

MA ŁEC KI Ma ciej KO MI TET WY BOR CZY PRA -
WO I SPRA WIE DLI WOŚĆ

OPIO ŁA Ma rek KO MI TET WY BOR CZY PRA -
WO I SPRA WIE DLI WOŚĆ

OZDO BA Ja cek Da wid KO MI TET WY BOR CZY
PRA WO I SPRA WIE DLI WOŚĆ

SZU MOW SKI Łu kasz Jan KO MI TET WY BOR CZY
PRA WO I SPRA WIE DLI WOŚĆ

WĄ SIK Ma ciej Ro man KO MI TET WY BOR CZY PRA -
WO I SPRA WIE DLI WOŚĆ

ZGO RZEL SKI Piotr KO MI TET WY BOR CZY POL -
SKIE STRON NIC TWO LU DO WE

Jesz cze raz dzię ku ję wszyst kim któ rzy po ma ga li mi
w trak cie wy bo rów. Szcze gól nie przy zbiór ce pod pi sów. By ło
to bar dzo trud ne wy zwa nie. W te go rocz nych wy bo rach czas
na zbiór kę pod pi sów zo stał dra stycz nie skró co ny. By ło to tyl -
ko 25 dni. Co jak wi dać za owo co wa ło bra kiem al ter na ty wy
wy bor czej, bar dzo ma łą ilo ścią ko mi te tów wy bor czych. Spo za
głów ne go nur tu tyl ko Kon fe de ra cji uda ło sie za re je stro wać li -
stę ogól no kra jo wą. 

Peł ne wy ni ki gło so wa nia na li stę KWW Ko ali cja Bez par -
tyj nych i Sa mo rzą dow ców

Nr Na zwi sko i imio na Licz ba gło sów
1 KŁO BU KOW SKI Pa weł 1 289
2 GĄ SIO ROW SKI Ma rek 390
3 JA KU BOW SKA Iza be la 588
4 KU ŚMI REK An drzej Mi ko łaj 415
5 DŁU GO ŁĘC KI Ma riusz 205
6 KOS SEC KI Pa weł An ton i 108
7 DĄ BROW SKA Ża ne ta 281
8 PIE TRUS Ar tur 259
9 KU BIAK Mo ni ka 435
10 LU BO WIEDZ KI Da niel 147
11 KO ZIŃ SKI Prze my sław Piotr 108
12 LEŃ SKA Elż bie ta 159
13 WI ŚNIEW SKI Ma te usz 155
14 BI LIŃ SKA Ar le ta Agniesz ka 137
15 KAC PER CZYK Kry sty na Bar ba ra  44
16 NA SIE ROW SKA Do ro ta 107
17 ZA LI KHOV Ro bert 75
18 PA PIE ROW SKA Kin ga 167
19 LA TAR SKI To masz 120
20 JAN KOW SKI Ar tur 492
Ra zem 5 681 1,53%

Reklama

KON KURS LI TE RAC KI
w Wy szo gro dzie

Znasz ta ką książ kę, któ ra Cię za in spi ro wa ła, wy le czy ła,
po mo gła w trud nym okre sie, 

a tym sa mym wpły nę ła na Two je ży cie!!!
To kon kurs dla Cie bie!

Miej ska i Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na w Wy szo gro dzie
za pra sza do udzia łu w kon kur sie li te rac kim pn.:

„Książ ka, któ ra mia ła wpływ na mo je ży cie”

Re gu la min Kon kur su Li te rac kie go pn.:
„KSIĄŻ KA, KTÓ RA MIA ŁA WPŁYW NA MO JE ŻY CIE”

I. Or ga ni za tor: Miej ska i Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na w Wy szo gro dzie
II. Ce le kon kur su:
1. Roz wi ja nie umie jęt no ści li te rac kich dzie ci, mło dzie ży i do ro słych.
2. Pro mo cja czy tel nic twa.
3. Roz wi ja nie wy obraź ni.
III. Za sa dy udzia łu w kon kur sie:
1. Kon kurs ad re so wa ny jest do miesz kań ców gmi ny i mia sta Wy szo gród.
2. Pra ca na de sła na na kon kurs mu si być pra cą wła sną, wcze śniej nie pu bli ko wa -

ną i nie na gra dza ną w kon kur sach li te rac kich.
3. Pra cę kon kur so wą na le ży do star czyć w 1 eg zem pla rzu ma szy no pi su (mak sy -

mal nie 2 stro ny A4, do 3600 zna ków) lub rę ko pi su.
4. Uczest nik kon kur su ma za za da nie na pi sać tekst li te rac ki. Te mat pra cy:

„Książ ka, któ ra mia ła wpływ na mo je ży cie”.
5. Do pra cy na le ży do łą czyć kar tę zgło sze nia wraz z oświad cze niem (za łącz nik

nr 1),
6. Je den au tor mo że na de słać tyl ko jed ną pra cę.
IV. Miej sce i ter min nad sy ła nia prac:
Pra ce na le ży skła dać lub prze sy łać do dnia 18 li sto pa da 2019 ro ku do Miej skiej

i Gmin nej Bi blio te ki Pu blicz nej w Wy szo gro dzie (ul. Płoc ka 12, 09-450 Wy szo -
gród) z do pi skiem na ko per cie: Kon kurs Li te rac ki „Książ ka, któ ra mia ła wpływ
na mo je ży cie”.

V. Ko mi sja kon kur so wa zo sta nie po wo ła ne przez Or ga ni za to ra Kon kur su.
VI. Kry te ria oce ny:
Kon kurs po dzie lo ny jest na trzy ka te go rie wie ko we:
od 7 do 13 lat, od 14 do 20lat i od 20 lat, każ da ka te go ria bę dzie oce nia na od -

ręb nie, do oce ny prac bę dą bra ne pod uwa gę:
– twór czy cha rak ter pra cy,
– zgod ność z te ma ty ką,
– po praw ność sty li stycz na i ję zy ko wa,
– po ziom li te rac ki pra cy,
– sa mo dziel ność i ory gi nal ność.
VII. Roz strzy gnię cie Kon kur su
1. Roz strzy gnię cie kon kur su na stą pi 29 li sto pa da 2019 ro ku – pod czas Wie czo -

ru An drzej ko we go zor ga ni zo wa ne go te go dnia przez bi blio te kę

Pe łen re gu la min kon kur su na stro nach Urzę du Mia sta
i Gmi ny Wy szo gród oraz na www.e -wy szo grod.pl
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W na szym re gio nie osad nic two nad wi ślań skie łą czy się
nie ro ze rwal nie z kul tu rą Olen drów, czy li osad ni ków
głów nie z Fry zji i Ni der lan dów, któ rzy na prze ło mie wie -
ków osie dli li się na zie miach pol skich. W ze szłym ro ku
uda ło się po wo łać do ży cia mu zeum w for mie skan se nu,
któ re upa mięt nia nie ist nie ją cą już kul tu rę.

Olen drzy, tak zwy kło się na zy wać osad ni ków przy by łych na zie -
mie pol skie, po cząw szy od wie ku XV. Osad nic two roz po czę ło się
od te re nów Prus Kró lew skich i Ka szub, a na stęp nie ogar nę ło te re ny
nad wi ślań skie Ku jaw i Ma zow sza. W ta ki to spo sób przy by sze z Ni -
der lan dów oraz Fry zji przy by li na zie mie Ma zow sza Płoc kie go i osie -
dli li się po obu stro nach rze ki Wi sły na te re nie dzi siej szych gmin Gą -
bin, Słu bi ce i Bo dza nów. Z uwa gi na po sia da ną wie dzę z za kre su me -
lio ra cji, od wod ni li i za go spo da ro wy wa li oni te re ny do tych czas uważ -
ne za bez u ży tecz ne go spo dar czo. Da ło to po czą tek kul tu rze, któ ra
prze trwa ła na tym te re nie przez bli sko czte ry wie ki aż do 1945 ro ku,

kie dy to zli kwi do wa no wszel kie prze ja wy od ręb no ści kul tu ro wej,
a miesz kań ców pod da no re pa tria cji lub przy mu so wej asy mi la cji.

W XXI wie ku garst ka miej sco wych pa sjo na tów, dzię ki po mo cy
Mu zeum Ma zo wiec kie go w Płoc ku, pod ję ła sta ra nia przy wró ce nia
pa mię ci o daw nych miesz kań cach tych te re nów. Efek tem dzia łań by -
ło utwo rze nie 14 paź dzier ni ka 2018 ro ku Skan se nu Osad nic twa
Nad wi ślań skie go w Wią cze mi nie Pol skim. W mi nio ny week end ob -
cho dzo na by ła pierw sza rocz ni ca ist nie nia Skan se nu. W ob cho dach
udział wzię li Wi ce sta ro sta Iwo na Sie roc ka, Se kre tarz Po wia tu Mi chał
Twar dy oraz rad na po wia to wa Mar le na Ma zur ska.

W ra mach pro jek tu są na gra dza -
ne oraz upo wszech nia ne do bre i god -
ne na śla do wa nia prak ty ki sa mo rzą -

dów oraz or ga ni za cji i jed no stek sa -
mo rzą do wych, ma ją ce na ce lu zrów -
no wa żo ny roz wój miast i gmin, przy -

ja zny dla ich miesz kań ców, a tak że
po bu dza nie ak tyw no ści oby wa tel -
skiej w śro do wi sku lo kal nym oraz bu -

do wa nie po zy tyw nych re la cji po mię -
dzy sa mo rzą da mi, biz ne sem i na uką.
Wy róż nia ne są rów nież do bre przy -
kła dy rze tel ne go dzia ła nia i spo łecz -
nej od po wie dzial no ści w prak ty ce
firm (za an ga żo wa nych w spra wy śro -
do wi ska spo łecz ne go i dba ją cych
o śro do wi sko na tu ral ne), a tak że na -
gra dza ne in ne pod mio ty po dej mu ją -
ce i wspie ra ją ce ini cja ty wy pro mu ją ce
ta kie dzia ła nia.

Ra por ty ONZ oraz wie lu or ga -
ni za cji eko lo gicz nych, opar te
na wie lo let nich ob ser wa cjach i rze -
tel nych ba da niach na uko wych, sy -

gna li zu ją po stę pu ją cą de gra da cję
śro do wi ska na tu ral ne go (ocie pla nie
kli ma tu, za nie czysz cza nie po wie -
trza, nie do bór wo dy, za śmie ca nie
pla sti kiem i in.), spo wo do wa ną
dzia ła niem lu dzi i za gra ża ją cą ka ta -
stro fa mi eko lo gicz ny mi. Stąd też
prze ciw dzia ła nie tym zja wi skom
jest obec nie jed nym z głów nych
prio ry te tów w stra te gii dzia ła nia
Ko mi sji Eu ro pej skiej, a tak że jed -
nym z pod sta wo wych prio ry te tów
pro gra mu „So lid ny Part ner”.

Po wiat Płoc ki re pre zen to wał na uro -
czy sto ści Se kre tarz  Mi chał Twar dy.

Skan sen Osad nic twa Nad wi ślań skie go w Wią cze mi nie ma już rok!

re kla ma

„So lid ny part ner w śro do wi sku lo kal nym” 2019 
dla Sta ro stwa Po wia to we go w Płoc ku

10 paź dzier ni ka 2019 r. przy zna no wy róż nie nia w pro jek cie „So lid ny part ner
w śro do wi sku lo kal nym”. Uro czy stość wrę cze nia dy plo mów lau re atom od by ła się

pod czas Mię dzy na ro do wych Tar gów Ochro ny Śro do wi ska „POL -ECO SYS TEM or ga -
ni zo wa nych przez Mię dzy na ro do we Tar gi Po znań skie. W gro nie dzie się ciu lau re -

atów któ rzy otrzy ma li dy plo my uzna nia z re ko men da cji Urzę du Mar szał kow skie go
Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go, by ło tak że Sta ro stwo Po wia to we w Płoc ku.
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Te go rocz na edy cja Tar gów pod na zwą Płoc kie Tar gi Ak tyw no ści
i Przed się bior czo ści od by ła się  w Ha li Wi do wi sko wo – Spor to wej OR -
LEN ARE NA. Przy cią gnę ła jak za wsze wie lu Płoc czan i miesz kań ców
po wia tu płoc kie go za in te re so wa nych zna le zie niem za trud nie nia.

Dla nich swo ją ofer tę za pre zen to wa ło pra wie 80 wy staw ców z róż nych branż
i dzie dzin, któ rzy mie li kon kret ne ofer ty dla osób po szu ku ją cych pra cy. Od by ły się
tak że warsz ta ty „Przed się bior czość klu czem do suk ce su”.  Tar gi są ini cja ty wą, któ ra
umoż li wia na wią za nie kon tak tu po mię dzy bez ro bot ny mi a pra co daw ca mi.

Sa mo rząd Po wia tu Płoc kie go na tar gach re pre zen to wa li Wi ce sta ro sta Iwo na Sie -
roc ka oraz Prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu w Płoc ku Lech Dą brow ski, Izbę Go spo -
dar czej Re gio nu Płoc kie go re pre zen to wał Pa weł Kło bu kow ski 

Płoc kie Tar gi Ak tyw no ści i Przed się bior czo ści 
szan są dla osób po szu ku ją cych pra cy
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Na mi nio nym Dniu Ziem niacz ka
(re la cja na na stęp nych stro nach
ga ze ty) mia łem oka zję po roz ma -
wiać z opie ku nem sa mo rzą du
uczniow skie go w Szko le w No wym
Ra dzi ko wie, pa nem Alek san drem
Ol czy kiem. Roz ma wia li śmy o bar -
dzo cie ka wej ak cji, któ rą za pro po -
no wa li ucznio wie tam tej szej pla -
ców ki. 

P. K.: Co to za ak cja i cze go ma do -
ty czyć?

A. O.: Sa mo rząd Uczniow ski 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 or ga ni zu je ak cję „Po wrót Enig my”,
któ ra upa mięt nia ty ta nicz ną pra cę
wspa nia łych pol skich ma te ma ty -
ków – kryp to lo gów: Ma ria na Re jew skie -
go, Je rze go Ró życ kie go i Hen ry ka Zy gal -
skie go. Sam po mysł zro dził się w mo jej
gło wie, ale bez po mo cy na szych szkol -
nych kryp to lo gów nic by się nie uda ło.
To człon ko wie sa mo rzą du pod su wa li
cie ka we pro po zy cje, sa mi ko do wa li i roz -
szy fro wy wa li za da nia i to oni by li
w ogrom nej mie rze twór ca mi, co oczy -
wi ście jest dla mnie wiel ką ra do ścią. 

Do ak cji za pro si li śmy wszyst kie
szko ły z te re nu Gmi ny Czer wińsk
nad Wi słą, wraz pra cow ni ka mi urzę du,
gdyż wy szli śmy z za ło że nia, że w ob li -
czu wspól nej hi sto rii i wspól ne go świę -
to wa nia, do wy zwań rów nież po win ni -
śmy pod cho dzić ra zem, zwłasz cza je śli
przez kil ka set lat nam tej jed no ści za bra -
nia no. W ra mach ak cji na le ży roz wią zać
dwu eta po we za da nie, któ re jest za ra -
zem wy zwa niem do dal szych dzia łań.
Pierw szy raz zde cy do wa li śmy się wyjść
z ta ką ak cją do „wszyst kich” i miej my
na dzie ję, że wszyst kim się spodo ba.

P. K.: My śli Pan, że wszy scy ze chcą
się włą czyć do Wa szej ak cji? 

A. O.: Nie mo gę się za ni ko go wy po -
wia dać, ale je stem dziw nie spo koj ny, że
tak, z kil ku po wo dów. Po pierw sze, mo -
że być to bar dzo cie ka we do świad cze nie
dla nas wszyst kich. Po dru gie, rok 2019
jest ro kiem ma te ma ty ki więc ide al nie
się kom po nu je, a w przy pad ku szkół to
szan sa na za cie ka wie nie dzie ci ko do wa -
niem, kryp to lo gią czy ogól nie po wią za -
niem ma te ma ty ki z in for ma ty ką,
umoż li wia za ra zem przyj rze nie się na -
szej hi sto rii, cza sa mi nie zwy kle zwią za -
nej z zie mią czer wiń ską. Po trze cie,
w tam tym ro ku z ini cja ty wy wój ta gmi -
ny Czer wińsk, pa na Mar ci na Gor ta ta,
wspól nie świę to wa li śmy 100 rocz ni cę

od zy ska nia nie pod le gło ści przez Pol skę
i wy szło bar dzo do brze, więc cze mu
tym ra zem nie spró bo wać. Jak Pan sam
do strze ga, sa me ko rzy ści 

P. K.: Do brze, ale dla cze go aku rat
pan Re jew ski,  Ró życ ki  i Zy gal ski? Prze -
cież jest wie lu kryp to lo gów, za słu żo nych
choć by pod czas „cu du nad Wi słą”.

A. O.: Bar dzo do brze, że Pan o to
py ta. Oczy wi ście pan Re jew ski, Ró życ -
ki  i Zy gal ski to nie je dy ni za słu że ni
kryp to lo dzy. Nie mam za mia ru za po -
mi nać o po rucz ni ku Ja nie Ko wa lew -
skim, któ ry w 1919 ro ku zła mał szy fry
Ar mii Czer wo nej, a już pół ro ku póź -
niej za czął pra cę nad ła ma niem szy frów
nie miec kich. Ma my 100 rocz ni cę zła -
ma nia szy fru, więc oka zja jest zna ko mi -
ta, ale pro szę pa mię tać, że na sza ak cja
na ra zie sku pia się wo kół Enig my, czy li
nie sa mo wi cie skom pli ko wa nej, nie -
miec kiej ma szy ny szy fru ją cej, któ rą po -
ko na li wła śnie Ci trzej stu den ci. Pan Ko -
wa lew ski otwo rzył dro gę póź niej szym
kryp to lo gom i chwa ła dla je go oso by jest
wprost nie do prze ce nie nia, dla te go za -
słu gu je na osob ny pro jekt. 

Pro szę zdać so bie spra wę, że bez
dzia łań po rucz ni ka Ko wa lew skie go, nie
roz ma wia li by śmy o cu dzie nad Wi słą,
nie roz ma wia li by śmy o nie pod le gło ści,
śmiem twier dzić, że w ogó le je śli do szło -
by do roz mo wy, to mu sia ła by się od być
po ro syj sku. Tak waż ny to czło wiek.

Wra ca jąc do trzech pa nów i de cy zji
dla cze go aku rat im po świę ci li śmy na szą
ak cję, war to przy po mnieć bar dzo istot -
ny fakt. Nad Enig mą pra co wa ła też
Fran cja i Wiel ka Bry ta nia, ale nie ste ty
bez sku tecz nie.  Mo car stwa za chod nie
tak moc no wąt pi ły w moż li wość zła ma -
nia al go ryt mu szy fru ją ce go Enig my, że
w za sa dzie za prze sta ły ja kich kol wiek
prób. Dla te go mię dzy in ny mi fran cu ski
wy wiad prze ka zał Po la kom pla ny bu do -
wy ma szyn Enig ma, zdo by te oko ło ro -
ku 1931 przez fran cu skie go agen -
ta  Hans -Thi lo Schmid ta  (ps. „Asché”),
trak tu jąc te in for ma cje ja ko bez war to -
ścio we. Po la cy nie za prze sta li, zła ma li
szyfr i udo sko na li li me to dę jesz cze szyb -
sze go de ko do wa nia prze ka zu nie miec -
kie go i to jest god ne naj wyż sze go uzna -
nia. 

Po nad to, ma my przed szko łą dąb
ka tyń ski, któ ry zo stał po sa dzo ny
w 2010 ro ku dla uczcze nia pa mię ci
miesz kań ca Ra dzi ko wa, puł kow ni ka
Bo le sła wa Ja ku bia ka, ofi ce ra łącz no ści
Woj ska Pol skie go, stra co ne go w Ka ty -
niu w 1940. To na tu ral ne dzie dzic two
i zo bo wią za nie, któ re po pro stu mu sie li -
śmy pod jąć.

Te mat moż na oczy wi ście cią gnąć
w nie skoń czo ność, ale po pierw sze isto -
tą rze czy jest zro zu mie nie, że za wdzię -
cza my im nie skoń cze nie wie le, a po dru -
gie nie chciał bym się na ra zić hi sto ry -
kom, któ rzy zna ją „rzecz”” w szcze gó -
łach. Chy lę na to miast czo ła, przed pa -
nią Wie sła wą Krucz, któ ra przy po mnia -
ła mi ten nie spo ty ka ny w hi sto rii świa ta
wy czyn trój ki stu den tów ma te ma ty ki.

P. K.: Co za pro po no wa li ście ja ko
za da nia dla szkół i urzę du gmi ny?

A. O.: Każ da szko ła i urząd otrzy -
ma ła za ko do wa ne za da nie, któ re po od -
ko do wa niu po słu ży ja ko wska zów ka
do wy zwa nia, któ re jest dru gą czę ścią
za da nia. Wszyst kie do ty czą hi sto rii al bo
da ne go miej sca, al bo Pol ski i spla ta ją się
z na szą gmi ną. My ślę, że nie bę dzie pro -
ble mu z od ko do wa niem, gdyż do ło ży li -
śmy sta rań, by nie by ło błę dów w ko do -
wa niu i każ dy pro blem zo stał już roz -
wią za ny. Nie mo że my jed nak zdra dzać
za dań, po nie waż to klucz ca łej za ba wy.
Do na szej ak cji za pro si li śmy tak że Ze -
spół Szkół im. Kró lo wej Ja dwi gi w Czer -
wiń sku nad Wi słą, choć nie jest szko łą
pod sta wo wą. Róż ni ca w tym wy pad ku

po le ga na tym, że wy ma ga nia są wyż sze
i wy zwa nie na nie co in nym po zio mie.
Nie prze wi du ję jed nak, aby tak za cna
szko ła mia ła z tym ja ki kol wiek pro -
blem, zwłasz cza, że ma za so bą Kró lo wą
Pol ski.

P. K. Skąd po mysł na ta ką ak cję
w ogó le?

A. O.: Po mysł kieł ko wał już dłu go,
ale w tym ro ku uda ło się, gdyż po sta no -
wi li śmy so bie, że sa mo rząd bę dzie jesz -
cze ak tyw niej szy niż kie dyś. To na praw -
dę sza le nie kre atyw na gru pa dzie ci, któ -
ra mam mi lion po my słów na go dzi nę
i co naj waż niej sze, jest ela stycz na. Oczy -
wi ście nie ma jed no ści po glą dów, bo to
by ło by nie zdro we, jed no pa su je jed nym,
dru gie dru gim, ale sta no wi my jed ność
i to nas łą czy. Ucznio wie sa mi za pro po -
no wa li za da nia, sa mi „prze te sto wa li” za -
da nia na wła snej skó rze, sa mi zmie rzy li
się z wy zwa nia mi. Po za tym te mat
kryp to lo gii, wal ki z szy fra mi czy ha sła -
mi, to te mat jak naj bar dziej obec ny
w na szym ży ciu, choć cza sa mi nie zwra -
ca my na to więk szej uwa gi. Pro szę so bie
wy obra zić, że za po mi na Pan ha sła
do pocz ty e -ma il, lub co gor sza pi nu czy
ha sła do te le fo nu. Jak wte dy mu si my się
na tru dzić, by so bie przy po mnieć i od zy -
skać do stęp? A co się sta nie, gdy so bie
nie przy po mni my, al bo do stęp uzy ska
ktoś nie po wo ła ny? Wte dy da li by śmy
wszyst ko za ha sło, a po móc mo gą obec -
ni kryp to lo dzy, czy jak ich dziś na zwie -
my – ha ke rzy. To sza le nie waż na spra -
wa, zwłasz cza, że te raz ogrom na część
na sze go ży cia „jest wir tu al na” i im szyb -
ciej so bie zda my z te go spra wę, tym le -
piej.

P. K.: Jed no mnie za sta na wia. Są
Pań stwo naj mniej szą szko łą w gmi nie
Czer wińsk. Ma ją Pań stwo si łę or ga ni zo -
wać ak cje dla wszyst kich po zo sta łych?

A. O.: Ma ła nie ści słość – nie dla
wszyst kich, a ze wszyst ki mi ra zem.

Każ da ak cja te go ty pu po win na opie rać
się na współ pra cy, gdyż do pie ro wte dy
jest efekt. Ge ne ral nie, u nas w szko le pa -
nu je jed na za sa da: jak coś ro bisz, rób to
do brze. Jak coś zbie ra my, to zbie ra my
te go du żo. Je śli ro bi my coś z sa mo rzą -
dem i jest oka zja włą czyć w to in nych, to
cu dow nie. Je śli tre nu je my na w -f, to nie
dla te go, że by mi nął czas, tyl ko po to, że -
by coś osią gnąć. Jak je dzie my na za wo -
dy, to po tro fea, a nie spę dzać wol ny
czas. To je dy nie kwe stia zro zu mie nia.
W No wym Ra dzi ko wie dzie je się du żo,
cza sa mi bar dzo du żo i to z jed ne go pod -
sta wo we go po wo du, mia no wi cie każ dy
czło nek spo łecz no ści szkol nej mo że bez
mru gnię cia okiem po wie dzieć: „to jest
mo ja szko ła”. Nie dla te go, że tu cho dzi,
ale dla te go że współ de cy du je, dla te go,
że łą czy go więź z po zo sta ły mi. Szko ła to
nie bu dy nek, to spo łecz ność. Tyl ko w ta -
kiej spo łecz no ści lu dzie z pa sją uczą tań -
ca, uczą po mi mo bra ku pra cow ni czy
od czyn ni ków, zdo by wa ją miej sca na po -
dium bez za dysz ki, czy po pro stu po roz -
ma wia ją z To bą na prze rwie, gdy zo ba -
czą, że czu jesz się sa mot ny. W ta kiej spo -
łecz no ści ro dzic nie za sta na wia się czy
przyjść na ze bra nie, tyl ko o któ rej. Tyl ko
ty le i aż ty le. „My” już nie po tra fi my ina -
czej. Przy zwy cza ili śmy się do ta kiej wy -
so kiej po przecz ki i nie chce my scho dzić
ni żej.

P. K.: Do kie dy trwa ak cja?
A. O.: Cięż ko po wie dzieć, gdyż te -

raz roz po czę ła się do pie ro 1 tu ra. Ja ko
po my sło daw cy ak cji za pro po no wa li śmy,
aby 2 tu rę przy go to wał ze spół Szko ły
Pod sta wo wej w Czer wiń sku nad Wi słą,
więc ter min jest mo bil ny. My ślę, że war -
to to kon ty nu ować.

P. K.: Dzię ku ję za roz mo wę.
A. O.: To ja dzię ku ję i mam na dzie -

ję, że Pa na nie za nu dzi łem.

PA WEŁ KŁO BU KOW SKI 

Enig ma

reklama
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23 paź dzier ni ka 2019 r. od by ło się Świę to
Ziem niacz ka or ga ni zo wa ne wspól nie przez
Nie pu blicz ną Szko łę Pod sta wo wą w No wym
Ra dzi ko wie i Ko ło Go spo dyń Wiej skich
„W ko bie cym Gro nie”. 

Świę to to jest już tra dy cja w na szej oko li cy, by -
ła to już je go ko lej na edy cja. Za ba wa po le ga ła
na tym, że wszy scy bio rą cy udział w wy da rze niu
zo sta li po dzie le ni na kil ka grup, w każ dej gru pie
by ły dzie ci w róż nym wie ku oraz przed sta wi cie le
na uczy cie li, ro dzi ców i z Ko ła Go spo dyń Wiej -
skich. Każ da dru ży na mia ła do wy ko na nia jed no
z ziem nia cza nych dań:
– zup ka ziem nia cza na,
– zdro we fryt ki przy go to wa ne w pie kar ni ku z zio ła mi, 
– plac ki ziem nia cza ne, 
– tra dy cyj ne klu secz ki ślą skie 
– i chru pią ce ku lecz ki.

A na de ser był do mo wy, aro ma tycz ny ma li no -
wo -jabł ko wy ki siel przy go to wa ny oso bi ście przez
Pa nią Dy rek tor. 

Do dat ko wo każ da gru pa, bra ła udział w ziem -
nia cza nych za wo dach spor to wych (wy ści gi w wor -
kach, sla lom z ziem niacz kiem na łyż ce, rzut ziem -
niacz kiem do ce lu). 

Głów nym ce lem wy da rze nia by ło na ucze nie
dzie ci, że ziem niak to nie tyl ko fryt ki i że war to po -
tra wy wy ko ny wać sa me mu. Oczy wi ście ubocz -
nym ce lem by ła świet na za ba wa i na uka współ pra -
cy mię dzy po ko le nio wej.

W tym ro ku uda ło się uzy skać spon so ra wy da -
rze nia – http://www.sklep -zdro wia.eu, któ ry po da -
ro wał zdro we a za ra zem słod kie upo min ki dla
wszyst kich uczest ni ków za ba wy, za co bar dzo ser -
decz nie dzię ku je my.

Ser decz nie dzię ku je my, rów nież przed sta wi -
cie lom Urzę du Gmi ny w Czer wiń sku nad Wi słą
za obec ność i prze pięk ne oko licz no ścio we znacz ki. 

Dzię ku je my wszyst kim przy by łym go -
ściom: re pre zen tu ją cym Ośro dek Zdro wia „Vi -
ta med” w Czer wiń sku nad Wi słą, Pa nu Paw ło wi
Kło bu kow skie mu – re dak to ro wi e -wy szo gród
oraz Nie pu blicz nej Szko le Pod sta wo wej w Or -
szy mo wie. 

Do zo ba cze nia za rok, ma my na dzie ję, że
w jesz cze więk szym gro nie 

Świę to Ziem niacz ka w No wym Ra dzi ko wie

reklama

SI ŁOW NIA I PLAC ZA BAW W RĘ BO WIE
Dnia 12 paź dzier ni ka 2019r. od by ło się uro czy ste
otwar cie si łow ni i pla cu za baw przy Szko le Pod sta wo -
wej w Rę bo wie. Po my sło daw cą pro jek tu by ło Sto wa -
rzy sze nie ,,Ra zem dla Rę bo wa,,

Bu do wa Otwar tej Stre fy Ak tyw no ści do fi nan so wa na przez Mi ni ster -
stwo Spor tu i Tu ryst ki ze Środ ków Kul tu ry Fi zycz nej w Ra mach Pro gra mu
Roz wo ju Ma łej In fra struk tu ry Spor to wo -Re kre acyj nej o Cha rak te rze Wie lo -
po ko le nio wym ma ogrom ne zna cze nie w sfe rze ak tyw no ści zdro wot no - ru -
cho wej i spę dza nia wol ne go cza su. Funk cje part ne ra wio dą ce go pod czas re -
ali za cji za da nia peł ni ła Gmi na i Mia sto Wy szo gród. Cał ko wi ta war tość pro -
jek tu wy nio sła 87.250.00 zł, do fi nan so wa nie otrzy ma ne z Mi ni ster stwa
to 43.600.00 zł, po zo sta ła kwo ta 43. 650.00 zł to tzw. środ ki wła sne, któ re
na le ża ło po zy skać od Dar czyń ców.

Du żym wkła dem fi nan so wym ob da rzy ło nas Sta ro stwo Po wia to we w Płoc ku,
Urząd Mar szał kow ki w War sza wie, Ra da Ro dzi ców przy Szko le Pod sta wo wej
w Rę bo wie, Re mon dis, Vi stu la Bank Spół dziel czy, LGD Ra zem dla Roz wo ju, Per -
fect Mo ve ment, Mia ry i Wa gi oraz lo kal ne fir my: ABI, RENT TRANS, SŁAW -
MOT, AL L POL, oraz Miesz kań cy na szej miej sco wo ści. To pierw szy ta ki obiekt
w Rę bo wie na któ rym mo gą spę dzać wol ny czas dzie ci, mło dzież jak i do ro śli.



WTOREK, 29 października 20198

20 paź dzier ni ka 2019r do Ma łej Wsi na za pro -
sze nie stra ża ków OSP w Ma łej Wsi przy je cha li
stra ża cy i służ by ra tow ni cze z ca łe go po wia tu
płoc kie go. Oko ło 30 po jaz dów po żar ni czych,
w tym Pań stwo wa Straż Po żar na w Płoc ku, Za -
kła do wa Straż Po żar na PERN S.A. oraz PKN OR -
LEN S. A, a tak że ło dzie ra tow ni cze, WOPR, po li -
cja i po go to wie ra tun ko we przy by ły na bo isko
szkol ne w Ma łej Wsi, by wes przeć zbiór kę pie nię -
dzy, zor ga ni zo wa ną przez stra ża ków z OSP Ma ła
wieś dla ich cho re go dru ha. Ro bert Gre loch, wie -
lu oso bom zna ny ja ko „Boys” w sierp niu te go ro -
ku prze szedł roz le gły za wał ser ca i do chwi li
obec nej nie wy bu dził się ze śpiącz ki. Szan są dla
nie go jest umiesz cze nie w spe cja li stycz nej kli ni -
ce, zaj mu ją cej się ta ki mi przy pad ka mi, na co jed -
nak po trzeb ne są znacz ne środ ki fi nan so we. 

Po go da do pi sał, nie za wie dli rów nież lu dzie do -
bre go ser ca. Fe styn roz po czął się mszą świę tą w in ten -
cji za zdro wie Ro ber ta. Każ dy kto przy szedł te go dnia
na bo isko mógł z bli ska obej rzeć róż no rod ne sa mo -
cho dy po żar ni cze, ło dzie i sprzęt ra tow ni czy, a tak że
zmie rzyć się z ga sze niem po ża rów we wnętrz nych
na spe cjal nie do te go przy go to wa nych sta no wi skach.
By ło rów nież coś dla cia ła: prze pysz ne do mo we wy -
pie ki, gro chów ka, pie ro gi i kieł ba ski z ogni ska. By ła
rów nież lo te ria fan to wa z pa miąt ka mi od zna nych s
[por tow ców i stra żac ki mi ga dże ta mi. Du że za in te re -
so wa nie wzbu dzi ły po ka zy STRONG MAN, z udzia -
łem czo łów ki pol skich si ła czy. Dla fa nów mo to ry za cji
grat ką był przy jazd za byt ko wych wo zów mi li tar nych
oraz kil ku dzie się ciu mo to cy kli. W dru giej czę ści fe -
sty nu na sce nie wy stą pi ły zna ne i lu bia ne gwiaz dy
mu zy ki pop i dan ce: Piotr Kwiat kow ski, Mar co Boc -
chi no, gru pa Era tox, OweN, i Da wid Wi śniew ski. By -

li rów nież har ce rze i za ję cia zum ba dla naj młod szych.
Fe styn za koń czył się ogrom nym suk ce sem. Na le -
cze nie i re ha bi li ta cję Ro ber ta uda ło się ze brać prze -
szło 32000,00 zł.

Nie spo sób wy mie nić wszyst kie oso by, któ rym
je ste śmy wdzięcz ni za oka za ną po moc i przy by cie
na na sze za pro sze nie. Bez Was na pew no by się zor -
ga ni zo wać tak du żej im pre zy i ze brać tak du żej ilo -
ści pie nię dzy. Na le ży pod kre ślić, że wszyst kie oso by
i or ga ni za cje przy by ły i wy stą pi ły nie od płat nie. Nie -
zmier nie cie szy, że mi mo pę du i tru dów ży cia co -
dzien ne go, je ste śmy nie obo jęt ni na po trze by in nych
i chce my po ma gać, za co ser decz nie dzię ku je my.

KO MEN DANT GMIN NY ZOSP RP W MA ŁEJ WSI MI CHAŁ STE FA NIAK 

FO TO GRA FIE: PRZE MY SŁAW GRZE LAK

Fe styn stra żac ki dla Boys'a – Po móż się obu dzić!
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W Ze spo le Szkół im. Ja na Śnia dec kie go w Wy szo -
gro dzie w dniu 9 paź dzier ni ka, już po raz szó sty
od by ły się ob cho dy Dnia Chle ba. W at mos fe rę
uro czy sto ści wpro wa dzi ła go ści mło dzież szko ły
utwo ra mi śpie wa ny mi „Na gó ral ską nu tę”.

Pa tro nat ho no ro wy nad uro czy sto ścią ob jął Sta ro sta Płoc ki Ma -
riusz Bie niek, jed no cze śnie spon sor na gród kon kur so wych.

Głów nym punk tem uro czy sto ści by ły dwa kon kur sy: „Naj smacz -
niej szy chleb wy pie ka ny na za kwa sie” oraz kon kurs na „Naj cie kaw szą
ozdo bę lu do wą”.

1. W kon kur sie na „Naj cie kaw szą ozdo bę lu do wą” w ka te go rii in -
sty tu cje

I miej sce za ję ły dzie ci ze Świe tli cy przy Szko le Pod sta wo wej im.
K. K. Ba czyń skie go w Wy szo gro dzie, któ re wy ko na ły prze pięk ną pra -
cę pod opie ką Ka ta rzy ny Żo chow skiej,

II miej sce wy wal czył Ze spół Szkół im. Ja na Śnia dec kie go
pod opie ką p. Mar ty ny So bo ciń skiej,

lau re atem III na gro dy zo sta ły ex aequo Szko ła Pod sta wo wa im. F.
Cho pi na w Ko byl ni kach i Sto wa rzy sze nie Wza jem nej Współ pra cy
z La so ci na.

W ka te go rii oso by in dy wi du al ne
I miej sce za ję li Gra ży na i Da mian Ku rzyń scy,
II miej sce wy wal czy ła Ha li na No wac ka,
III miej sce za ję ły ex aequo Ma ria Ko pe ra, Zo fia Kry stek i nasz

uczeń Ku ba Krze miń ski.
2. W kon kur sie pt. „Naj smacz niej szy chleb wy pie ka ny na za kwa -

sie” w ka te go rii in sty tu cje
I miej sce za ję ła Szko ła Pod sta wo wa w Rę bo wie,
II miej sce wy wal czy ła Szko ła Pod sta wo wa im. F. Cho pi na w Ko -

byl ni kach,
lau re atem III na gro dy zo sta ło Sto wa rzy sze nie Za pa trze ni w Ba -

czyń skie go.
W ka te go rii in dy wi du al nej
I miej sce ju ry przy zna ło Mo ni ce Wój cik,
II miej sce wy wal czy ła Mar ty na So bo ciń ska,
III na gro da tra fi ła do rąk Da wi da Brze ziń skie go – ucznia Szko ły

Pod sta wo wej w Wy szo gro dzie.
W tym szcze gól nym dniu by li z na mi: ksiądz ka no nik Grze gorz

Przy by łek, Bar ba ra Do mi ni kie wicz Prze wod ni czą ca Ra dy Gmi ny
i Mia sta Wy szo gród oraz rad ni po wia to wi: Elż bie ta Ja chi miak oraz
Pa weł Bo giel. Bur mi strza Gmi ny i Mia sta Wy szo gród re pre zen to wa ła
Ka ta rzy na Wal czak. To wa rzy szy li nam rów nież: Ka ro li na Ko -
per – Dy rek tor Wy dzia łu Pro mo cji i Roz wo ju Go spo dar cze go Sta ro -
stwa Po wia tu Płoc kie go, Bo gu mi ła Ja siń ska Dy rek tor Szko ły Pod sta -
wo wej w Wy szo gro dzie, Ja dwi ga Mi lew ska Dy rek tor Ze spo łu Szkół
w Gą bi nie, Ja nusz Pie la ciń ski Dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej w Rę bo -
wie, Jo an na Stel mach – Dy rek tor od dzia łu Vi stu la Ban ku Spół dziel -
cze go, Da riusz Bosz ko za stęp ca Dy rek to ra Po wia to we go Urzę du Pra -
cy w Płoc ku, Hu bert Więc kow ski – Dy rek tor Pla ców ki Opie kuń -

czo – Wy cho waw czej w Wy szo gro dzie, Ewa Smół ka – Dy rek tor Do -
mu Po mo cy Spo łecz nej im. Jac ka Ku ro nia w Wy szo gro dzie, Mał go -
rza ta Ma jew ska – Dy rek tor Bi blio te ki Pu blicz nej w Wy szo gro dzie
oraz Pa weł Kło bu kow ski z e -wy szo gro du..

Go ści li śmy Sto wa rzy sze nie Ko biet Wiej skich „Mal wa” z Ma łej Wsi,
Sto wa rzy sze nie Wspie ra nia Ini cja tyw Lo kal nych „Na sze Ostro wy” oraz
uczniów kla sy ho te lar skiej Ze spo łu Szkół im. St. Sta szi ca w Gą bi nie,
któ rzy przy go to wa li dla wszyst kich sma ko wi te chle by i wy ro by re gio -
nal ne. By ła z na mi An na Kur piew ska z Bac ke off Ale Cia cho, któ rej sto -
isko cie szy ło się nie by wa łym za in te re so wa niem oraz przed sta wi cie le
Sto wa rzy sze nia Wza jem nej Współ pra cy z La so ci na, Wal de mar Ry piń -
ski i Zdzi sław Wi śniew ski z Pol skie go Sto wa rzy sze nia Eme ry tów i Ren -
ci stów z Ma łej Wsi. Swo je pra ce wy sta wi ły rów nież Zo fia Kry stek i Ha -
li na No wac ka. Po tra wę re gio nal ną do de gu sta cji przy go to wał rów nież,
jak co ro ku na ten dzień Dom We sel ny Zam ko wa.

W at mos fe rę pach ną cą chle bem wpro wa dzi ła nas ini cja tor ka
uro czy sto ści Agniesz ka Len czew ska, któ ra przy po mnia ła ze bra nym
go ściom, jak dłu gą i chlub ną hi sto rię ma wy pie ka nie i spo ży wa nie
pie czy wa, zwłasz cza te go naj zdrow sze go, spo rzą dza ne go na za kwa sie.

Uro czy stość uświet nił wy stęp Ze spo łu Ta necz ne go „Ma vi le na” oraz
re cy ta cja wier szy p. Ha li ny No wac kiej i p. Wal de ma ra Ry piń skie go.

Pod czas uro czy sto ści moż na by ło zo ba czyć ho dow lę kur czu bat -
ki pol skiej, bę dą cą chlu bą pa ni Gra ży ny Ku rzyń skiej i jej sy na Da mia -
na, któ re każ dy mógł po dzi wiać przed wej ściem na uro czy stość.

Naj cie kaw szym punk tem ob cho dów oka zał się qu iz wy my ślo ny
i po pro wa dzo ny przez na szych uczniów Do mi ni kę Sie kie rę i Bar to -
sza Fa bro wi cza, w któ rym udział wzię li na si sza now ni go ście. Ob ser -
wo wa li śmy ich po tycz ki Śmie chu by ło co nie mia ra.

Wszyst kim dzię ku je my za przy by cie a na gro dzo nym gra tu lu je -
my. Za chę ca my rów nież już dziś do wzię cia udzia łu w na szych przy -
szło rocz nych ini cja ty wach zwią za nych z VII Dniem Chle ba, na któ ry
już te raz ser decz nie za pra sza my.

VI Dzień Chle ba w ZS Wy szo gród
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21 paź dzier ni ka 2019 ro ku w Ze -
spo le Szkół im. Kró lo wej Ja dwi gi
ce le bro wa li śmy trzy uro czy sto ści:
świę to pa tron ki szko ły - Kró lo wej
Ja dwi gi, ślu bo wa nie klas pierw -
szych oraz pa so wa nie
uczniów I Tech ni kum Lo gi sty ki
na ka de tów od dzia łu po li cyj ne go.
To pod nio słe wy da rze nie tra dy cyj -
nie roz po czę ła msza świę ta
w Ba zy li ce ZNMP w Czer wiń sku
nad Wi słą, po któ rej mło dzież
pro wa dzo na przez po czet sztan -
da ro wy prze ma sze ro wa ła
pod bu dy nek szko ły, gdzie od by ła
się ofi cjal na część uro czy sto ści.  

Dy rek tor Ze spo łu Szkół p. Re na ta
Ko za kie wicz, otwie ra jąc ce re mo nię,
przy wi ta ła za cnych go ści. Wśród nich
zna leź li się: sta ro sta po wia tu płoń skie go
p. Elż bie ta Wi śniew ska, star sza wi zy ta -
tor Ma zo wiec kie go Ku ra to rium Oświa -
ty De le ga tu ra w Cie cha no wie – p. Kry -
sty na Ru sin, Ko men dant Po wia to wej
Po li cji   w Płoń sku in spek tor Ja ro sław
Brzo zow ski, pod in spek tor Ro man Ma -
cie jew ski – Na czel nik Wy dzia łu ds. Ce -
re mo nia łu Po li cyj ne go Ko men dan ta
Głów ne go Po li cji, młod szy in spek tor
Ro bert Do rosz z Biu ra Tra dy cji i Hi sto -
rii Po li cji w War sza wie, re pre zen tan ci
Kom pa nii Re pre zen ta cyj nej Po li cji
z War sza wy,  wójt Gmi ny Czer wińsk p.

Mar cin Gor tat, p. Zbi gniew Żbi kow ski -
– dy rek tor Ośrod ka Re ha bi li ta cyj no -
-Re adap ta cyj ne go w Wól ce Przy bo jew -
skiej, ks. Ja cek Wil czyń ski w imie niu
pro bosz cza pa ra fii ks. Łu ka sza Ma sta le -
rza, plu to no wy Ro ber Ani sie wicz z Od -
dzia łu Spe cjal ne go Żan dar me rii Woj -
sko wej w Miń sku Ma zo wiec kim, dy rek -
to rzy i de le ga ci ze szkół pod sta wo wych
z te re nu na szej gmi ny, przed sta wi cie le
Ra dy Ro dzi ców p. Edy ta Wit kow ska, p.
Mał go rza ta Zół tow ska, p. Ra fał Ba tyń -
ski oraz przy by li ro dzi ce.

Te go dnia to wa rzy szy li nam rów nież
ab sol wen ci, któ rzy po ukoń cze niu na uki
w Ze spo le Szkół im. Kró lo wej Ja dwi gi
pod ję li służ bę w po li cji oraz woj sku – p.
Ka mil To ma szew ski oraz p. Do ro ta Ka nia

Po pod nio słym pod nie sie niu fla gi
na ro do wej   na stą pi ła wła ści wa część
uro czy sto ści, któ rą po pro wa dził ka det
Ka mil Cho ro.

Przed sta wi cie le klas pierw szych
zło ży li ślu bo wa nie na sztan dar szko ły,
wstę pu jąc tym sa mym w sze re gi
uczniów Ze spo łu Szkół. Ko lej nym
punk tem uro czy sto ści by ło pa so wa -
nie uczniów klas mun du ro wych mie -
czem grun waldz kim, któ re go bo ga tą
hi sto rię przy bli żył nam wcze śniej na -

uczy ciel hi sto rii p. Prze my sław Ko -
tlar czyk. Ak ty nada nia zaś zo sta ły
wrę czo ne ka de tom przez p. Re na tę
Ko za kie wicz w asy ście in spek tor Ja ro -
sła wa Brzo zow skie go, pod in spek tor
Ro ma na Ma cie jew skie go oraz młod -
sze go in spek tor Ro ber ta Do ro sza. Ten
pod nio sły mo ment stał się wła ści wą

oka zją do te go, aby po dzię ko wać or ga -
no wi pro wa dzą ce mu oraz jed nost -
kom współ pra cu ją cym ze szko łą
za wspie ra nie na szych ini cja tyw i pro -
pa go wa nie du cha na uki. Pa ni Dy rek -
tor wrę czy ła dy plo my oraz sta tu et ki,
dzię ku jąc za sied mio let nią rze tel ną
współ pra cę, ak tyw ne wspie ra nie na -
szych szkol nych ini cja tyw oraz spo -
sob ność zdo by wa nia wie dzy. Po dzię -
ko wa ła za za an ga żo wa nie i pro fe sjo na -
lizm w co dzien nej dzia łal no ści szko le -
nio wej i wy cho waw czej.

Po wy słu cha niu dwóch pre lek cji: p.
Prze my sła wa Ko tlar czy ka pt. „Ob li cza
Kró lo wej Ja dwi gi” oraz p. Mar ty Stel -
mach, któ ra przy bli ży ła nam tra dy cję
pol skiej po li cji, ucznio wie kla sy II Tech -
ni kum Lo gi sty ki za pre zen to wa li tak ty -
kę sztur mo wą pod od dzia łów an ty ter ro -
ry stycz nych sy mu lu ją cą uwol nie nie za -
kład ni ka z rąk uzbro jo ne go ter ro ry sty.
Pro gram uro czy sto ści zo stał do peł nio ny
po ka zem przy go to wa nym przez Kam -
pa nię Re pre zen ta cyj ną Po li cji.

Gro chów ka oraz słod kie co nie co
zwień czy ły ob cho dy uro czy sto ści w Ze -
spo le Szkół im. Kró lo wej Ja dwi gi.

Uro czy sto ści w Ze spo le Szkół im. Kró lo wej Ja dwi gi w Czer wiń sku nad Wi słą



11

W so bo tę 5 paź dzier ni ka do bie gły koń -
ca pra ce wy mia ny po kry cia da chu
na ko ście le w Rę bo wie. W cią gu mie -
sią ca czwór ka gó ra li z No we go Tar gu
wy ko na ła ca łą swo ją pra cę i tym sa -
mym przy wró ci ła sę dzi wej, sie dem na -
sto wiecz nej świą ty ni jej nie tak daw ny
wy gląd. Jesz cze bo wiem w la tach 70-
tych XX w. ko ściół ten po kry ty był gon -
tem. Po wrót do pier wot nej es te ty ki wy -
ni kał wprost ze wska zań płoc kie go
kon ser wa to ra za byt ków. Trze ba jed nak
do dać, iż współ cze sna tech no lo gia
zwią za na z ukła da niem i kon ser wa cją
gon tu po win na po zwo lić na za bez pie -
cze nie pod tym wzglę dem świą ty ni
na dłu gie la ta, na wet – jak za pew nia li
gó ra le – na 70 lat. Są za tem po wo dy
do ra do ści z za koń cze nia waż nej dla
za cho wa nia te go ko ścio ła in we sty cji.
No wy je go wy gląd cie szy oko miesz -
kań ców pa ra fii, cze mu wie lu da je swój
wy raz, jak rów nież prze jezd nych wę -
dru ją cych tę dy od stro ny Wy szo gro du.
Po pra wio na, strze li sta bry ła da chu,
skrzą ca się w sło necz ne, je sien ne dni
jesz cze wy raź niej uka za ła wdzięk go -
tyc kie go sty lu, w ja kim zbu do wa no tę
świą ty nię. Za tak szczę śli wie ukoń czo -
ne dzie ło wy pa da ło za tem po dzię ko -
wać Bo gu i lu dziom w wy jąt ko wy spo -
sób – pięk nym kon cer tem.

Dniem świę to wa nia pod su mo wa -
nia prac i po świę ce nia da chu ko ścio ła
sta ła się nie dzie la 20 paź dzier ni ka. Te -
go dnia dzięk czyn ną Mszę św. od pra -

wił o go dzi nie 11.00 ks. kan. Ze non
Glic ner, eme ry to wa ny pro boszcz
i dzie kan wy szo grodz ki. On też do ko -
nał po świę ca nia no we go po kry cia da -
chu. Spo śród go ści za pro szo nych przy -
by łych na tę uro czość na le ży wy mie -
nić Jo lan tę Mo ty kę – re pre zen tu ją cą
Mar szał ka Wo je wódz twa Ma zo wiec -
kie go Ada ma Stru zi ka oraz Sta ro stę
Płoc kie go Ma riu sza Bień ka. Na ko niec
Eu cha ry stii od czy ta ny zo stał tak że list
oko licz no ścio wy, ja ki na rę ce pro bosz -
cza pa ra fii ks. Ra fa ła Bed nar czy ka
skie ro wał Pan Mar sza łek. W tym miej -
scu trze ba pod kre ślić, iż Urząd Mar -
szał kow ski był głów nym do na to rem
tej dość kosz tow nej in we sty cji (opie -
wa ją cej na bli sko 300 tys. zł.), a tak że
wy da rze nia ar ty stycz ne go, ja kie to wa -
rzy szy ło wspól ne mu świę to wa niu. 

Wy so kie do zna nia es te tycz ne za -
pew nił te go dnia wy stęp war szaw skie -
go chó ru żeń skie go „Wi wat” pro wa dzo -
ne go przez Ali cję Mos sa kow ską

z udzia łem ak to ra Sta ni sła wa Gór ki,
so li sty Pol skiej Ope ry Kró lew skiej Ro -
ber ta Szpren gla oraz mu zy ków Ta de -
usza Me lo na i Wło dzi mie rza Ty la. To
już trze cia wi zy ta tych że ar ty stów
w rę bow skiej pa ra fii na prze strze ni
ostat nie go ro ku. Wy raź nie za tem
upodo ba li so bie to miej sce i je go miesz -
kań ców. Tym ra zem prócz mu zycz nej
opra wy Mszy św. za pre zen to wa li oni
kon cert pa pie ski za ty tu ło wa ny „Pro szę
Was, bądź cie ze mną! W hoł dzie św. Ja -
no wi Paw ło wi II”. Mu zy ka, re cy ta cja
tek stów i śpiew przy wo ły wa ły wspo -
mnie nia zwią za ne z Pa pie żem Po la -
kiem, a tak że chwy ta ły za ser ce. Uczta
dla ucha trwa ła go dzi nę choć wszyst -
kim mo gło się wy da wać, że to by ła tyl -
ko ma ła chwil ka. Wy stęp za koń czy ło
po pi so we wy ko na nie śpie wu „Gó ra lu,
czy ci nie żal”. Si ła i eks pre sja gło su so -
li sty zda wa ła się uno sić wszyst kich ku
gó rom. I nam by ło tro chę żal, że kon -
cert nie mógł po trwać tro chę dłu żej.

Moż na jed nak mieć na dzie ję, że ko lej -
ne oka zje jesz cze przyj dą, by go ścić
u nas ar ty stów war szaw skich i cie szyć
ucho ich wy stę pa mi. 

„Kon cer to we” uczcze nie za koń cze -
nia dzie ła re no wa cji da chu za byt ko we go
ko ścio ła w Rę bo wie skła nia do wie lo ra -
kiej za du my. Na de wszyst ko by ło ono
przy po mnie niem wiel kiej po sta ci, ja ką
dla Ko ścio ła w Pol sce jest św. Jan Pa -
weł II. Je go styl, du cho wa cha ry zma
i głę bo kie prze sła nie tchną wiel ką si łą.
Przy po mi na ją o war to ściach i ide ach,
dla któ rych war to żyć. Tak, jak by ło to
w wy pad ku Ka ro la Woj ty ły, wy ra sta ją
one z mo dli twy i za chwy tu wo bec Bo ga
prze ży wa ne go w kli ma cie cza sem ma -
łych i pro stych świą tyń, jak ta rę bow ska.
Przy wo ły wa nie je go oso by to tak że za -
chę ta dla nas, aby sta rać się wy peł niać
na sze ko ścio ły au ten tycz nym pięk nem
i ży wą wia rą. Choć kosz tu je to tro chę
wy sił ku, ta kie mo men ty jak ten zda ją
się mó wić z ca łą mo cą – a jed nak war to! 

„Kon cer to we” za koń cze nie re mon tu da chu na ko ście le w Rę bo wie

reklama
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W dniu 22 wrze śnia 2019 r. od by ło się uro czy ste pod su mo -
wa nie i za koń cze nie pro jek tu „Zie lo ny Za ką tek” re ali zo wa ne -
go w ra mach pro gra mu „Dzia łaj Lo kal nie” Fun da cji „Fun dusz
Lo kal ny Zie mi Płoc kiej – Mło dzi Ra zem”. Dzię ki za an ga żo wa -
niu i pra cy wło żo nej przez miesz kań ców Ro go wa oraz po zy -
ska ne mu do fi nan so wa niu po wsta ło no we, pięk ne miej sce
spo tkań na świe żym po wie trzu o na zwie „Zie lo ny Za ką tek”.
Ser decz ne gra tu la cje dla Soł tys wsi Ro go wo Pa ni Ka ro li ny
Chmie lew skiej oraz wszyst kich wspie ra ją cych re ali za cję pro -
jek tu. Przy czy nił się on do in te gra cji miesz kań ców Ro go wa,
a Gmi na Bul ko wo rów nież mia ła w tym swój ad mi ni stra cyj ny
i tech nicz ny wkład. Ży czy my dal szych tak kre atyw nych po my -
słów i wspa nia łej współ pra cy.

reklama

Zie lo ny Za ką tek 
w gmi nie Bul ko wo

W dniu 24 wrze śnia 2019 r. w De le ga tu rze w Płoc ku Ma -
zo wiec kie go Urzę du Wo je wódz kie go mia ło miej sce wrę cze -
nie cze ków przez Wi ce wo je wo dę Ma zo wiec kie go Pa na Ar tu ra
Stan do wi cza na re ali za cję pro jek tów w ra mach Fun du szu
Dróg Sa mo rzą do wych. Dzię ki do fi nan so wa niu zo sta nie wy re -
mon to wa ny od ci nek dro gi gmin nej re la cji Bul ko wo -Gniew ko -
wo -Pi li cho wo o dłu go ści 3,145 km. War tość kosz to ry so wa ca -
łe go za da nia to 1 832 052,58 zł, a kwo ta do fi nan so wa nia rzą -
do we go wy nio sła 1 374 039 zł. Ogrom ne po dzię ko wa nia kie -
ru je my w stro nę Po sła na Sejm Pa na Ma ciej Ma łec ki, Se na to ra
RP Pa na Ma rek Mar ty now ski oraz Kie row nik De le ga tu ry
w Płoc ku Ma zo wiec kie go Urzę du Wo je wódz kie go Pa ni Mar -
le na Ma zur ska, któ rzy bar dzo wspie ra li Gmi nę Bul ko wo
w po zy ska niu do fi nan so wa nia. Po wsta nie no wy, bar dzo po -
trzeb ny ciąg dro go wy. Dzię ku je my za tak ol brzy mie wspar cie.

W so bo tę 21 wrze śnia 2019 ro ku od by ły się uro czy ste
ob cho dy te go pięk ne go ju bi le uszu. W bu dyn ku Szkut -
ni ze bra li się przed sta wi cie le władz sa mo rzą do wych
i po wia to wych, du cho wień stwa oraz Książ ni cy Płoc -
kiej, dy rek to rzy szkół, przed szko la, bi blio te ka rze, pre -
ze si i dy rek to rzy za przy jaź nio nych in sty tu cji, obec ni
i daw ni pra cow ni cy bi blio te ki i Urzę du Mia sta.

Na po cząt ku uro czy sto ści głos za bra ła p. Mał go rza ta Ma -
jew ska – dy rek tor Miej skiej i Gmin nej Bi blio te ki Pu blicz nej wi -
ta jąc i dzię ku jąc za przy by cie wszyst kim go ściom. Ju bi le usz 70-
le cia Bi blio te ki był oka zją nie tyl ko do pod kre śle nia obec nej ro li
pla ców ki w ży ciu kul tu ral nym na sze go mia sta, ale rów nież
do wy ra że nia sza cun ku i uzna nia wszyst kim tym, któ rzy przy -
czy ni li się do jej roz wo ju. Krót ka re flek sja nad cza sem mi nio -
nym, jak rów nież te raź niej szo ścią    i przy szło ścią te go rocz nej Ju -
bi lat ki da ła ogól ny za rys dzia łal no ści wy szo grodz kiej pla ców ki.

W dal szej czę ści uro czy sto ści głos za bra ła Pa ni Iwo na
Gor tat Bur mistrz Mia sta i Gmi ny, prze ka zu jąc sło wa uzna nia
dla do rob ku i osią gnięć Bi blio te ki oraz ży cze nia dal szych suk -
ce sów w pra cy za wo do wej.

Ju bi le usz wy szo grodz kiej Książ ni cy był tak że oka zją
do uho no ro wa nia   i po dzię ko wa nia wszyst kim by łym i obec -
nym pra cow ni kom Miej skiej i Gmin nej Bi blio te ki Pu blicz nej
za wie lo let nią pra cę z książ ką i czy tel ni kiem oraz za dba łość
o roz wój Bi blio te ki. Bur mistrz Mia sta Iwo na Gor tat wraz
z prze wod ni czą cą Ra dy Bar ba rą Do mi ni kie wicz wrę czy li dy -
plo my uzna nia pa ni Kor du li Pio trow skiej, Kry sty nie Klus, Ire -
nie Wą giel, Elż bie cie Gosz czyń skiej, Mi ro sła wie Brze ziń skiej,
Ane cie Bosz ko oraz Zo fii Ma jew skiej.   Pod nio sły mo ment wrę -
cza nia po dzię ko wań, li stów gra tu la cyj nych, kwia tów to ko lej ny
punkt pro gra mu uro czy sto ści ju bi le uszo wych. Dy rek tor Bi blio -
te ki skie ro wa ła sło wa po dzię ko wa nia do tych dla któ rych ist nie -
je my – na szych czy tel ni ków, a jest ich nie ma ło. Spo śród ogól nej
licz by pra wie ty sią ca co rocz nych czy tel ni ków na szej Bi blio te ki
są oso by – naj wier niej sze i sys te ma tycz ne, któ re za słu gu ją
na szcze gól ne wy róż nie nie, m. in.: Sta ni sław Trzciał kow ski, Ma -
ria Kło siń ska, An na Skop czyń ska, Sta ni sła wa Kaź mier czak, Bar -
ba ra Do mi ni kie wicz, Mie czy sław Ko per ski, Bar ba ra Tur kow -
ska, Kry sty na Woź nic ka, Wie sła wa Pa chol ska, Anie la Kło bu -
kow ska, Elż bie ta Da sie wicz, Ja dwi ga Żu kow ska.

Pod czas uro czy sto ści nie za bra kło licz nych prze mó wień i gra -
tu la cji: wła dze mia sta, dy rek to rzy szkół, pla có wek kul tu ral nych, bi -
blio te ka rze, gra tu lo wa li pięk ne go ju bi le uszu i dzię ko wa li za oka zy -
wa ną im po moc. Oto treść jed ne go z li stów gra tu la cyj nych:

„Z oka zji ju bi le uszu 70 – le cia Miej skiej i Gmin nej Bi blio -
te ki Pu blicz nej w Wy szo gro dzie, w imie niu wła snym i miesz -
kań ców skła da my Pa ni Dy rek tor oraz Pra cow ni kom ser decz -
ne po dzię ko wa nia za do tych cza so wą, efek tyw ną pra cę
na rzecz pro mo cji książ ki i po pu la ry za cji czy tel nictw. Z sa tys -
fak cją pra gnie my pod kre ślić, że Bi blio te ka od wie lu lat jest
kre atyw nym ośrod kiem re ali za cji wie lu cie ka wych, róż no rod -
nych przed się wzięć i kam pa nii spo łecz nych na rzecz pro mo -
wa nia li te ra tu ry oraz po zy ski wa nia czy tel ni ków.

Do ce nia my Pań stwa wy si łek i za an ga żo wa nie, któ re go
efek ty przy czy nią się do uno wo cze śnie nia In sty tu cji, przy no -
sząc sa tys fak cję pra cow ni kom i uzna nie czy tel ni ków.

Pro si my o przy ję cie naj ser decz niej szych ży czeń dal szej
wy trwa ło ści, po zy tyw nej ener gii, sa tys fak cji z pra cy oraz

wszel kiej po myśl no ści oso bi stej, z wy ra za mi sza cun ku i uzna -
nia Iwo na Gor tat Bur mistrz GiM Wy szo gród, Bar ba ra Do mi -
ni kie wicz Prze wod ni czą ca Ra dy GiM Wy szo gród 

Uro czy stość 70-le cia Miej skiej i Gmin nej Bi blio te ki Pu -
blicz nej uświet ni ła część ar ty stycz na. Dla wszyst kich za pro szo -
nych go ści wy stą pił Da wid Brze ziń ski, uczeń kla sy VI Szko ły
Pod sta wo wej im. K. K. Ba czyń skie go w Wy szo gro dzie, któ ry
za grał i za śpie wał utwo ry Krzysz to fa Kraw czy ka.

Świę to na szej Bi blio te ki po łą czo ne zo sta ło z Na ro do wym
Czy ta niem. Bar dzo wzru sza ją cej no we li „Ka ta ryn ka” B. Pru sa
w sku pie niu wy słu cha li wszy scy ze bra ni. Pięk nie tekst od czy -
ta li: Pa ni Bur mistrz Iwo na Gor tat, Prze wod ni cza ca Ra dy Bar -
ba ra Do mi ni kie wicz, Bi blio te kar ka z Ze spo łu Szkół im. J. Śnia -
dec kie go Wie sła wa Woź niak, Dy rek tor Książ ni cy Płoc kiej Elż -
bie ta Do broń, Dy rek tor Bi blio te ki w Wy szo gro dzie Mał go rza -
ta Ma jew ska, Rad ny GiM Piotr Ma jew ski oraz uczeń VII kla sy
Szko ły Pod sta wo wej w Wy szo gro dzie Pa weł Ko nop ka.

Waż nym punk tem ob cho dów na sze go ju bi le uszu by ło
spo tka nie au tor skie z Agniesz ką Lin gas -Ło niew ską, któ ra jest
nie zwy kle po pu lar ną au tor ką wśród na szych czy tel ni ków.
Spo tka nie w ca ło ści zo sta ło sfi nan so wa ne z pro jek tu, któ ry Bi -
blio te ka zło ży ła do Fun da cji „Fun dusz Lo kal ny Zie mi Płoc kiej
Mło dzi Ra zem”.

Przy tak pięk nym ju bi le uszu nie mo gło za brak nąć tor tu,
świecz ki na nim dmu cha li wszy scy go ście.

Na za koń cze nie uro czy sto ści wy stą pił ze spół Ma vi le na,
któ ry pod kie run kiem pa ni Mał go rza ty Brze ziń skiej, swy mi
tań ca mi w krę gu za chwy cił wszyst kich. Do wspól nej za ba wy
za pro szo no uczest ni ków by w rytm m. in. „Ku ku łecz ki”
i „W mo im ogró decz ku” wy tań czyć pięk ne za koń cze nie ju bi -
le uszo we go świę ta na szej bi blio te ki.

Licz na obec ność lo kal nej spo łecz no ści, mi łe sło wa pod -
kre śla ją ce ro lę bi blio te ki w śro do wi sku po twier dzi ły fakt po -
trze by ist nie nia Miej skiej i Gmin nej Bi blio te ki Pu blicz nej
w Wy szo gro dzie oraz utwier dzi ły jej miej sce w ży ciu oświa to -
wym i kul tu ral nym mia sta, gmi ny i po wia tu.

Bar dzo ser decz ne sło wa po dzię ko wa nia pra gnę skie ro wać
do osób i in sty tu cji, któ re po mo gły w zor ga ni zo wa niu tej pięk -
nej uro czy sto ści:

Zo fii Ma jew skiej
An nie Kac przak z Fresh Mar ket
Ka ta rzy ny Na gór ka
Ma rio li Ro pe lew skiej
Han nie Si dor
Mie czy sła wo wi Ma jew skie mu
Mar ko wi Brzo zow skie mu
Mi ro sła wie Brze ziń skiej
Kor du li Pio trow skiej

Ko lej ny mi lion dla Gmi ny Bul ko wo!

W 2019 ro ku mi ja 70 lat od po wo ła nia 
Miej skiej i Gmin nej Bi blio te ki Pu blicz nej w Wy szo gro dzie
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W piątek 18 października uczniowie z klas 0, I, II, III szkoły z Goławina
wyjechali do Czerwińska. Celem wyjazdu było poznawanie historii i
miejsca lokalnych zabytków. Pierwszym, najważniejszym zabytkiem była
romańska Bazylika z cudownym obrazem Matki Bożej Pocieszenia
obrazem Matki Bożej Pocieszenia. Historię kościoła i obrazu opowiedział
ksiądz przewodnik. On też oprowadził po Salezjańskim Muzeum
Misyjnym. Wszyscy podziwiali piękno nadwiślańskiego krajobrazu z
przyklasztornego tarasu. Następnie udali się na czerwiński rynek. Dzięki
jego rewitalizacji i zamieszczonym na tabliczkach informacjom wszyscy
się dowiedzieli o historii starych domów, o przeprawie przez Wisłę wojsk
króla Władysława Jagiełły. Następnie uczniowie wraz z nauczycielami
podjechali do Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwińsku. Tam zapoznali
się z księgozbiorem i zasadami wypożyczania książek. Na zakończenie
poćwiczyli na publicznym placu zabaw. Szczęśliwi i bogatsi o nową
wiedzę i doświadczenie wrócili do swojej szkoły. Opiekunami na
wycieczce były: p. Hanna Majewska, p. Bożena Żółtowska, p. Olga
Wiórkiewicz-Rosiak, p. Małgorzata Kazimierowska i jedna z mam p.
Małgorzata Krężlewicz.

HANNA MAJEWSKA

W ra mach kil ku mie sięcz nych przy go to wań pro gra mo -
wych, zu chy i har ce rze re ali zo wa li za da nia, któ rych ce lem
by ło po zna nie i pra ca z przy szłym Bo ha te rem Huf ca – „Sza -
ry mi Sze re ga mi”. W ra mach kam pa nii, zdo by wa no spraw -
no ści, wy jeż dża no na bi wa ki, raj dy i obo zy. Uczest ni czo no
w wy da rze niach zwią za nych z bo ha te ra mi kon spi ra cyj ne go
har cer stwa. Dzię ki „Kam pa nii Bo ha ter” bliż sza sta ła się har -
ce rzom hi sto ria na szej oj czy zny, a po sta wa, po świę ce nie i pa -
trio tyzm har ce rzy z Sza rych Sze re gów oka za ła się chlub nym
wzo rem do na śla do wa nia. 

Za koń cze nie pro jek tu zbie gło się z waż ny mi wy da rze -
nia mi hi sto rycz ny mi w na szym kra ju. Z 80 rocz ni cą wy bu -
chu II woj ny świa to wej, 75 rocz ni cą wy bu chu Po wsta nia
War szaw skie go oraz 80 rocz ni cą Po wsta nia Sza rych Sze re -
gów. Uro czy sto ści pod su mo wu ją ce od by ły się pod czas zła -
zu har cer skie go w Si ko rzu. Pierw sza część har cer skie go
świę ta, mia ła miej sce w Ko ście le św. Bar ba ry, gdzie ka pe lan
Cho rą gwi Ma zo wiec kiej ZHP ks. Ja ro sław Ci choc ki pod -
czas Mszy Świę tej, po świę cił sztan dar Huf ca. Ak tyw ny
udział we mszy pod kre ślo ny zo stał przez czy ta nia, służ bę
li tur gicz ną oraz opra wę mu zycz ną har ce rzy.  Głów ne uro -
czy sto ści od by ły się na pla cu przy Szko le Pod sta wo wej
w Si ko rzu. Uro czy stą zbiór kę roz po czął Hymn ZHP oraz
przy ję cie mel dun ku ja ki zło żył do wód ca uro czy sto ści Ko -

men dan to wi Cho rą gwi Ma zo wiec kiej ZHP. Zgod nie z ce -
re mo nia łem od czy ta no akt nada nia imie nia Sza rych Sze re -
gów Huf co wi „Ma zow sze” Płock po czym Ko men dant
Cho rą gwi Ma zo wiec kiej – hm Ce za ry Su peł wrę czył
sztan dar dla Huf ca. Po oka za niu, Ko men dant Huf -
ca – hm. Adam We nkler prze ka zał sztan dar pocz to wi i na -
stą pi ła uro czy sta pre zen ta cja.  Pod czas ob cho dów od czy ta -
no rów nież list i prze sła nie od żoł nie rzy – kom ba tan tów ze
Sto wa rzy sze nia Sza rych Sze re gów. Prze pro wa dzo ny zo stał
rów nież Apel Po le głych.

W uro czy sto ściach uczest ni czy ło po nad trzy stu zu chów,
har ce rzy i in struk to rów. Wrę czo no po dzię ko wa nia dla fun da -
to rów i dar czyń ców, za wspar cie ini cja ty wy. Fun da to rzy wbi li
rów nież pa miąt ko we gwoź dzie i do ko na li wpi su do Księ gi Pa -
miąt ko wej. Wy róż nio ne zo sta ły Dru ży ny, któ re włą czy ły się
w zbiór kę fun du szy na za kup sztan da ru. 

Swo ją obec no ścią spo tka nie za szczy ci li przed sta wi cie le
Sa mo rzą du Po wia tu Płoc kie go, Wła dze gmin: Bru dzeń, Bo -
dza nów, Bul ko wo, Ra dza no wo. Przy by li przed sta wi cie le Cho -
rą gwi Ma zo wiec kiej ZHP i Huf ca” Ma zow sze” Płock. Obec ni
by li rów nież, ro dzi ce i sym pa ty cy har cer stwa. 

Przez dwa dni, har cer skie go zła zu mia ły miej sce rów nież
dzia ła nia do dat ko we. Od by ło się uro czy ste świecz ko wi sko, gra
te re no wa, oraz kon cert pio se nek pa trio tycz nych. 

HAR CE RZE Z PO WIA TU 
MA JĄ PA TRO NA ORAZ SZTAN DAR

reklama

Poznajemy 
naszą

Małą Ojczyznę

W dniach 19-20 paź dzier ni ka dru ży ny har cer skie zrze szo ne w Huf cu ZHP
„Ma zow sze” Płock, za koń czy ły uro czy ście ak cję pod na zwą Kam pa nia 

Bo ha ter. Ce lem dzia łań by ło nada nie Huf co wi imie nia „Sza rych Sze re gów”
oraz prze ka za nie śro do wi sku har ce rzy po wia tu płoc kie go sztan da ru. 
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ogłoszenia

Bar dzo uda ne za wo dy za gra li ucznio wie Szko ły
Pod sta wo wej w No wych Łub kach pod czas I Mię -
dzysz kol ne go Tur nie ju Te ni sa Sto ło we go zor ga ni -
zo wa ne go przez Szko łę Pod sta wo wą w Bul ko wie.
Ucznio wie z No wych Łu bek wy stą pi li we wszyst -
kich moż li wych ka te go riach wie ko wych i łącz nie
zdo by li 4 me da le, a kil ku uczniów za ję ło miej sca
w pierw szej szó st ce. Przede wszyst kim cie szy wy -
stęp naj młod szych, któ rzy bar dzo do brze ro ku ją
na naj bliż sze la ta. Ostat nie dni by ły o bar dzo in -
ten syw nych tre nin gach z te ni sa sto ło we go w SP
No we Łub ki i jak wi dać za owo co wa ło.

Po ni żej prze sta wia my wy ni ki na szych uczniów w po -
szcze gól nych ka te go riach.

CHŁOP CY/DZIEW CZĘ TA KLAS 1-3:
Łu kasz Kro kow ski – 1 miej sce!!!
Ja kub Sad kow ski – 3 miej sce!!!
Ja kub Osiak – 4 miej sce
Ali cja Gron czew ska – 7 miej sce
CHŁOP CY KLAS 4-6:
Wik tor Cier lik – 3 miej sce!!!

Kac per Kro kow ski – 4 miej sce
Kac per Ma słow ski – 5 miej sce
Eryk Cy tac ki – miej sca 9-12
Ka mil Ma jew ski – miej sca 13-16
Mi łosz Świt kie wicz – miej sca 17-24
Pa weł Rut kow ski – miej sca 17-24
Kac per Gra bar czyk – miej sca 17-24
Ka rol Ma jew ski – miej sca 17-24
Ja kub Fe li ciak – 17-24
DZIEW CZĘ TA KLAS 4-6:
An na Brzu ska – miej sca 7-8
Zo fia Po go rzel ska – 7-8
Ju lia Sad kow ska – miej sca 9-12
CHŁOP CY KLAS 7-8:
Adam Cy tac ki – 6 miej sca
Kac per Do brze niec ki – miej sca 7-8
Mar cin Szmu le wicz – miej sca 7-8
Da niel Bau man – miej sca 17-24
Ma te usz Osiak – miej sca 17-24
Bar tek Ma jew ski – miej sca 13-16
DZIEW CZĘ TA KLAS 7-8:
Alek san dra Ka liń ska – 1 miej sce!!!
Emi la Kra śniew ska – miej sca 9-12
Ewe li na Strze miecz na – miej sca 9-12
Ju sty na Ma cek – miej sca 9-12

MIĘ DZYSZ KOL NY TUR NIEJ TE NI SA STO ŁO WE GO W BUL KO WIE 
– SP No we Łub ki

Reklama
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16 paź dzier ni ka
ob cho dzo ny jest
Eu ro pej ski Dzień
Przy wra ca nia
Czyn no ści Ser ca.
Z tej oka zji Szko -
ła Pod sta wo wa
im. Ja na Paw -
ła II w Grodź cu
włą czy ła się
do ak cji za ini cjo -
wa nej przez
Wiel ką Or kie strę
Po mo cy – pró by
po bi cia re kor du
w licz bie osób
pro wa dzą cych
jed no cze śnie re -
su scy ta cję

PODSUMOWANIE JESIENI 2019 
- ZJEDNOCZENI BULKOWO

Rundę jesienną w rozgrywkach płockiej Klasy-B po dziewięciu
kolejkach Zjednoczeni Bulkowo zakończyli na trzecim miejscu z
dorobkiem 18 punktów. Posiadają tyle samo punktów co drugi
zespół w tabeli, jednakże minimalnie gorszy bilans bramkowy
plasuje Zjednoczonych lokatę niżej.

Przed piłkarzami przerwa zimowa, chwila na odpoczynek, a dla Zarządu Klubu
czas na wiele działań organizacyjnych

GMIN NE ELI MI NA CJE W TE NI SA STO ŁO WE GO 
NA ZA WO DY RE JO NO WE – re la cja SP No we Łub ki

Ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej w No wych Łub kach wzię li udział
w Bul ko wie w gmin nych eli mi na cjach te ni sa sto ło we go na za wo dy
re jo no we w czte rech ka te go riach wie ko wych, a w dwóch wy wal czy li
awans. Eli mi na cje od by ły się tuż po za koń cze niu Mię dzysz kol ne go
Tur nie ju Te ni sa Sto ło we go. b Awans wy wal czy li chłop cy z klas 4-6
Wik tor Cier lik oraz Kac per Ma słow ski oraz dziew czę ta z klas 7-8
Alek san dra Ka liń ska i Emi lia Kra śniew ska. Za wo dy re jo no we od bę -
dą się w Wy szo gro dzie na ko niec li sto pa da w ra mach Igrzysk dzie ci
i mło dzie ży szkol nej..

Świa to wy Dzień Przy wra ca nia Czyn no ści Ser ca 
– WOŚP – re kord w pierw szej po mo cy
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