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Pie ro gi z far szem ce bu lo wo -ma ko wym pn. „Le piu chy bo dza now -
skie” zo sta ły ofi cjal nym pro duk tem tra dy cyj nym Bo dza no wa.
W dniu 17 ma ja 2019 r. „Le piu chy bo dza now skie” zo sta ły wpi sa ne
przez Mi ni ster stwo Rol nic twa i Roz wo ju Wsi na li stę pro duk tów tra -
dy cyj nych w ka te go rii Go to we da nia i po tra wy w woj. ma zo wiec kim.

Sto wa rzy sze nie Spo łecz no -Kul tu ral ne So kół w Bo dza no wie dzię ki współ pra -
cy w 2018 r. z gru pą nie for mal ną „Pie ro żan ki” re ali zo wa ło pro jekt w pro gra mie
Dzia łaj Lo kal nie pod na zwą „Le piu chy bo dza now skie”, któ ry do ty czył od kry wa -
nia hi sto rii i pro mo cji pie ro gów.

Dzia ła nia pro jek to we za koń czy ły się suk ce sem i wpi sa ły się na sta łe w hi sto rię
ku li nar ną Gmi ny Bo dza nów. 

Oprócz za cho wa ne go dzie dzic twa ku li nar ne go Bo dza no wa na stą pił rów nież
roz wój oso bi sty i za wo do wy ko biet, któ re two rzy ły gru pę nie for mal ną. Uczest -
nicz ki po za koń cze niu re ali za cji pro jek tu utwo rzy ły Fir mę PIE RO ŻEK oraz Ko ło
Go spo dyń Wiej skich Bo dza now skie Pie ro żan ki.

W dniu 9 czerw ca 2019 r. pod czas Jar mar ku Nor ber tań skie go w Bo dza no -
wie, pie ro gi ce bu lo wo -ma ko we mia ły swój de biut i zo sta ły ofi cjal nie pro mo wa ne
ja ko pro dukt tra dy cyj ny przez Sto wa rzy sze nie Spo łecz no -Kul tu ral ne So kół w Bo -
dza no wie w ra mach pro jek tu „Ape tyt na tra dy cję”. Za da nie zo sta ło do fi nan so wa -
ne przez Po wiat Płoc ki.

Bo dza nów ma swój pro dukt tra dy cyj ny!Bo dza nów ma swój pro dukt tra dy cyj ny!

Czytaj str. 6-7 
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Wi tam Sza now nych Czy tel ni ków
z czerw co wym wy da niem ga ze ty e -wy -
szo grod. pl

To juz 59 nu mer ga ze ty. Od 5 lat
utrzy mu je my kon takt ze so bą po przez
pa pier oraz in ter net.

Re dak cja ga ze ty e -wy szo grod to
mo ja skrom na oso ba. Ga ze tą i por ta -
lem zaj mu ję się po go dzi nach nor mal -
nej pra cy. Z te go po wo du pro szę Was
o wy ba cze nie, za wszel kie nie do cią -
gnię cia ja kie sie po ja wia ły oraz to że nie
wszę dzie mo głem być kie dy mnie za -
pra sza li ście 

Jak wspo mi na łem re dak cja ga ze ty
jest jed no oso bo wa. Był ta kie chwi le kie -
dy w pra cy wspie ra ła mnie Iwo na Bier -
nat oraz Hu bert Więc kow ski. Bar dzo
im dzię ku ję za tam ten czas. Bar dzo
chciał bym rów nież po dzię ko wać gru -
pie osób któ re choć na od le głość słu żą
po mo cą i wspo ma ga ją. Dzię ku ję bar -
dzo Iren ce Grusz czyń skiej, Wie si Szy -
mer skiej z Re bo wa, Jo lan cie Pi sar skiej
z Go ła wi na, Krzysz to fo wi Ja ku bia ko -
wi z Bul ko wa, Mał go rza cie Ma jew skiej,
Mał go rza cie Ma da ny, Ewie Grze lak
i wie lu in nym któ rych nie wy mie ni łem
a są przy chyl ni mo jej dzia łal no ści.

Po raz ko lej ny za pra szam
do współ pra cy. Ci któ rzy mnie zna ją
po twier dzą że je stem za wsze otwar ty
do współ pra cy z oso ba mi życz li wy mi.

Jesz cze raz Dzię ku ją za to co by ło
do tych czas.

PO ZDRA WIAM
PA WEŁ KŁO BU KOW SKI 
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4 czerw ca 2019 ro ku ob cho dzi my
waż ną dla nas Po la ków rocz ni cę.
Te go dnia w 1989 ro ku od by ły się
pierw sze w po wo jen nej hi sto rii Pol -
ski, czę ścio wo wol ne wy bo ry do Sej -
mu oraz cał ko wi cie wol ne wy bo ry
do Se na tu, a Po la cy przy urnach
zde cy do wa li o koń cu ko mu ni zmu.
W ich kon se kwen cji 12 wrze śnia
po wstał pierw szy po wo jen ny, nie ko -
mu ni stycz ny rząd, na któ re go cze le
sta nął Ta de usz Ma zo wiec ki. Wy da -
rze nia te za in spi ro wa ły prze mia ny
w ca łym re gio nie, zmie ni ły ob li cze
Eu ro py i świa ta.

Świę tu je my tę rocz ni cę ze świa do -
mo ścią, że od tam te go cza su mi nę ło
już 30 lat. Znacz na część pol skie go spo -
łe czeń stwa, a zwłasz cza mło dzi lu dzie,
nie pa mię ta ją wy da rzeń „89 ro ku. Ma -
my więc obo wią zek uczyć i pod kre ślać
ich zna cze nie oraz przy po mi nać o tej
rocz ni cy – mó wi ła pod czas spo tka nia p.
Jo an na Mi sia kow ska – dy rek tor Ze spo -
łu Szkół im. Ja na Śnia dec kie go.

Z tej oka zji w na szej szko le przy go to -
wa no spe cjal ne wy da rze nie, ja kim by ła de -
ba ta mło dzie ży i lo kal nych sa mo rzą dow -
ców po ru sza ją ca te mat zna cze nia tych wy -

bo rów dla po li ty ki w Eu ro pie Środ ko wo -
-Wschod niej, a tak że prze mian w na szym
kra ju. De ba ta od by ła się pod ha słem
„WOL NOŚĆ KO CHAM I RO ZU -
MIEM”, a po pro wa dził ją nasz te go rocz ny
ma tu rzy sta Ka mil Ta tar ka. 

Za pro sze nie przy ję li i udział w de ba -
cie wzię li: p. Ma riusz Bie niek – Sta ro sta
Płoc ki, p. Bar ba ra Do mi ni kie wicz - prze -
wod ni czą ca Ra dy Gmi ny i Mia sta Wy -
szo gród, p. Ka ta rzy na Wal czak – In spek -
tor Oświa ty Gmi ny i Mia sta Wy szo gród,
ks. Grze gorz Przy by łek – Pro boszcz Pa -
ra fii Św. Trój cy w Wy szo gro dzie, p. Elż -
bie ta Ja chi miak – Rad na Po wia tu Płoc -
kie go, oraz p. Pa weł Kło bu kow ski – lo -
kal ny dzia łacz i re dak tor por ta lu E -Wy -

szo gród, któ rzy oprócz pod su mo wa nia
tam tych wy da rzeń po dzie li li się
z ucznia mi zgro ma dzo ny mi na sa li swo -
imi prze ży cia mi z tam te go okre su. 

Przed sta wi cie la mi mło dzie ży w de -
ba cie by li: Do mi ni ka Sie kie ra, We ro ni -
ka Skop czyń ska, Bar tosz Fa bro wicz, Ku -
ba Krze miń ski, Ma te usz Mo drze jew ski,
Ja kub Wil czek i Bar tosz Smół ka. 

Na sza de ba ta to czy ła się w te ma cie
zmian eko no micz nych, po li tycz nych
i spo łecz nych, ja kie mia ły miej sce przez
ostat nie 30 lat w Pol sce. Mia ła tak że
przy wró cić pa mięć o wy da rze niach „89
ro ku – wal kach o wol ną, de mo kra tycz -
ną Pol skę i roz mo wach przy Okrą głym
Sto le, któ re za po bie gły w Pol sce roz le -

wo wi krwi. Dzię ki te mu pro ces prze -
kształ ce nia kra ju to ta li tar ne go w de mo -
kra tycz ny prze biegł po ko jo wo. 

Dziś, w rocz ni cę tych wy da rzeń
chce my po dzię ko wać wszyst kim tym,
któ rzy wal czy li o na szą wol ność. Ich po -
sta wy przy po mi na ją nam, że de mo kra -

cja i pra wo rząd ność nie są czymś da nym
raz na za wsze. Swo ją po sta wą, pra cą
oraz wy bo ra mi mu si my ca ły czas dbać,
aby tej wol no ści nie stra cić.

ZE SPÓŁ SZKÓŁ IM. JA NA ŚNIA DEC KIE GO 

W WY SZO GRO DZIE

„WOL NOŚĆ KO CHAM I RO ZU MIEM”- pa mięć o 1989r

Mi ło nam po in for mo wać, że Szko ła Pod sta -
wo wa w Pod gó rzu do łą czy ła do eli tar ne go
gro na szkół po sia da ją cych ty tuł SZKÓŁ
UCZĄ CYCH SIĘ, któ ry jest naj waż niej szym
ho no ro wym ty tu łem nada wa nym szko łom
przez Cen trum Edu ka cji Oby wa tel skiej. 

Ten ogól no pol ski pro gram ma na ce lu pod nie sie nie ja -
ko ści pra cy pol skiej oświa ty po przez pro fe sjo na li za cję pra cy
szkół i na uczy cie li. Ta pro fe sjo na li za cja ma two rzyć kul tu rę
or ga ni za cji i pra cy szko ły da ją cą się przed sta wić ja ko sys tem
za pew nia nia ja ko ści, w tym ja ko ści ucze nia się uczniów.

Ty tuł jest po twier dze niem, że na uczy cie le szko ły w swo -
jej pra cy z ucznia mi kon cen tru ją się na pro ce sie ucze nia się
uczniów po przez wdra ża nie oce nia nia kształ tu ją ce go, czy li
stra te gii ucze nia się i na ucza nia, jak rów nież do ce nie niem
wy sił ków na uczy cie li i dy rek to ra szko ły.

Wrę cze nie wy róż nie nia mia ło miej sce 06 czerw -
ca 2019 r. pod czas Pa ne lu Ko le żeń skie go w któ rym wzię li

udział przed sta wi cie le władz Cen trum Edu ka cji Oby wa tel -
skiej, se kre tarz Gmi ny Ma ła Wieś, re pre zen tant MSCDN,
dy rek tor szko ły z Dzier ża no wa oraz  za in te re so wa ni no wo -
cze sny mi  prak ty ka mi  dy dak tycz ny mi  na uczy cie le i dy rek -
to rzy ze szkół w Ko na rach, Wo li Kieł piń skiej i Bli cho wie
oraz ro dzi ce i ucznio wie.

Pierw sze do świad cze nia z ele men ta mi OK szko ła zdo -
by ła pod czas re ali za cji ogól no pol skie go pro jek tu edu ka cyj -
ne go „Z Ma łej Szko ły w Wiel ki Świat” – FIO w la -
tach 2010 – 2013. 

W ro ku 2014 przy stą pio no do pro gra mu „Oce nia nie
Kształ tu ją ce w Szko le Uczą cej się”, a od 2016 do pro gra mu
Ca ło ścio wy Roz wój Szko ły Po ziom Za awan so wa ny, czy li
CRS2, któ ry za koń czo ny zo stał otrzy ma niem po wyż sze go
ty tu łu.

Do suk ce su szko ły przy czy ni li się na uczy cie le re ali za to -
rzy pro gra mu: 

M. Ma jor kie wicz, B. Ostrow ska, M. Gór ka, L. Fi gur ska,
A. Brzo za, A. Bo rów ka. 

Gra tu la cje.
SO BÓT KO

DY REK TOR SZKO ŁY POD STA WO WEJ W POD GÓ RZU

TY TUŁ SZKO ŁY UCZĄ CEJ SIĘ DLA S. P. W POD GÓ RZU



PIĄTEK, 28 czerwca 20194

Upa mięt nie nie Pre mie ra Ja na Ol -
szew skie go, wrę cze nie na gród lau -
re atom kon kur su „Kwiat Po wia -
tu”, spra woz da nie Po wia to we go
Urzę du Pra cy, wspar cie dla Ochot -
ni czych Stra ży Po żar nych i szko ły.
To tyl ko część te ma tów, ja ki mi za -
ję li się Rad ni Po wia tu Płoc kie go
pod czas czerw co wej se sji.

VIII se sja Ra dy Po wia tu w Płoc ku w ka den cji 2018 – 2023 od by -
ła się 26 czerw ca 2019 r. w sie dzi bie Sta ro stwa Po wia to we go w Płoc -
ku. Otwo rzył ją Prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Lech Dą brow ski, któ -
ry po wi tał wszyst kich obec nych. Wśród nich by li m. in.: Kie row nik
Nad zo ru Wod ne go w Płoc ku Ur szu la Cen dlew ska, Za stęp ca Ko men -
dan ta Miej skie go Po li cji w Płoc ku  Ma rek Ko za nec ki, Ko men dant
Miej ski Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Płoc ku Grze gorz Pa dzik, Wi ce -
pre zes Za rzą du Od dzia łu Wo je wódz kie go Związ ku OSP RP oraz Pre -
zes Za rzą du Od dzia łu Po wia to we go ZOSP RP Hi la ry Ja nusz czyk, Po -
wia to wy Le karz We te ry na rii w Płoc ku Ma rek San kie wicz, Dy rek tor
Po wia to wej Sta cji Sa ni tar no -Epi de mio lo gicz nej w Płoc ku  Ro mu ald
Ostrow ski.

W se sji udział wzię li tak że: Sta ro sta Płoc ki Ma riusz Bie niek, Wi -
ce sta ro sta Iwo na Sie roc ka oraz po zo sta li człon ko wie Za rzą du Po wia -
tu: Bog dan Ba nasz czak, Pa weł Bo giel oraz Pa weł Ja ku bow ski, Se kre -
tarz Ra dy Po wia tu Pa weł To kar ski, a tak że Skarb nik Po wia tu Ma ria
Ja ku bow ska, Se kre tarz Po wia tu Mi chał Twar dy oraz Dy rek to rzy Wy -
dzia łów i jed no stek or ga ni za cyj nych Sta ro stwa Po wia to we go w Płoc -
ku.

W se sji wzię ło udział 22 z 23 Rad nych. W skład Ko mi sji Uchwał
i Wnio sków we szli tym ra zem: Elż bie ta Ja chi miak, Mar cin Pio trow -
ski i Piotr Sko rup ski.

Ob ra dy roz po czę ły się od pod ję cia uchwa ły upa mięt nia ją cej
zmar łe go w lu tym br. Ja na Ol szew skie go – me ce na sa, po li ty ka, pu -
bli cy sty, by łe go Pre mie ra pol skie go Rzą du, ukon sty tu owa ne go w wy -
ni ku pierw szych po II woj nie świa to wej cał ko wi cie wol nych wy bo -
rów. Ob szer ne uza sad nie nie uchwa ły od czy ta ła Rad na  Mał go rza ta
Pur ce lew ska. Rad ni w gło so wa niu przy ję li tę uchwa łę, po czym zro bi -
li to jesz cze przez akla ma cję, wsta jąc i wy ra ża jąc swo je po par cie okla -
ska mi.

Na stęp nym punk tem se sji by ło wrę cze nie na gród lau re atom kon -
kur su o do rocz ną na gro dę Sta ro sty Płoc kie go „Kwiat Po wia tu”.
Do mów ni cy po de szła Dy rek tor Wy dzia łu Edu ka cji, Kul tu ry i Spraw
Spo łecz nych Mał go rza ta Stru zik (je den z człon ków ka pi tu ły kon kur -
su), któ ra ogło si ła zwy cięz ców, ser decz nie każ de mu gra tu lu jąc.

W su mie do te go rocz nej edy cji kon kur su wpły nę ło 6 zgło szeń
w na stę pu ją cych ka te go riach:

I. ANI MA TOR KUL TU RY  –  Ma ria Ma rze na Do brze niec -
ka – na uczy ciel w Ze spo le Szkół im. Le oka dii Ber ge ro wej w Płoc ku

II. WO LON TA RIUSZ RO KU – Ma rio la Ewa Ma dej – na uczy -
ciel w Ze spo le Szkół im. Le oka dii Ber ge ro wej w Płoc ku

III. WO LON TA RIUSZ RO KU – Ali cja Ję drze jak  – na uczy ciel
w Ze spo le Szkół im. Le oka dii Ber ge ro wej w Płoc ku

IV. ANI MA TOR SPOR TU – Ire ne usz Gon ta rek  – Pre zes
Uczniow skie go Klu bu Spor to we go „Atle ta”

V. OSO BO WOŚĆ PO WIA TU – Ka rol Pi sar ski – uczeń Ze spo łu
Szkół im. Ja na Śnia dec kie go w Wy szo gro dzie

VI. TA LENT RO KU – Wik to ria Kop ka  – uczen ni ca Ze spo łu
Szkół im. Ja na Śnia dec kie go w Wy szo gro dzie

Każ dy z lau re atów otrzy mał sta tu et kę „Kwiat Po wia tu” oraz dy -
plom. Każ dy do stał rów nież na gro dę fi nan so wą w wy so ko -
ści 1 000,00 zł. Wy róż nio nym przy słu gu je pra wo do wy ko rzy sta nia

przy zna nej na gro dy w pro mo cji wła sne go wi ze run ku w pro wa dzo nej
dzia łal no ści pu blicz nej.

Głos, w imie niu wszyst kich na gro dzo nych, za bra ła  Wik to ria
Kop ka. – Dzię ku je my za tak szcze gól ną na gro dę, ja ką jest „Kwiat Po -
wia tu”. Cie szy my się, że na sze za an ga żo wa nie, pra ca, pro mo wa nie
Po wia tu Płoc kie go zo sta ły do ce nio ne przez ka pi tu łę kon kur su – po -
wie dzia ła lau re at ka.

Po uro czy stym wrę cze niu na gród, Rad ni prze szli do ko lej nych
punk tów se sji, wśród któ rych by ły m. in.: spra woz da nie z dzia łal no ści
Po wia to we go Urzę du Pra cy za 2018 rok spra woz da nie z dzia łań po -
dej mo wa nych w ub. r. przez nad zo ry wod ne w za kre sie go spo da ro wa -
nia wo da mi na te re nie Po wia tu Płoc kie go, udzie le nie po mo cy fi nan -
so wej Ochot ni czym Stra żom Po żar nym z te re nu każ dej gmi ny Po wia -
tu Płoc kie go, udzie le nie po mo cy fi nan so wej na rzecz Mia sta i Gmi ny
Dro bin z prze zna cze niem na do fi nan so wa nie bie żą cej dzia łal no ści
Ze spo łu Szkół Po nad gim na zjal nych w Dro bi nie, emi sja ob li ga cji Po -
wia tu Płoc kie go.

Wrę czo no na gro dy lau re atom eta pu re -
gio nal ne go XVII Ogól no kra jo we go Kon -
kur su „Bez piecz ne Go spo dar stwo Rol -
ne 2019” or ga ni zo wa ne go przez Pla -
ców kę Te re no wą Ka sy Rol ni cze go Ubez -
pie cze nia Spo łecz ne go w Płoc ku wspól -
nie z Pań stwo wą In spek cją Pra cy, Agen -
cją Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol -
nic twa oraz Ma zo wiec kim Ośrod kiem
Do radz twa Rol ni cze go.

Do udzia łu w kon kur sie, któ re go ce lem jest
pro mo cja za sad ochro ny zdro wia i ży cia w go spo -
dar stwach rol nych, a za ra zem jed nym z wie lu dzia -
łań pre wen cyj nych pro wa dzo nych przez Ka sę
na rzecz zmniej sze nia licz by wy pad ków i cho rób
za wo do wych rol ni ków, z te re nu dzia ła nia Pla ców ki
Te re no wej KRUS w Płoc ku zgło si ły się 22 go spo -
dar stwa. Do dru gie go, wo je wódz kie go eta pu, za -
kwa li fi ko wa ły się trzy go spo dar stwa zaj mu jąc od -
po wied nio w eta pie re gio nal nym: I miej sce – go -
spo dar stwo Pań stwa  Emi lii i Jó ze fa Kar wow -

skich  z Gmi ny Sierpc, II miej sce – go spo dar stwo
Pań stwa Edy ty i Ja ro sła wa Zi ma kow skich z Gmi ny
Bul ko wo oraz III miej sce – go spo dar stwo Pa -
na  Mar ci na Brud now skie go  z Gmi ny Go sty nin.
Wy róż nie nia otrzy ma li Pań stwo  Ka ta rzy na i Da -
riusz My zia  z Gmi ny Bul ko wo, Pań stwo  Mar ta
i Da riusz Ziem kie wicz z Gmi ny Ra dza no wo oraz
Pań stwo Re na ta i Ja nusz Fa bi siak z Gmi ny Bo dza -
nów.

Zgło szo ne do kon kur su go spo dar stwa oce nia -
ne są przez ko mi sje kon kur so we na szcze blu re gio -
nal nym, wo je wódz kim i cen tral nym. Za sto so wa nie
się do rad i uwag człon ków ko mi sji przy czy nia się
do wy eli mi no wa nia wie lu za gro żeń i zmniej sze nia
ry zy ka wy pad ków i cho rób za wo do wych rol ni ków
i ich ro dzin.

W uro czy stym wrę cze niu na gród i wy róż nień
uczest ni czy ły Wi ce sta ro sta  Iwo na Sie roc ka  i Dy -
rek tor Wy dzia łu Śro do wi ska i Roz wo ju Ob sza rów
Wiej skich  Do ro ta Za krzew ska, któ re wspól nie,
w imie niu Sa mo rzą du Po wia tu Płoc kie go, prze ka -
za ły gra tu la cje i upo min ki rol ni kom, któ rzy wzo ro -
wo dba ją o bez pie czeń stwo na te re nie wła snych go -
spo darstw.

Roz strzy gnię cie Kon kur su „Bez piecz ne Go spo dar stwo Rol ne 2019”

VIII se sja Ra dy Po wia tu w Płoc ku z mnó stwem waż nych te ma tów
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W dniach 15-16 czerw ca 2019
r. od by ły się IX Dni Bul ko wa,
któ rym to wa rzy szył tak -
że XVII Fe styn Ro dzin ny Sto wa -
rzy sze nia „Na sza Przy szłość”.
Pa tro nat ho no ro wy nad te go -
rocz ny mi ob cho da mi ob jął Wo -
je wo da Ma zo wiec ki Pan Zdzi -
sław Si pie ra oraz Mar sza łek
Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go
Pan Adam Stru zik, na to miast
pa tro nat me dial ny ob jął e -wy -
szo gród oraz In fo PłockTV.

Dni Gmi ny Bul ko wo by ły wy jąt ko -
we z wie lu wzglę dów. Na uro czy stość
przy by ło gro no za cnych go ści: Se kre tarz
Sta nu w Kan ce la rii Pre ze sa Ra dy Mi ni -
strów, Za stęp ca Mi ni stra Ko or dy na to ra
Służb Spe cjal nych Po seł Ma ciej Wą sik,
Mi ni ster Pan Woj ciech Ja siń ski, Po słan -
ka do Eu ro par la men tu Pa ni Ju lia Pi te ra,
Po słan ka na Sejm RP Pa ni An na Ci chol -
ska, Po seł na Sejm Pan Wal de mar Olej -
ni czak, Se na tor RP Pan Ma rek Mar ty -
now ski, Rad ny Sej mi ku Wo je wódz twa
Ma zo wiec kie go Pan Ar tur Cza pliń ski,
Kie row nik De le ga tu ry Ma zo wiec kie go
Urzę du Wo je wódz kie go w Płoc ku Pa ni
Mar le na Ma zur ska, któ ra od czy ta ła list
Wo je wo dy Ma zo wiec kie go Pa na Zdzi -
sła wa Si pie ry, Za stęp ca Dy rek to ra Ma -
zo wiec kie go Ośrod ka Do radz twa Rol ni -
cze go w War sza wie Pan To masz Sko -
rup ski, Sta ro sta Płoc ki Pan Ma riusz Bie -
niek, Rad ny Po wia tu Płoc kie go Pan
Piotr Sko rup ski, Po wia to wy Le karz We -
te ry na rii Pan Ma rek San kie wicz, Za -
stęp ca Kie row ni ka PT KRUS w Płoc ku
Pa ni Ju sty na Po ręb ska, Pro boszcz Pa ra -
fii Świę tej Trój cy w Bul ko wie Ks. Sła wo -
mir Trza ska, Wójt Gmi ny Ma ła Wieś
Pan Zyg munt Woj na row ski wraz z Pa -
nią Se kre tarz Ja dwi gą No wat kie wicz,
Prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Bul ko wo
An drzej Kro kow ski wraz z rad ny mi
i soł ty sa mi, przed sta wi ciel Biu ra Związ -

ku Gmin Re gio nu Płoc kie go Pa ni Ka ta -
rzy na Wół kie wicz, Prze wod ni czą cy Ko -
ła Eme ry tów, Ren ci stów i In wa li dów
w Bul ko wie Pan Ta de usz Jan kow ski
wraz z Se nio ra mi, Ko ła Go spo dyń, Sto -
wa rzy sze nia.

Tra dy cyj nie pierw szym dniem im -
pre zy by ła spor to wa so bo ta. Od by ły się
wów czas II Za wo dy w Węd kar stwie
Spła wi ko wym o Pu char Wój ta Gmi ny
Bul ko wo, Tur nie je Mię dzysz kol ne, Pił ki
Noż nej So łectw oraz Pla żo wej Pił ki Siat -
ko wej. 

Dru gi dzień ob cho dów to wy stę py
ar ty stycz ne grup z czte rech Szkół Pod -
sta wo wych oraz Ko la Eme ry tów, Ren ci -
stów i In wa li dów oraz sto iska te ma tycz -
ne. Wśród wy staw ców dzia łal ność za -
pre zen to wa li m. in.: 6. Ma zo wiec ka Bry -
ga da Obro ny Te ry to rial nej oraz Woj sko -
wa Ko men da Uzu peł nień w Płoc ku, PT
KRUS w Płoc ku, Ma zo wiec ki Ośro dek
Do radz twa Rol ni cze go, Po wia to wy
Urząd Pra cy w Płoc ku, Warsz ta ty Te ra -
pii Za ję cio wej w No wym Mi sze wie, Śro -
do wi sko wy Dom Sa mo po mo cy w Sta -
rych Świę ci cach, Sto wa rzy sze nie „Na sza
Przy szłość” oraz Ko la Go spo dyń Wiej -
skich. Swo je sto isko za pre zen to wa ła
rów nież Ra da Ro dzi ców Szko ły Pod sta -
wo wej w No wych Łuc kach. Mie szań cy
mo gli za po znać się z obiek ta mi hi sto -

rycz ny mi z te re nu Gmi ny Bul ko wo
na sto isku z mi nia tu ra mi tych obiek -
tów, któ re przy go to wał Pan Mie czy sław
Jó zwiak – Rad ny Gmi ny Bul ko wo. Mi -
ło śni cy mo to ry za cji po dzi wia li licz nie
zgro ma dzo ne po jaz dy gru py mo to cy kli -
stów, a młod si miesz kań cy spę dza li czas
na sto iskach Gmin nej Bi blio te ki Pu -
blicz nej w Bul ko wie czy Gmin ne go
Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w Bul ko -
wie, pod czas warsz ta tów ma lo wa nia ta -
le rzy lub ba wiąc się na we so łym mia -
stecz ku.

Nie mo gło rów nież za brak nąć uho -
no ro wa nia naj zdol niej szych uczniów
z te re nu Gmi ny Bul ko wo. Sty pen dia
Wój ta Gmi ny Bul ko wo otrzy ma li:

1. Ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej
w No wych Łub kach:

– Ka rol Ma jew ski,
– Bar tosz Ma jew ski,
– Ma te usz Osiak,
– Szy mon Strzel czak.
2. Ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej

im. Ma rii Ko nop nic kiej w Bul ko wie:
– Ka rol Da nie lak, 
– Oli wia Ple ba niak,
– Ame lia Ka czyń ska,
– Zu zan na Bo rzew ska,
– Wik to ria Cie ślak (kl. III gim na -

zjum),
– Ju lia Dy mek (kl. III gim na zjum).

3. Ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej
im. Ar mii Kra jo wej w Bli cho wie:

– Szy mon Woź niak,
– Ma ria Na gu szew ska,
– Ju lia Wik to ria Kaź mier czak

(kl. III gim na zjum),
– Mi ko łaj Na gu szew ski, 
– Ju lia Jóź wiak,
– Ma ja Świt kie wicz,
– Mar ce li na Ry bic ka,
– Ame lia Ty buś,
– Adam Ostro wic ki,
– Na ta lia Adam czak,
– Oli wia Ki joch,
– Emi lia Bi gos.
4. Ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej

im. Ks. Ja na Twar dow skie go w No wych
Kru bi cach:

– Ga brie la Ma jor kie wicz.
Te go dnia od był się Kon kurs Ku li -

nar ny Kół Go spo dyń Wiej skich „Pie ro -
go wy za wrót gło wy”, któ re go zwy cięz cą
oka za ło się Ko ło Go spo dyń Wiej skich
„Mi ra bel ki” z Wo ro wic, II miej sce za ję ło
Ko ło Go spo dyń Wiej skich z Włók, na -
to miast III miej sce przy pa dło Ko łu Go -
spo dyń Wiej skich „Ma rze nie” z Nad -
ułek. Tra dy cyj nie od był się kon kur sy or -
ga ni zo wa ne przez Gmin ną Bi blio te kę
Pu blicz ną w Bul ko wie, czy li „Roz czy taj
się w Bul ko wie i zo stań Po że ra czem
Ksią żek” oraz „Czy tel nik Ro ku”. Gmin -
na Bi blio te ka Pu blicz na w Bul ko wie
otrzy ma ła tak że na gro dę za ca ło kształt
swo jej dzia łal no ści, któ rą ufun do wał
spon sor wy da rze nia fir ma XE RO SER -
WIS Ire ne usz Go la tow ski.

Punk tem kul mi na cyj nym ob cho -
dów by ły: pro gram ar ty stycz ny Ilu zjo ni -
sty Ra fa ła Mul ki oraz wy stęp gwiaz dy
wie czo ru Mi ły Pan, któ ry po rwał
wszyst kich do wspól nej za ba wy, a na za -
koń cze nie do tań ca wszyst kich za pro sił
ze spół AKORD.

Nie za bra kło pysz nej gro chów ki,
któ rej pra wie 1000 por cji ro ze szło się
bły ska wicz nie!

Dniom Bul ko wa to wa rzy szył Pik -
nik Ro dzin ny Sto wa rzy sze nia „Na sza
Przy szłość”, zor ga ni zo wa ny z my ślą

o miesz kań cach. To do bra za chę ta
do wspól nej za ba wy i spę dze nia cza su
wśród ro dzi ny i zna jo mych. Dzię ki Sto -
wa rzy sze niu od był się Tur niej Te ni sa
Sto ło we go i Kon kurs Pla stycz ny „Szko ła
przy szło ści w oczach mło dzie ży”, jak
rów nież zo sta ły wrę czo ne po dzię ko wa -
nia Ban ku Żyw no ści dla Wo lon ta riu szy.

Wiel kie po dzię ko wa nia na le żą się
rów nież spon so rom, bez któ rych ob -
cho dy nie by ły by tak wspa nia łe i wy jąt -
ko we. Dzię ki nim uda ło się zre ali zo wać
wie le po my słów i osią gnąć za mie rzo ne
przez nas ce le. Szcze re Wy ra zy uzna nia
oraz po dzię ko wa nia skła da my na szym
dar czyń com: Fir ma Han dlo wo -Usłu go -
wa „AMK -TRANS” An na Je ziak, XE -
RO SER WIS Ire ne usz Go la tow ski, P. P.
H. U. „OLA TRANS” – Ol ga Ski biń ska,
Piz ze ria Mam ma Mi ja Ju sty na Jan kow -
ska, AM BRA Krzysz tof Osiec ki, Go spo -
dar stwo Rol ne w Dzier ża no wie, Ire ne -
usz Kwiat kow ski, Przed się bior stwo
Usłu go wo -Han dlo we „CHE MI -
ROL” Sp. z o.o., U. S. T. Han del Żwi -
rem – Ma riusz Gu ziń ski, Usłu gi Trans -
por to we – Ma rek Prze radz ki, Za kład
Usłu go wo -Han dlo wy Ma rian Go rze la -
ny, Mał go rza ta Ban dych Kwia ciar nia
„Fan ta zja”, Sklep Wie lo bran żo wy Bo -
guc ka Gra ży na, Bar „WAR KA” Iza be la
Pę che rzew ska oraz Kę dzier ski Ro bert
Han del Wie lo bran żo wy i Dys try bu cja
„CEN TRUM”.

Ser decz nie dzię ku je my za za an ga -
żo wa nie w przy go to wa nia: pra cow ni -
kom Urzę du Gmi ny, Go spo dar ki Ko -
mu nal nej, Gmin nej Bi blio te ce Pu -
blicz nej w Bul ko wie, Gmin ne go
Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w Bul ko -
wie, dru hom Ochot ni czych Stra ży Po -
żar nych z te re nu Gmi ny Bul ko wo, Sto -
wa rzy sze niu „Na sza Przy szłość”, KS
„Zjed no cze ni” Bul ko wo, człon kom Ko -
ła Węd kar skie go „Zło ta Ryb ka”, opie -
ku nom i uczniom ze wszyst kich szkół,
Se nio rom. NA GRO DĄ DLA NAS
JEST TO, ŻE UCZEST NI KÓW MO -
ŻE MY LI CZYĆ W TY SIĄ CACH.
DZIĘ KU JE MY!!!

IX Dni Bul ko wa



PIĄTEK, 28 czerwca 20196

Sza now ni Pań stwo!
Ob cho dzi my dzi siaj pięk ny
ju bi le usz 40- tych Dni Wi sły
w Wy szo gro dzie.

Pierw sze Dni Wi sły zo sta ły zor ga ni -
zo wa ne w 1977 ro ku z ini cja ty wy Wy -
dzia łu Kul tu ry i Sztu ki Urzę du Wo je -
wódz kie go w Płoc ku i Od dzia łu To wa rzy -
stwa Na uko we go w Wy szo gro dzie oraz
Urzę du Mia sta i Gmi ny w Wy szo gro dzie.
Praw do po dob nie 2 ra zy im pre za się nie
od by ła, z po wo du du żej fa li na Wi śle.

Or ga ni za to rzy uzna li, że bę dzie to
im pre za kul tu ral na, or ga ni zo wa na cy -
klicz nie, raz w ro ku w mie sią cu czerw -
cu. Cho dzi ło rów nież o to, aby do udzia -
łu w tych uro czy sto ściach za an ga żo wać
miej sco wą spo łecz ność. 

Pierw sze Dni Wi sły za in au gu ro wa -
ła Se sja Na uko wa zor ga ni zo wa na przez
Od dział To wa rzy stwa Na uko we go Płoc -
kie go w Wy szo gro dzie. Se sji prze wod ni -
czył mgr. Edward Ol brom ski, ów cze sny
prze wod ni czą cy Od dzia łu TNP, a re fe -
rat in au gu ra cyj ny wy gło sił dy rek tor
Mu zeum Mor skie go w Gdań sku doc.
dr. Prze my sław Smo la rek.

W dru gim dniu uro czy sto ści z ini -
cja ty wy Je rze go Okra ski, któ ry wów czas
pra co wał w Wy dzia le Kul tu ry i Sztu ki
Urzę du Wo je wódz kie go w Płoc ku, zor -
ga ni zo wa no im pre zę ple ne ro wą nad Wi -
słą. Pięk ne wi do wi sko folk lo ry stycz no -
ob rzę do we zwią za ne z No cą Świę to jań -
ską za pre zen to wał słyn ny ze spół „Har na -
ma” z Ło dzi. Nie by ło wte dy żad nej sce -
ny, ze spół wy stą pił na pro wi zo rycz nej
pod ło dze spro wa dzo nej z po bli skie go
Ka mio na. Po mi mo tych trud nych wa -

run ków, cho re ograf ze spo łu po gra tu lo -
wał nam wspa nia łej pu blicz no ści, któ ra
en tu zja stycz nie przy ję ła ze spół. 

Ruch wie lo barw nych tań czą cych
ze spo łów, ko lo ro we ko ro wo dy, cu dow -
na pu blicz ność wto pio na w pięk ne nad -
wi ślań skie kra jo bra zy, drew nia ny most,
w do le ma je sta tycz nie pły ną ca Wi sła.
Wszyst ko to przez la ta two rzy ło i two -
rzy nie sa mo wi ty kli mat, prze pięk ny ba -
jecz ny ob raz, któ re go za zdrosz czą nam
in ne mia sta.

Dni Wi sły z każ dym ro kiem by ły
wzbo ga ca ne o no we ele men ty. Węd ka -
rze or ga ni zo wa li za wo dy węd kar skie,
wod nia cy za wo dy na Wi śle „Łód ką
na pych”, pra cow ni cy mo sto wi po pi sy -
wa li się umie jęt no ścia mi w pra cach cie -
siel skich. TNP Od dział w Wy szo gro -
dzie or ga ni zo wał in te re su ją ce, bo ga te
w tre ści kon fe ren cje wi śla ne pod ha słem
„Ro la Wi sły w Pol sce”. Po wstał w ten
spo sób zna czą cy do ro bek na uko wy.
Z ini cja ty wy miej sco we go po ety nie ży -
ją ce go już pa na Je rze go Brzóz ki i ów cze -
snej dy rek tor Do mu Kul tu ry, Bar ba ry
Gon tar czyk or ga ni zo wa no ogól no pol -
ski kon kurs po etyc ki pod ha słem „Wi -
sła”. Bar dzo ak tyw nie w or ga ni za cję im -
pre zy włą cza ły się szko ły: Li ceum Ogól -
no kształ cą ce w Wy szo gro dzie oraz
szko ły pod sta wo we z Wy szo gro du, Rę -
bo wa, Ko byl nik, pięk ne wie lo barw ne
wy stę py da wa ły dzie ci z miej sco we go
przed szko la. Na le ży stwier dzić, że w tej
for mie wie lu obec nie do ro słych miesz -
kań ców mia sta ja ko dzie ci wy stą pi ło
na sce nie am fi te atru. 

Im pre za z każ dym ro kiem sta wa ła
się bo gat sza i atrak cyj niej sza ar ty stycz -
nie. Na le ża ło za tem stwo rzyć od po -

wied nie wa run ki do od by wa nia kon cer -
tów. Za szła po trze ba bu do wy am fi te -
atru, któ ry po wstał obok nie ist nie ją ce go
już sta re go, drew nia ne go mo stu.

Pro jekt tech nicz ny am fi te atru
na proś bę Je rze go Okra ski wy ko na li
spo łecz nie in ży nie ro wie Igna cy Bla dow -
ski i Ka zi mierz Ba dow ski. W bu do wę
za an ga żo wa ły się wy szo grodz kie za kła -
dy pra cy, or ga ni za cje spo łecz ne a tak że
miesz kań cy Wy szo gro du. 

W cią gu mi nio nych czter dzie stu lat
pod pa tro na tem na czel ni ków oraz bur -
mi strzów mia sta i gmi ny: Sta ni sła wa Dy -
ba now skie go, Fran cisz ka Kło siń skie go,
Ta de usza Sa dec kie go, Hen ry ka Klu sie -
wi cza, An drze ja Szy mań skie go, Grze go -
rza Ja chi mia ka, po now nie Hen ry ka Klu -
sie wi cza, Ma riu sza Bień ka, Ja na Bosz ko
i obec nie, pierw szej w hi sto rii ko bie ty
bur mistrz Iwo ny Gor tat, przy wspar ciu
sta ro stów Mi cha ła Bosz ko i Ma riu sza
Bień ka oraz mar szał ka Ada ma Stru zi ka
w ra mach Dni Wi sły atrak cyj ne kon cer -
ty w am fi te atrze nad Wi słą or ga ni zo wa -
li: nie ży ją ca już Wa cła wa Ja strzęb ska
oraz by li dy rek to rzy Do mu Kul tu ry:
Gra ży na Pie la ciń ska, An drzej Mar ti nez,
Edward Ba zy lak, Bar ba ra Gon tar czyk
oraz Bar ba ra Jar mosz.

W or ga ni za cji uro czy sto ści ak tyw -
nie uczest ni czy ła Miej ska i Gmin na Bi -
blio te ka Pu blicz na w Wy szo gro dzie,
któ ra po li kwi da cji Do mu Kul tu ry
przez wie le lat peł ni ła też ro lę tej in sty -
tu cji. Nie ży ją ca Te re sa Ko za kie wicz ów -
cze sna dy rek tor bi blio te ki a po niej Mał -
go rza ta Ma jew ska z du żym po wo dze -
niem i suk ce sem or ga ni zo wa ły przez
wie le lat Dni Wi sły. 

Od ro ku 2012ro ku, kie dy po wsta je
Cen trum Kul tu ry Wi sła, przej mu je or -
ga ni za cję Dni Wi sły, współ pra cu jąc ze
wszyst ki mi or ga ni za cja mi i in sty tu cja -
mi.

Z oka zji ju bi le uszu Dni Wi sły, na le -
ży wspo mnieć, że na de skach am fi te -
atru go ści li śmy wie lo krot nie Har cer ski
Ze spół Pie śni i Tań ca „Dzie ci Płoc ka”,
któ re go za ło ży cie lem był nasz ro dak
druh Wa cław Mil ke – Ho no ro wy Oby -
wa tel Wy szo gro du. Dłu go bę dzie my
wspo mi nać z ja ką pa sją opo wia dał
o miej sco wej hi sto rii, ob rzę dach lu do -
wych i lo kal nej kul tu rze.

Du żym za in te re so wa niem i sym pa -
tią przyj mo wa no za wsze wy stę py lo kal -
nych ar ty stów wśród nich wy stę py ze spo -
łu „An dro me da” – ro dzi ny Bier na tów
z Wy szo gro du, Chó ru Eme ry tów „Pro -
myk”, a obec nie ze spo łu „Re tro” pod kie -
run kiem pa na An to nie go Dą brow skie -
go., Or kie stry Dę tej OSP z Rę bo wa, wy -
stę py Ko li – Paw ła Ko ło dziej skie go.

Dniom Wi sły to tak że or ga ni zo wa ne
im pre zy to wa rzy szą ce: TNP Od dział Wy -
szo gród or ga ni zu je wy sta wy te ma tycz ne
zwią za ne z Wi słą, Miej ska i Gmin na Bi -
blio te ka Pu blicz na kon kurs pla stycz ny
pod na zwą „Co przy cią gnie tu ry stę
nad Wi słę”, LKS „Ste gny” me cze pił ki
noż nej: old bo jów, mię dzy za kła da mi pra -
cy, tur nie je pił ki siat ko wej, tur nie je sza -
cho we, przez wie le lat or ga ni zo wa ny był
bieg przez most, wie czo ra mi zaś Wi słą
pły nę ły wian ki pusz cza ne na wo dę w Noc
Świę to jań ską. Za koń cze niem ob cho dów
Dni Wi sły by ły za ba wy ta necz ne, któ re
in te gro wa ły na szą lo kal ną spo łecz ność. 

Dokończenie na str.7

40 Dni Wi sły w Wy szo gro dzie

re kla ma
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Dokończenie ze str.6

Or ga ni zu jąc Dni Wi sły za pra sza li -
śmy za wsze zna nych i lu bia nych wy ko -
naw ców, na na szej sce nie go ści li śmy
mię dzy in ny mi ta kich ar ty stów jak An -
drze ja Ro sie wi cza, Ja nu sza La skow skie -
go, Woj cie cha Gą sow skie go, Mag dę
Femm, Ali cję Ma jew ską, Iwa na Ko ma -
ren ko, Ro ber ta Roz mu sa, Maj kę Je żow -
ską, Ce za re go Pa zu rę, An drze ja Gra -
bow skie go, Ewe li nę Li sow ską, To ma sza
Ka ro la ka, An drze ja Ry biń skie go

Wśród za pro szo nych ze spo łów zna -
la zły się ta kie gwiaz dy jak: Ka pe la Czer -
nia kow ska, cy gań ski ze spół Ro ma, Don
Wa syl, Boys, Je den Osiem L, Od dział
Za mknię ty, Ró że Eu ro py, Pa pa D, Nor -
bi, Ko bra noc ka, Clas sik, Ska ner, Exa -
ited, Mig.

Przy tek oka zji pra gnie my bar dzo
ser decz nie po dzię ko wać wszyst kim
spon so rom, któ rzy na prze strze ni lat
wspie ra li na szą im pre zę. To dzię ki ich
hoj no ści mo gli śmy za ku pić mię dzy in -
ny mi na gro dy dla uczest ni ków kon kur -
sów, oraz sło dy cze dla dzie ci i mło dzie ży. 

Pra gnie my bar dzo ser decz nie po dzię -
ko wać wszyst kim or ga ni za to rom za wy si -

łek, trud, ser ce i za an ga żo wa nie, ja kie zo -
sta ło wło żo ne w prze pro wa dze nie Dni
Wi sły w cią gu tych 40 lat. Zor ga ni zo wa nie
ta kich uro czy sto ści wy ma ga du że go na -
kła du pra cy, dla te go też pra gnie my bar dzo
ser decz nie po dzię ko wać wszyst kim
miesz kań com Gmi ny i Mia sta Wy szo -
gród, któ rzy spo łecz nie, w spo sób bez in te -
re sow ny an ga żo wa li się w ich przy go to wa -
nie. Dzię ku je my dru hom stra ża kom
zOSP Wy szo gród, któ rzy za wsze zdu żym
po świę ce niem czu wa li nad po rząd kiem

i bez pie czeń stwem na szych uro czy sto ści.
Sza now ni Pań stwo, Dni Wi sły to

jed na z naj star szych, cy klicz nych im -
prez ple ne ro wych, ja kie od by wa ją się
w na szym kra ju. Jest to do sko na ła oka -
zja pro mu ją ca nie tyl ko wy stę py lo kal -
nych twór ców, ze spo łów mu zycz nych,
to tak że po ka za nie pięk na na sze go re -
gio nu, je go po ło że nia nad pięk ną kró lo -
wą pol skich rzek – Wi słą, któ rej od 40
lat od da je my hołd.

MAŁ GO RZA TA MA JEW SKA

re kla ma
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W Pa ła cu w Gaw ło wie nie sa mo wi ta „Lek cja dla Ro da ka”

21 czerw ca 2019 ro ku na pew no przej dzie do in te re su -
ją cej hi sto rii na sze go mia sta. W tym dniu wła śnie od -
by ła się w Pa ła cu w Gaw ło wie nie sa mo wi ta „Lek cja
dla Ro da ka”. Pro jekt do ty czył na szych oby wa te li z ob -
sza rów Rze czy po spo li tej, któ re dzi siaj na zy wa my Kre -
sa mi. By ła to lek cja o bo le snej kar cie dzie jów, zna cze -
niu i do nio sło ści tych ob sza rów, praw dzi wych hi sto rii
oraz trud no ściach po wro tu do Pol ski.

Z pod opiecz ny mi Fun da cja dla Ro da ka prze ka za li śmy na szej Ma -
łej Oj czyź nie szcze gó ło we in for ma cje (na ży wo) o lo sach pond 100
tys. Po la ków ska za nych przez NKWD na de por ta cję do Ka zach sta nu
i na Sy be rię. Na si mło dzi go ście już nie jed no krot nie od wie dza li in sty -
tu cje pań stwo we oraz sa mo rzą dy w Pol sce opo wia da jąc hi sto rię swo -
ich ro dzin (2018 rok – Se nat RP). Lek cja dla Ro da ka to ogól no pol ski
pro jekt Fun da cji dla Ro da ka, wpie ra ny m. in. przez Se nat RP, MEN,
MSZ oraz wie le eu ro pej skich państw.

Pod czas pre lek cji, któ rą wzbo ga ca ła bar dzo do brze przy go to -
wa na pre zen ta cja mul ti me dial na, mło dzież opo wie dzia ła o so bie,
o swo ich ro dzi nach i ich ży ciu. Wy kład uroz ma ica ły licz ne zdję cia,
opo wia da nia, któ rym to wa rzy szy ło du że wzru sze nie a nie kie dy
i łzy na szych go ści.

Ro da cy po cho dzą z by łych re pu blik ra dziec kich, głów nie Ka -
zach sta nu, Ukra iny, Bia ło ru si i Moł da wii. Mło dzież w ra mach
roz po czę cia wa ka cji, po zna wa nia kul tu ry i za byt ków zie mi so cha -
czew skiej prze by wa ła na te re nie mia sta od 19 do 23 czerw ca
pod opie ką Fun da cji Ochro ny Za byt ków Ma zow sza. Pod czas po -
by tu na si go ście mie li oka zję po znać sma ki kuch ni pol skiej,
wspól nie przy rzą dzać po sił ki, za po znać się ze spo so ba mi spę dza -
nia wol ne go cza su, udo sko na lać gry i za ba wy w ple ne rze (pa int -
ball la se ro wy) oraz wziąć udział w nie sa mo wi tej pia na par ty.
Wraz z eki pą fun da cji uczest ni czy li w pro ce sji Bo że go Cia ła w tu -
tej szym ko ście le Św. Al ber ta, od wie dzi li Że la zo wą Wo lę, za li czy -
li so bót ki na przy sta ni w Ple ce wi cach oraz po pły nę li wraz z Ka ja -
kow cy So cha cze wa  na spływ ka ja ko wy na szą ro dzi mą, ma low ni -
czą rze ką Bzu rą.

Spa ce ry, oglą da nie fil mów, pla żo wa nie, dys ko te ka, wspól ne
ogni sko, elek trycz ne – ro we ro we ewo lu cje, ja cuz zi, mno gość
atrak cji nie mia ła koń ca. Go ście świet nie się ba wi li przez czte -
ry ko lej ne dni przy pięk nej wio sen no – let niej po go dzie, któ ra
do mi no wa ła na te re nie So cha cze wa. Choć wszy scy bar dzo sym -
pa tycz nie spę dza li każ dy ko lej ny dzień, nad szedł dzień po że -
gna nia. W nie dzie lę póź nym po po łu dniem mło dzież opu ści ła
te ren Pa ła cu w Gaw ło wie i roz je cha ła się do miast w któ rych
na co dzień miesz ka i stu diu je. Roz sta niu to wa rzy szy ły wzru -

sza ją ce chwi le, nie oby ło się od ser decz nych uści sków, przy tu la -
nia i wy mia ny kon tak tów.

Bar dzo się cie szy my, że mo gli śmy go ścić tak wspa nia łych mło -
dych lu dzi w na szym mie ście i mi mo nie obec no ści przed sta wi cie li sa -
mo rzą du pod czas „Lek cji dla Ro da ka” mo że my być dum ni, że zro bi -
li śmy wszyst ko co moż li we, aby na si go ście po czu li się przy nas praw -
dzi wy mi Po la ka mi.

Bar dzo ser decz nie dzię ku je my spon so rom i dar czyń com za oka -
za ne ser ce i wspar cie fi nan so we ca łe go wy da rze nia. Szcze gól nie
chce my po dzię ko wać eki pie fun da cyj nej oraz or ga ni za to rom (Ni ka
Czu bak -Wroń ska,  Krzysz tof Wroń ski,  Syl wia Fie dler,  Oże
Ch, Agniesz ka Sy lvia, Aga Of fer czak -Ciu ra, Ar tur Ga łec ki, An drzej
Kor nac ki,  Al bert Fie dler,  Be ata Szust kie wicz, Pa try cjusz Szust kie -
wicz,  Hu bert Ge ra sik,  Ju lia Mag da le na Dzie ża,  Ma riusz Ge ra -
sik, Ra fał Mil cza rek) za opra wę ku li nar ną i or ga ni za cyj ną. Fir mom -
Bi stro „Pal ce Li zać” za prze pysz ny obiad, jed no st ce woj sko wej z Bie -
lic za wy po sa że nie sy pial ni, Ca fe Nut ka Że la zo wa Wo la za pysz ne
de se ry, Mo ni ce i Ar tu ro wi Za czkow skim za wspar cie fi nan so we
na za ku py pro duk tów spo żyw czych, Mar ci no wi Wa si lew skie mu Tę -
czo wy ogród za prze pysz ne so ki na tu ral ne, Mi cha ło wi i Iza be li Mil -
cza rek Eco ener gia, Krzysz to fo wi Kliszcz De kor tech,  RE BEL.
pl, Wy daw nic two La cer ta. Dzię ki Wa szym wiel kim ser com god nie
przy ję li śmy na szych go ści. Dzię ku je my i do zo ba cze nia wkrót ce!

W Nie pu blicz nej Szko le Pod sta wo wej
w Or szy mo wie 18 czerw ca 2019 ro ku
od by ły się za ję cia po świę co ne hi sto rii
Po la ków z Ka zach sta nu. Na wstę pie
na uczy ciel hi sto rii za po znał uczniów
z te ma ty ką ze sła nia lud no ści pol skiej
na Sy be rię i do Ka zach sta nu.

Ucznio wie, po dzie le ni na czte ry ze spo ły, mie li za za da nie
wska zać ob szar nie ludz kiej zie mi na ma pie Eu ro py, wy ja śnić
po ję cia: Sy bi rak, ła gier, ki bit ka, ze sła niec.

Mi ni wy kład pa ni Mał go rza ty Kwiat kow skiej, po świę co -
ny wy wóz ce ty się cy ze słań ców w cza sie II woj ny świa to wej,
uzmy sło wił ogrom de por ta cji Ro da ków na te ry to rium pań -
stwa ro syj skie go. Tek sty źró dło we, wspo mnie nia, frag men ty

lek tur - by ły to ma te ria ły rze czo we, słu żą ce do pro wa dze nia
roz mów i dys ku sji na te mat tra gicz nych lo sów mi lio na Po la -
ków wy wie zio nych z kra ju.

Na za koń cze nie za jęć przed sta wi ciel gru py pre zen to wał
ilu stra cję przed sta wia ją cą Sy be rie zi mą. Na stęp nie oma wia no
ob ra zy m. in. Ar tu ra Grot t ge ra „Po chód na Sy be rię”, Alek san -
dra So cha czew skie go” Po że gna nie Eu ro py” w kon tek ście ma -
lar skie go ob ra zu ogro mu cier pień Ro da ków prze śla do wa nych
przez Ro sjan.

Ucznio wie na za koń cze nie za jęć do szli do wnio sku, że
nie zwy kle waż na jest pa mięć o ze słań cach, ich tra gicz ne
i trud ne lo sy nie po win ny ulec za po mnie niu

Ta wy jąt ko wa lek cja hi sto rii nie za koń czy ła się w szko le.
Ucznio wie bę dą szu kać śla dów ze słań ców wśród bliż szej lub
dal szej ro dzi ny. Ta lek cja wciąż trwa…

I. G.

Ak cja „Lek cja dla Ro da ka” - Edy cja II
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VI Pik nik Ro dzin ny w Or szy mo wie
W so bo tę 8 czerw ca br. w Nie pu blicz nej
Szko le Pod sta wo wej im. Mar szał ka Jó ze fa
Pił sud skie go w Or szy mo wie od był się
już VI Pik nik Ro dzin ny. Za ba wę roz po czę li
naj młod si ucznio wie z od dzia łu przed szkol ne -
go, tań cząc i śpie wa jąc utwo ry o ro dzi nie. 

Ko lej nym punk tem so bot nich wy da rzeń
był IV Bieg Kra sna la. Wszyst kie dzie ci bio rą ce
udział otrzy ma ły zło te me da le. Na stęp nie roz po czę -
to ro dzin ne za wo dy spor to we. Po go da te go dnia nie
do pi sa ła ale i tak nie po psu ła za ba wy. Pod czas schro -
nie nia się w sa li gim na stycz nej bi ty był re kord
w tań cu Bel gij ka. W mię dzy cza sie moż na by ło so -
bie zro bić wspól ne, prze bie ra ne zdję cia w fo to bud -
ce Pan -Cyk. Gdy po go da się po pra wi ła z po wro tem
wszy scy wró ci li na bo isko aby kon ty nu ować za ba -
wę. W cza sie trwa nia pik ni ku, zo stał roz strzy gnię ty
kon kurs na Naj pięk niej szy La ta wiec, or ga ni za to rzy
jesz cze raz ser decz nie gra tu lu ją wszyst kim na gro -
dzo nym ro dzi nom. W trak cie trwa nia za ba wy by ło
mnó stwo atrak cji nie tyl ko dla dzie ci ale rów nież
dla do ro słych. Pod czas im pre zy by ły ta kie sto iska
jak: ma lo wa nie bu ziek, bań ki my dla ne, grill, ma lo -
wa nie na fo lii, wi tra że, ce ra mi ka – „Aka de mia Ma -
łej Sztu ki”, ka wia ren ka, lo te ria fan to wa, po pcorn,
wa ta cu kro wa. Dzie ci mo gły zjeż dżać na dmu cha -
nej zjeż dżal ni oraz zro bić so bie zdję cie z eg zo tycz -
ny mi zwie rzę ta mi – „Zwie rza ko lu by”. Te go dnia
do Or szy mo wa przy by ły rów nież za byt ko we sa mo -
cho dy ze „Stre fy kla sy ka” oraz stra ża cy z OSP Or -
szy mo wo. Opra wę mu zycz ną pro wa dził dj. Ar tis.
Pla ców kę w Or szy mo wie, od wie dzi li rów nież pra -
cow ni cy z pra ca mi pod opiecz nych ze Śro do wi sko -
we go Do mu Sa mo po mo cy w Sta rych Świę ci cach.
Pod czas pik ni ku swo je dzie ła za pre zen to wa ła pa ni

Ha li na No wac ka i przy po mnia ła wszyst kim sma ki
dzie ciń stwa ser wu jąc prze pysz ne pla cusz ki z do mo -
wym dże mem tru skaw ko wym. Or ga ni za to rzy ser -
decz nie wszyst kim za an ga żo wa nym w po moc
przy VI Pik ni ku Ro dzin nym dzię ku ją i oczy wi ście
za pra sza ją go ści za rok.

W dniu 25.05.2019 ro ku Sto wa rzy sze nie Ka ja kow cy So cha cze -
wa zor ga ni zo wa ło dla  uczniów Szko ły Pod sta wo wej im. Fry de -
ry ka Cho pi na z Ko byl nik spływ ka ja ko wy po rze ce Bzu rze. 

Nep tun te go dnia był ła ska wy. Za dbał o ide al ny po ziom wo dy
w rze ce oraz sło necz ną bez wietrz ną po go dę wręcz ide al ną do spły -
wu ka ja ko we go. Od ci nek rze ki ja ki mie li po ko nać uczest ni cy tj.
Cho da ków – Wit ko wi ce (dwa dni wcze śniej spraw dzo ny przez in -
struk to ra ka ja kar stwa) spo koj ny bez więk szych prze szkód wod nych
któ re mo gły by spra wić nie prze wi dzia ne trud no ści. Gru pa przy by ła
punk tu al nie w wy zna czo ne miej sce wo do wa nia. Na miej scu in -
struk to rzy ka ja kar stwa za po zna li wszyst kich z wa run ka mi bez -
piecz ne go za cho wa nia się na wo dzie oraz za sa da mi pa nu ją cy mi pod -
czas spły wu ka ja ko we. Tak więc po krót kim lecz nie zbęd nym szko le -
niu wszy scy ubra ni w ka mi zel ki ase ku ra cyj ne ru szy li w rejs po rze ce
Bzu rze. Spływ prze bie gał bar dzo spo koj nie wręcz sie lan ko wo. Nie -
któ rzy uczest ni cy spły wu pły nę li po raz pierw szy  w ży ciu ka ja kiem
to jed nak na le ży przy znać, że po prze pły nię ciu pierw szych kil ku mi -
nut ra dzi li so bie wy śmie ni cie. By ło bar dzo we so ło i nie oby ło się bez
przy sło wio we go lą do wa nia w przy brzeż nych trzci nach. Ale co to
był by za spływ na któ rym nie ma,, atrak cji”. Gdy do pły wa no
do miej sco wo ści Mi strze wi ce ko man dor pro wa dzą cy spływ za pro -
po no wał uczest ni kom zro bie nie na rze ce tzw.,, tra twy” z ka ja ków.
Jest to wbrew po zo rom wca le nie ła twa spra wa do zro bie nia, a szcze -

gól nie dla osób nie ma ją cych wpra wy w pły wa niu ka ja kiem  na rze -
ce kie dy nurt zno si pły ną cy ka jak, a wszy scy uczest ni cy mu szą pły -
nąć (bez wio sło wa nia) obok sie bie trzy ma jąc się je dy nie ka ja ków. Na -
si bo ha te ro wie wy ko na li to za da nie bar dzo do brze.    

Tem po spły wu nie spra wia ło więk szych trud no ści i tak po trzy -
go dzin nym rej sie wszy scy ra zem jed ną zwar tą gru pą do pły nę li

do miej sca za koń cze nia spły wu.  Na miej scu na dzie ci i ich opie ku -
nów cze kał po czę stu nek wcze śniej przy go to wa ny przez or ga ni za to -
rów w po sta ci na po jów, pie czo nych kieł ba sek, sło dy czy, ja błek. Cze -
ka ła rów nież na swych uczniów pa ni Dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej
w Ko byl ni kach któ ra swym czuj nym opie kuń czym okiem spraw -
dza ła czy wszy scy do tar li ca li i zdro wi.   Po chwi li od po czyn ku oraz
po si le niu się po tak dłu gim spły wie z uwa gi na to, że miej sce w któ -
rym za koń czo no spływ jest miej scem szcze gól nym w hi sto rii Pol ski
(Bi twa nad Bzu rą wrze sień 1939) przed sta wi cie le uczniów wspól -
nie z Pre ze sem ka ja kow ców za pa li li sym bo licz ne zni cze przed po -
mni kiem po le głych bo ha te rów Bi twy nad Bzu rą wrze śnia 1939 ro -
ku.   Mi łym za sko cze niem dla ka ja kow ców by ło otrzy ma nie od pa ni
dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej w Ko byl ni kach oraz dzie ci  dy plo mu
z po dzię ko wa nia mi za zor ga ni zo wa nie spły wu.

Na za koń cze nie spo tka nia tra dy cją ka ja kow ców sta ło się wrę cza -
nie dzie ciom któ re uczest ni czą w spły wie  skrom nych sym bo licz nych
pre zen tów.  

I tak  w mi łej i sym pa tycz nej at mos fe rze za koń czo no ,,I Spływ Ka -
ja ko wy Szko ły Pod sta wo wej w Ko byl ni kach„.      

Ka ja kow cy So cha cze wa pra gną po dzię ko wać:
– DZIE CIOM, opie ku nom, na uczy cie lom i Dy rek cji Szko ły Pod -

sta wo wej z Ko byl nik
– Mo bil nej wy po ży czal ni Ka ja ków 
– Fir mie BA KO MA 
– Pie kar ni 1919 pań stwa KACZ MAR KÓW 
– Part ne ro wi TĘ CZO WY OGRÓD 
– Mars Pol ska

I Spływ Ka ja ko wy Szko ły Pod sta wo wej w Ko byl ni kach

Za na mi pięk ny, sło necz ny i bar dzo ko lo ro wy
dzień, ja kim był Dzień Dziec ka w Mul tiO sa -
dzie. któ ry od był się 9 czerw ca br. Pod czas
nie dziel ne go pik ni ku, atrak cji nie bra ko wa ło. 

Spo tka nie roz po czę li śmy od wspa nia łe go po ka -
zu Ochot ni czych Stra ży Po żar nych z te re nu na szej
Gmi ny. Spe cjal nie na ten wy jąt ko wy dzień OSP
w Ma łej Wsi, OSP przy SUR w Ma łej Wsi oraz OSP
Za krze wo Ko ściel ne przy go to wa ły po kaz ra tow nic -
twa pod czas wy pad ku dro go we go. Dzie ci mo gły
rów nież z bli ska zo ba czyć po jaz dy i sprzęt ja kim dys -
po nu ją jed nost ki. Atrak cją by ła rów nież kur ty na
wod na. Ko lej nym punk tem pro gra mu był spek takl
przy go to wa ny przez wspa nia łych ro dzi ców i na uczy -
cie li dzie ci ze Szko ły Pod sta wo wej w Pod gó rzu.
„Rzep ka…na we so ło” w ich wy ko na niu by ła po pro -
stu re we la cyj na, otrzy ma li za nią ogrom ne bra wa
od pu blicz no ści. Na stęp nie Ani ma to rzy Me trum
Event za pro si li dzie ci na te atrzyk in te rak tyw ny „Pa -
pu ga Ple ciu ga”, któ ra wspól nie z na szy mi mi lu siń -
ski mi pa ko wa ła wa liz ki na wa ka cje. Ko lej na atrak cją
był kon cert mu zycz ny De dee&To nio, któ ry po rwał
wszyst kich do wspól nej za ba wy. Przy po mi na my, że
kon cert był pre zen tem Wój ta Gmi ny Ma ła Wieś,
któ ry wy li cy to wał go pod czas WOŚP w Ma łej Wsi
i prze ka zał na rę ce dy rek tor Mul tiO sa dy z prze zna -
cze niem na ob cho dy Dnia Dziec ka w na szej gmi nie.
Dla dzie ci cze ka ły rów nież ta kie atrak cje jak Zwie -
rza ko lu by (eg zo tycz ne zwie rzę ta), ma lo wa nie twa -
rzy, ple ce nie war ko czy afry kań skie, ba lo ny w for mie
kwia tów, zwie rza ków czy mie czy, warsz ta ty pla -
stycz nie, kon kur sy i wspól ne za ba wy oraz dar mo wa
wa ta cu kro wa, po pcorn i na po je gra ni ty, któ re chło -
dzi ły wszyst kich w ten bar dzo upal ny dzień.

Bar dzo dzię ku je my wszyst kim mi lu siń skim
i ich ro dzi com za przy by cie i su per za ba wę…Wa sze
za do wo lo ne bu zie są dla nas naj więk szą ra do ścią.

Dzię ku je my Pa nu Wój to wi Gmi ny Ma ła Wieś
za wspar cie fi nan so we, dzię ku je my Gmin nej Ko mi sji
roz wią zy wa nia Pro ble mów Al ko ho lo wych na ufun -
do wa nie na gród dla dzie ci. Ogrom ne po dzię ko wa nia
dla Stra ża ków z OSP Ma ła Wieś, OSP przy SUR
w Ma łej Wsi oraz z OSP Za krze wo Ko ściel ne, dzię ku -
je my za świet ny po kaz oraz po moc pod czas po ran -
nych przy go to wań. Dzię ku je my bar dzo ro dzi com ina -
uczy cie lom ze Szko ły Pod sta wo wej w Pod gó -
rzu…Rzep ka w Wa szym wy ko na niu zo sta nie w na -
szych pa mię ciach nadłu gi dłu gi czas. Gra tu lu je my po -
my słu i od wa gi! BRA WO WY! Dzię ku je my rów nież
eki pie z SP ZOZ w Ma łej Wsi, któ rzy za gwa ran to wa li
za bez pie cze nie me dycz ne pod czas na sze go pik ni ku.
Ser decz nie dzię ku je my rów nież nie za stą pio nym za -
przy jaź nio nym Ani ma to rom z Gru py Me trum
Event, dzię ki któ rym za ba wa za wsze jest naj lep sza.

Ogrom ną moc wdzięcz no ści kie ru je my
w stro nę Pa ni Pa try cji Ra ko wiec kiej z Ba lo no wych
In spi ra cji, któ ra, udzie li ła nam swo je go wspar cia,
przy go to wu jąc bez płat nie ba lo no wą de ko ra cję. 

Dzię ku je my wszyst kim, któ rzy w naj mniej -
szym stop niu przy czy ni li sie do przy go to wa nia na -
sze go nie dziel ne go kon cer tu. Ma my na dzie je, że
spę dzi li ście z na mi ra do sne chwi le, któ re na dłuż -
szy czas zo sta ną w wa szych ser cach.

EWA GRZE LAK

DY REK TOR GCK MUL TIO SA DA

Gmin ne Ob cho dy Dnia Dziec ka - Ma ła Wieś 2019
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W czerw cu br. ukoń czo no re ali za cję pro jek tu
gran to we go pn.: ZA GO SPO DA RO WA NIE PAR KU
W CEN TRUM MIEJ SCO WO ŚCI CHOD KO WO re ali -
zo wa ne go przez Sto wa rzy sze nie Spo łecz no -kul tu -
ral ne SO KÓŁ w Bo dza no wie w ra mach Pro gra mu
Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la ta 2014-2020

Dzia ła nie 19 „Wspar cie dla roz wo ju lo kal ne go w ra mach ini cja ty wy LE -
ADER” Pod dzia ła nie 19.2 „Wspar cie na wdra ża nie ope ra cji w ra mach stra te gii
roz wo ju lo kal ne go kie ro wa ne go przez spo łecz ność”.

Sto wa rzy sze nie Spo łecz no -Kul tu ral ne SO KÓŁ w Bo dza no wie pod pi sa ło
ze Sto wa rzy sze niem Lo kal na Gru pa Dzia ła nia RA ZEM DLA ROZ WO JU
w Wy szo gro dzie umo wę o udzie le niu gran tu na bu do wę si łow ni ze wnętrz nej
i pla cu za baw w Chod ko wie ce lem po pra wy sta nu in fra struk tu ry pu blicz nej,
tu ry stycz nej i spo łecz nej oraz po pra wy ja ko ści ży cia miesz kań ców.

Wspar cie for mal ne i me ry to rycz ne dla sto wa rzy sze nia w re ali za cji pro jek -
tu za pew nił Wójt Gmi ny Bo dza nów Je rzy Sta ni szew ski oraz pra cow ni cy Urzę -
du Gmi ny Re fe ra tu In we sty cji.

9 czerw ca na stą pi ło otwar cie no we go miej sca re kre acyj ne go dla miesz kań ców.

W Bo dza no wie po wsta ła no wa si łow nia i plac za baw dla dzie ci

Za koń cze nie ro ku szkol ne go w Ze spo le Szkół im. Ja na Śnia dec kie go w Wy szo gro dzie

W dniu 19 czerw ca 2018
ro ku od by ło się uro czy ste
za koń cze nie ro ku szkol -
ne go w Ze spo le Szkół 
im. Ja na Śnia dec kie go
w Wy szo gro dzie. 

Na po cząt ku uro czy sto ści Dy rek tor Jo an na
Mi sia kow ska przy wi ta ła za pro szo nych go ści, na -
uczy cie li i pra cow ni ków szko ły oraz wszyst kich
uczniów. Na stęp nie wraz z wy cho waw ca mi wrę -
czy ła upo min ki, dy plo my i świa dec twa naj bar dziej
za słu żo nym uczniom. Szcze gól ne sło wa uzna nia
skie ro wa ła do ro dzi ców na szych wy cho wan ków
i dzię ku jąc za oka za ne wspar cie oraz za an ga żo wa -
nie we współ pra cę ze szko łą, wrę czy ła li sty gra tu la -
cyj ne. 

Po dzię ko wa nia zło żo no rów nież na rę ce Pa ni
Elż bie ty Ja chi miak dla rad nych po wia to wych oraz
Za rzą du Po wia tu z Pa nem Ma riu szem Bień kiem
na cze le, któ rzy ufun do wa li sty pen dia pn. „Sty pen -
dium Two ją szan są” dla na szych wy róż nia ją cych się
wy cho wan ków. Tym ra zem otrzy ma ło je aż 224
uczniów, dwo je naj zdol niej szych na to miast otrzy -
ma ło oso bi ste po dzię ko wa nia i upo min ki za ich
ogrom ne za an ga żo wa nie i tru dy ca ło rocz nej pra cy
w szko le. W Li ceum Ogól no kształ cą cym naj lep szą
uczen ni cą oka za ła się Agniesz ka Po pław ska (śred -
nia ocen 5,22), w Tech ni kum zaś naj wyż sze wy ni -
ki osią gnę ła Do mi ni ka Sie kie ra (śred nia
ocen 5,33). Na gro dy w imie niu pa na Sta ro sty wrę -
czy ła pa ni Elż bie ta An na Ja chi miak – Rad na Po -
wia tu Płoc kie go. 

Wśród naj zdol niej szych na le ży rów nież wy -
mie nić uczniów Li ceum Ogól no kształ cą ce go: Ju lię
Ry bic ką (śr. 5,13), Alek san drę Bru dzyń ską
(śr. 5,00), We ro ni kę Skop czyń ską (śr. 5,00), An -

dże li kę Ka miń ską (śr. 4,88) i Bar to sza Smół kę
(śr. 4,7) oraz uczniów Tech ni ków: Szy mo na Bar to -
sia ka (śr. 5,19), Pa try cję Ma cią gę (śr. 4,94), Ma te -
usza Re gul skie go (śr. 4,93), Ku bę Krze miń skie go
(śr. 4,93), Mar ty nę Fo tek (śr. 4,87), Agniesz kę Jan -
cza rek (śr. 4,86), Wik to rię Ko wal ska (śr. 4,86), Ma -
te usza Mo drze jew skie go (śr. 4,86), Na ta lię Gło -
wac ką (śr. 4,81), Paw ła Brze ziń skie go (śr. 4,8),
Agniesz kę Klus (śr. 4,76), Ja ku ba Klim czew skie go
(śr. 4,76), Prze my sła wa Szy mer skie go (śr. 4,75)
i Ra fa ła Strzel cza ka (śr. 4,75). 

Wszy scy ucznio wie, któ rzy uzy ska li śred nie
ocen po wy żej 4,00 zo sta li na gro dze ni książ ka mi
ufun do wa ny mi przez Ra dę Ro dzi ców. 

W tym dniu rów nież ucznio wie III kla sy Za -
sad ni czej Szko ły Za wo do wej uro czy ście otrzy ma li
z rąk wy cho waw cy – Pa na Krzysz to fa Ka miń skie go
świa dec twa ukoń cze nia szko ły, sta jąc się ab sol wen -
ta mi Ze spo łu Szkół im. Ja na Śnia dec kie go w Wy -
szo gro dzie. 

Po że gna nie by ło rów nież oka zją do zło że nia
na rę ce pa ni Elż bie ty Py dy niak po dzię ko wań i wy -
ra zów szcze re go uzna nia za czte ry la ta peł nie nia
funk cji Prze wod ni czą cej Ra dy Ro dzi ców. 

Na za koń cze nie ucznio wie i ab sol wen ci na szej
szko ły, po dzię ko wa li na uczy cie lom za ich wy si łek
oraz ży czy li dy rek cji, gro nu pe da go gicz ne mu, pra -
cow ni kom szko ły, za pro szo nym go ściom oraz ko le -
żan kom i ko le gom sło necz nych i pięk nych wa ka cji. 

Po dzię ko wa nia uświet nił wy stęp na szej uta len -
to wa nej uczen ni cy Ju lii Kop ki i nie za stą pio nej ab -
sol went ki Ju sty ny Stal czew skiej, a tak że skecz ka -
ba re to wy przy go to wa ny przez uzdol nio nych
chłop ców – Ma cie ja Bryz ka z kla sy I b i je go przy ja -
cie la Ma te usza Bo rec kie go, któ ry go ścin nie wy stę -
pu je z na szym wy cho wan kiem.

Na za koń cze nie uro czy sto ści pa ni Dy rek tor
po dzię ko wa ła wszyst kim za ca ło rocz ną pra cę. Gra -
tu lo wa ła mło dzie ży wy ni ków w na uce, a tak że ży -
czy ła uda nych i bez piecz nych wa ka cji.
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Dobrze zorganizowana impreza
w Wyszogrodzie. Tak można
podsumować Ogólnopolski Turniej
w Piłkę Nożną Dzieci w kategorii U-11
o Puchar Starosty Powiatu Płockiego
Pana Mariusza Bieńka, który objął
Honorowym Patronatem to wydarzenie.

W pierwszy słoneczny czerwcowy weekend 2019r na nowo
wybudowanym i oddanym do użytku w marcu tego roku boisku
przy Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie przez dwa
dni zmagali się ze sobą w sportowej rywalizacji młodzi piłkarze
z klubów: Escola Varsovia, Wisły Płock, Widzewa Łódź, Królewskich
Płock, SMS-u Wyszogród oraz w zastępstwie za drużynę Świt Nowy
Dwór Maz., która wycofała się z przyczyn technicznych z turnieju,
Escoli Varsovia II. Turniej zorganizowany przez Stowarzyszenie
„Mecenasów” Sportu Wyszogród przy współpracy z Centrum
Kultury Wisła w Wyszogrodzie oraz Zespołu Szkół im. J.
Śniadeckiego w Wyszogrodzie został przez uczestników oraz
przyjezdnych gości (kibiców) oceniony wzorcowo, co było słychać
w licznych komentarzach.

Gospodarz imprezy zadbał, aby w dniu dziecka oprócz
piłkarskich zmagań zawodnicy i młodzi kibice z Gminy i Miasta
Wyszogród mogli czas wolny wypełnić zabawą i atrakcjami, które
SMS Wyszogród i Centrum Kultury Wisła dla nich przygotowali.
W pierwszym dniu zawodów przez ponad 5 godzin dzieci, które ze
swoimi rodzicami i dziadkami przyszły oglądać zmagania młodych
piłkarzy skorzystały z dmuchanych placów zabaw. Do nich w czasie
wolnym od meczów ochoczo dołączali zawodnicy turniejowi
i wspólnie się bawili. W godzinach popołudniowych był czas, aby
zwiedzić Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej oraz
doznać niesamowitych przeżyć podczas przejażdżek samochodami
OFF ROADOWYMI.

Turniej, który trwał przez dwa dni dostarczył wielu
niesamowitych wrażeń sportowcom oraz kibicom, promując Powiat
Płocki i miasto Wyszogród. Z okazji dnia dziecka rozlosowano 6
nagród rzeczowych pomiędzy zawodnikami z klubów biorących
udział w zawodach. Dwa rowery w tym profesjonalny strój sportowy
na rower trafiły do piłkarza z Wisły Płock i Widzewa Łódź. Vouchery
do Go-Sport na kwoty 200 i 300 zł trafiły do piłkarza z Królewskich
Płock, Escola Varsovia i SMS Wyszogród.

W pierwszym dniu turnieju rozegrano 9 meczy, 5 w bloku
porannym i 4 w bloku popołudniowym.

Wynik pierwszego dnia zawodów:

Drugi dzień piłkarskich zmagań rozpoczął się „braterskim”
pojedynkiem pomiędzy Escola Varsovia I i Escola Varsovia II, gdzie
lepsza okazała się Escola I. Po bardzo ładnym widowisku Escola I
wygrywając 7: 1 stała się murowanym faworytem do wygrania
turnieju. Dalsze rozstrzygnięcia namieszały trochę w walce o miejsca
2-4 turnieju. Aby je zweryfikować należało zgodnie z regulaminem
rozpisać małą tabele, z której wynikało, że Królewscy Płock zajmą II
miejsce przed Widzewem Łódź i Escola Varsovia II

Wyniki drugiego dnia zawodów:
Escola Varsovia - Escola II Varsovia       7:1
Widzew Łódź - Wisła Płock                     3:2
Królewscy Płock - Escola Varsovia         2:8
S"M"S Wyszogród - Widzew Łódź         0:10
Escola II Varsovia - Królewscy Płock      3:5
Wisła Płock - S"M"S Wyszogród        10:0

Najlepszy strzelec - Franek Kielczyk (Escola Varsovia) - 17
bramek

Najlepszy bramkarz - Mikołaj Kuczyński (Widzew Łódź)
Najlepszy zawodnik turnieju - Jakub Kubicki (Escola Varsovia)
Nagroda niespodzianka - Jan Poleszczuk (Escola Varsovia)
Najlepszy zawodnik drużyny gospodarzy - Szymon Brzeziński

(S"M"S Wyszogród)

Składy drużyn:
Escola Varsovia - Jan Poleszczuk, Jakub Kubicki, Filip Klekowski,

Jakub Sito, Bartosz Łukaszuk, Patryk Paterek, Franek Kielczyk,
Dawid Zaniewski;

Królewscy Płock - Lena Sworska, Gabriel Gutorski, Nikodem
Zawadzki, Jakub Szudrowicz, Jakub Szymański, Mateusz Rosa,
Jakub Baran, Jakub Pencherzewski, Bartosz Ciurlej, Franciszek
Szypulski;

Widzew Łódź - Mikołaj Kuczyński, Denis Kerre, Kuba
Piestrzyński, Tymon Makowski, Miłosz Tomaszewski, Nikodem
Gierach, Bartek Kołodziejczyk, Przemek Marcinkowski, Wiktor
Zieliński, Antoni Łuczak, Daniel Pacyna, Michał Wódka;

Escola II Varsovia - Tymon Baściuk, Jan Nawrocki, Antoni
Broniszewski, Adam Puławski, Adrian Żmijewski, Jakub Wielądek,
Jakub Peret, Mikołaj Czerniatowicz;

Wisła Płock - Adam Więtczak, Damian Tomala, Kacper
Kuczyński, Ksawery Jeżewski, Mateusz Leśniewski, Aleks
Waszelewski, Filip Brześciński, Michał Krynicki, Olivier
Przybyliński, Aleksander Tokarski, Daniel Żółtowski;

S"M"S Wyszogród - Błażej Kamiński, Alan Karpiński, Antoni
Ciura, Konrad Przybyszewski, Igor racki, Adrian Filipiak, Rafał
Bartosiński, Kuba Kamiński, Michał Kaczor, Szymon Brzeziński,
Kacper Hetmanowski, Adam Maćkiewicz, Sebastian Panek.

Sędzia zawodów: Paweł Wieczorek

W I Ogólnopolskim Turnieju Piłkarskim U-11
walczono o Puchary:

Puchar Starosty Powiatu Płockiego –Pan Mariusz Bieniek.
Puchar Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w

Wyszogrodzie- Pani Joanna Misiakowska.
Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogrodu –Pani Iwona

Gortat.
Puchar Prezesa Zarządu Vistula Bank Spółdzielczy w

Wyszogrodzie –Pani Jolanta Łukasiak-Malicka.
Puchar Organizatora Turnieju Stowarzyszenia "Mecenasów"

Sportu Wyszogród - Prezes Hanna Sidor, V-ce Prezes Leszek Buks,
Członek Zarządu Rafał Fotek

Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w
Wyszogrodzie- Pani Bogumiła Jasińska.

Organizator serdecznie dziękuje Panu Marcinowi Bułce,
bramkarzowi Chelsea Londyn za promowanie Wyszogrodu swoją
obecnością na zawodach, i dekorowaniu młodych piłkarzy. Za
ufundowanie nagrody niespodzianki, bluzy bramkarskiej z własnym
autografem dla bramkarza z drużyny zwycięskiej, Escoli Varsovia. To
wielka sprawa dla młodych piłkarzy, którzy dzięki Pana obecności
poczuli się bardzo wyjątkowo.

Sponsorzy nagród rzeczowych:
Rower górski -Rodzic zawodnika biorącego udział w turnieju
Rower górski – S”M”S Wyszogród i Centrum Handlowe

Dobrzyńscy w Sochaczewie,
Strój rowerowy - firma Vitesse,
Bon towarowy na zakupu w GO-Sport o wartości 300zl firma

Dominik Bruk -Pan Paweł Przybyszewski,
Bon towarowy na zakupy do GO-Sport o wartości 200zł firma

EM-fin Bożena Chojnacka,
Bon towarowy na zakup do GO-Sport o wartości 200zł Pan

Tomasz Kłysiak.
Organizator serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom a w

szczególności firmom: Remondis, Kaltrus, Vistula Bank Spółdzielczy
w Wyszogrodzie, Boruta Motors, Dom Weselny Zamkowa,
pozostałym darczyńcom, osobom z obsługi technicznej oraz Pani
fotograf z Escoli Varsovia za przekazanie organizatorom super zdjęć z
turnieju.

Koordynatorami zawodów byli.J
Hanna Sidor Prezes S”M”S Wyszogród
Jakub Sidor- kierownik Hali Sportowej w Wyszogrodzie,

koordynator zawodów z ramienia S”M”S Wyszogród.
Marek Brzozowski –koordynator Centrum Kultury Wisła w

Wyszogrodzie
Tomasz Rogoziński-nauczyciel z Zespołu Szkół im. J.

Śniadeckiego w Wyszogrodzie.

Wyszogród Ogólnopolski Turniej w Piłkę Nożną Dzieci w kategorii U-11
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ogłoszenia

ZZaattrruuddnniimmyy  
mmeecchhaanniikkaa

Serwis Samochodów 
i motocykli

Główny cel to serwisowanie
małych pojazdów. Skutery

motocykle ATV.
Możliwość przyuczenia. 

Zdobycia wiedzy 
w wymaganym zakresie.

Zatrudnimy osobę 
na stanowisku głównego

mechanika:
serwisowanie i zarządzanie

całością serwisu.
Wymagane doświadczenie 

w poracy w serwisie.
Umiejętność 

organizacji pracy serwisu.
Miejsce pracy Boruta Motors
Wyszogród ul.Rębowska 66

Zapraszamy do kontaktu
Wyszogród tel 242311006

mail boruta@boruta.biz

ZZaatt rr uuddnnii mmyy
SSpp rrzzee ddaawwcc ęę

Sklep motoryzacyjny,
piły Stihl, skutery itp -

w  Boruta Motors
Zatrudnimy

Zapraszamy do
kontaktu Boruta

Motors Wyszogród
ul.Rębowska 66 
tel 242311006

mail
boruta@boruta.biz

„Książ ka to mę drzec ła god ny i pe łen sło dy czy, któ ry pu ste ży -
cie na peł nia świa tłem, a pu ste ser ca wzru sze niem”. 

Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na w Bul ko wie w tym ro ku  zor ga ni zo wa ła dru gą edy cję kon kur su na Czy -
tel ni ka Ro ku 2019 w Gmi nie Bul ko wo, któ re go ho no ro wy pa tro nat ob jął  Wójt Gmi ny Bul ko wo Pan Ga -
briel Gra czyk. Uczest ni ka mi kon kur su by li wszy scy ak tyw ni czy tel ni cy Gmi ny Bul ko wo, zo sta ło wy ło -
nio nych 10 lau re atów w pię ciu ka te go riach wie ko wych.  Na gro dze ni prze czy ta li od 1 stycz nia do 1 czerw -
ca ra zem 426 ksią żek. Pod czas IX Dni Bul ko wa, lau re aci zo sta li uho no ro wa ni pa miąt ko wy mi me da la mi,
dy plo ma mi oraz na gro da mi, któ re zo sta ły wrę czo ne przez Wój ta Gmi ny Bul ko wo Pa na Ga brie la Gra czy -
ka oraz Dy rek tor GBP w Bul ko wie Pa nią Na ta lię Mać kie wicz.

Czy tel ni ka mi Ro ku 2019 w Gmin nej Bi blio te ce Pu blicz nej zo sta li ko lej no:
I ka te go ria –  Ga brie la Czar nec ka – naj lep szy czy tel nik przed szkol ny dzie ci do lat 5;
II ka te go ria – Szy mon Zwierz chow ski – naj lep szy czy tel nik szko ły pod sta wo wej do lat 14;
III ka te go ria – An dże li ka Śla sa – naj lep szy czy tel nik mło dzież i stu den ci do lat 24;
IV ka te go ria – Iwo na Przed peł ska – naj lep szy czy tel nik do ro sły do lat 60;
V ka te go ria – Pa weł Bą kie wicz – naj lep szy czy tel nik se nior po wy żej 60 lat.
Lau re ata mi w Fi lii Bi blio tecz nej w No wych Łub kach zo sta li:
I ka te go ria – Zu zan na Ogie niew ska – naj lep szy czy tel nik przed szkol ny dzie ci do lat 5;
II ka te go ria –  Bar tosz Ma jew ski – naj lep szy czy tel nik szko ły pod sta wo wej do lat 14;

III ka te go ria – Ju lia Gor siak  – naj lep szy czy tel nik  mło dzież i stu den ci do lat 24;
IV ka te go ria – Ja ni na Opol ska – naj lep szy czy tel nik do ro sły do lat 60;
V ka te go ria – Ja dwi ga Fi liń ska –  naj lep szy czy tel nik se nior po wy żej 60 lat.
Gra tu lu je my wszyst kim Lau re atom! 

Czy tel nik Ro ku 2019 w Gmi nie Bul ko wo

Roz czy taj się w Bul ko wie i zo stań Po że ra czem Ksią żek to kon kurs czy tel ni czy dla
dzie ci od lat 2 do 10 lat zor ga ni zo wa ny przez Gmin ną Bi blio te kę Pu blicz ną w Bul -
ko wie, któ re go ho no ro wy pa tro nat ob jął Wójt Gmi ny Bul ko wo Pan Ga briel Gra -
czyk. Do kon kur su pod czas trwa nia ak cji od 01.10 2018 r. do 31.05 2019 r.
zgło si ło się 23 uczest ni ków. Uczest ni cy uzy ska li ra zem 234 pie cząt ki za ak tyw -
ność czy tel ni czą, 43 pie cząt ki extra za wy po ży cze nie cza so pism lub za pis do bi -
blio te ki, wy po ży czo no w tym cza sie 530 ksią żek.  Ty tuł „Naj więk sze go Po że ra cza
Ksią żek” zdo był Adam Kro czew ski z Przed szko la z Wo ro wic, któ ry skom ple to -
wał 31 pie czą tek za ak tyw ność czy tel ni czą, ze brał 12 pie czą tek extra oraz wy po -
ży czył 102 książ ki! Na gro dę głów ną w po sta ci  kar ne tu o no mi na le 100 zł. ufun -
do wa ło Cen trum Za baw Hap py Park w Stró żew ku. 

Pod czas IX Dni Bul ko wa wszy scy ma li lau re aci zo sta li uho no ro wa ni me da la mi,
dy plo ma mi, na gro da mi książ ko wy mi, naj bar dziej ak tyw ni „Bar dzo Do brzy Po że ra -
cze Ksią żek” otrzy ma li do dat ko wo bi le ty do Hap py Par ku, któ re zo sta ły wrę czo ne
przez Wój ta Gmi ny Bul ko wo Pa na Ga brie la Gra czy ka oraz Dy rek tor GBP w Bul ko -
wie Pa nią Na ta lię Mać kie wicz.

Zo stań Po że ra czem Ksią żek
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reklama

ZJED NO CZE NI BUL KO WO 
Z DO FI NAN SO WA NIEM PRO GRA MU

„KLUB” 2019 
Mi ni ster stwa Spor tu i Tu ry sty ki

Klub Spor to wy „ZJED NO CZE NI” Bul ko wo zna lazł się na li ście
pod mio tów do fi nan so wa nych w ra mach na bo ru na re ali za cję
w 2019 ro ku, Pro gra mu „KLUB” na po sta wie roz strzy gnię cia
Mi ni stra Spor tu i Tu ry sty ki z dnia 10 czerw ca 2019 r.Au to -
rem i ko or dy na to rem pro jek tu jest Pre zes Klu bu Spor to we go
„ZJED NO CZE NI” Bul ko wo Krzysz tof Ja ku biak. War tość do fi -
nan so wa nia to 15 ty się cy zło tych. W ra mach pro jek tu zo sta -
nie za ku pio ny sze reg sprzę tu spor to we go i spe cja li stycz ne go
do po pra wy pro ce su tre nin go we go w ra mach roz wi ja nia
spor tu po przez wspie ra nie przed się wzięć z za kre su upo -
wszech nia nia spor tu dzie ci i mło dzie ży. Po nad to, zo sta ną
zor ga ni zo wa ne do dat ko we za ję cia tre nin go we w dwóch sek -
cjach: sek cji pił ki noż nej oraz sek cji te ni sa sto ło we go.

Ogrom ne po dzię ko wa nia skła da my na rę ce Wój ta Gmi ny Bul ko wo Pa na Ga -
brie la Gra czy ka oraz dla Mi ni stra Pa na Ma cie ja Ma łec kie go za wspar cie i po moc
w otrzy ma niu do fi nan so wa nia.

BUL KO WO, 10.06.2019 R.

KON KURS NA NAJ LEP SZE GO SPOR TOW CA SP W NO WYCH ŁUB KACH
W RO KU SZKOL NYM 2018/2019 – pod su mo wa nie

Z ini cja ty wy Opie ku na Sa mo rzą du Uczniow skie go SP w No wych
Łub kuch Krzysz to fa Ja ku bia ka by ła pro wa dzo na kla sy fi ka cja
uczniów w kon kur sie o mia no Naj lep sze go Spor tow ca Szko ły w ro -
ku szkol nym 2018/2019.

Kry te riów by ło spo ro m. in. ilość udzia łu w za wo dach spor to wych, ran ga za wo -
dów, wy ni ki osią ga ne pod czas za wo dów, przy na leż ność do klu bów spor to wych oraz
oce na ce lu ją ca z wy cho wa nia fi zycz ne go.

Po ni żej przed sta wia my kla sy fi ka cję koń co wą kon kur su.
1 miej sce – Adam Cy tac ki
2 miej sce – Ma te usz Szmu le wicz
3 miej sce – Ma te usz Ra czyń ski
Wy róż nie nie – Alek san dra Ka liń ska
No we Łub ki, 19.06.2019 r.

Kla sa – B (Płoc ki Okrę go wy Zwią zek Pił ki Noż nej)
se zon 2018/2019
* 4 miej sce w ta be li z do rob kiem 25 pkt
* Naj lep szy strze lec Zjed no czo nych w se zo nie: 
Ja kub Śle pow roń ski (7 go li)
Dzię ku je my wszyst kim sym pa ty kom klu bu
za obec ność na me czach oraz za wspar cie!!!
Do zo ba cze nia nie ba wem w no wym se zo nie 
pił kar skim 2019/2020.

Uchwa łą Za rzą du Klu bu Spor to we go „ZJED NO CZE NI”
Bul ko wo zo sta ła po wo ła na ko lej na spor to wa jed nost -
ka or ga ni za cyj na, a więc Sek cja Te ni sa Sto ło we go.

Zgod nie ze sta tu tem na sze go Klu bu Pre zes Krzysz tof Ja -
ku biak po wo łał Kie row ni ka Sek cji Te ni sa Sto ło we go Zjed no -
czo nych Bul ko wo Mar ci na Przed peł skie go oraz dwóch za stęp -
ców Sła wo mi ra Trza skę i Ma cie ja Go dziem skie go).

„Ostat nie mie sią ce po ka za ły, iż ta dys cy pli na spor tu bu -
dzi co raz więk sze za in te re so wa nie wśród dzie ci, mło dzie ży
i do ro słych, za wod ni cy osią ga ją co raz lep sze wy ni ki na tur nie -
jach spor to wych, iż po sta no wi li śmy po ło żyć na cisk na roz wój
te ni sa sto ło we go w Gmi nie Bul ko wo.

Po nad to, nie sa mą pił ką czło wiek ży je i ja ko klub spor to -
wy pra gnie my wyjść na prze ciw po trze bom sym pa ty kom tej
dys cy pli ny spor tu”.

BUL KO WO, 18.06.2019 R

PO SU MO WA NIE SE ZO NU PIŁ KAR SKIE GO 
ZJED NO CZO NYCH BUL KO WO 2018/2019

SEK CJA TE NI SA STO ŁO WE GO „ZJED NO CZE NI” BUL KO WO FOR MAL NIE PO WO ŁA NA
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