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Bodzanów ma swój produkt tradycyjny!

40 Dn i W isły
w W yszogr odzie

Czytaj str. 6-7

„ L e kc j a d l a Ro d a k a ”

Pierogi z farszem cebulowo-makowym pn. „Lepiuchy bodzanowskie” zostały oficjalnym produktem tradycyjnym Bodzanowa.
W dniu 17 maja 2019 r. „Lepiuchy bodzanowskie” zostały wpisane
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na listę produktów tradycyjnych w kategorii Gotowe dania i potrawy w woj. mazowieckim.
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sokół w Bodzanowie dzięki współpracy w 2018 r. z grupą nieformalną „Pierożanki” realizowało projekt w programie
Działaj Lokalnie pod nazwą „Lepiuchy bodzanowskie”, który dotyczył odkrywania historii i promocji pierogów.
Działania projektowe zakończyły się sukcesem i wpisały się na stałe w historię
kulinarną Gminy Bodzanów.
Oprócz zachowanego dziedzictwa kulinarnego Bodzanowa nastąpił również
rozwój osobisty i zawodowy kobiet, które tworzyły grupę nieformalną. Uczestniczki po zakończeniu realizacji projektu utworzyły Firmę PIEROŻEK oraz Koło
Gospodyń Wiejskich Bodzanowskie Pierożanki.
W dniu 9 czerwca 2019 r. podczas Jarmarku Norbertańskiego w Bodzanowie, pierogi cebulowo-makowe miały swój debiut i zostały oficjalnie promowane
jako produkt tradycyjny przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sokół w Bodzanowie w ramach projektu „Apetyt na tradycję”. Zadanie zostało dofinansowane przez Powiat Płocki.
reklama
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Witam Szanownych Czytelników
z czerwcowym wydaniem gazety e-wyszogrod. pl
To juz 59 numer gazety. Od 5 lat
utrzymujemy kontakt ze sobą poprzez
papier oraz internet.
Redakcja gazety e-wyszogrod to
moja skromna osoba. Gazetą i portalem zajmuję się po godzinach normalnej pracy. Z tego powodu proszę Was
o wybaczenie, za wszelkie niedociągnięcia jakie sie pojawiały oraz to że nie
wszędzie mogłem być kiedy mnie zapraszaliście
Jak wspominałem redakcja gazety
jest jednoosobowa. Był takie chwile kiedy w pracy wspierała mnie Iwona Biernat oraz Hubert Więckowski. Bardzo
im dziękuję za tamten czas. Bardzo
chciałbym również podziękować grupie osób które choć na odległość służą
pomocą i wspomagają. Dziękuję bardzo Irence Gruszczyńskiej, Wiesi Szymerskiej z Rebowa, Jolancie Pisarskiej
z Goławina, Krzysztofowi Jakubiakowi z Bulkowa, Małgorzacie Majewskiej,
Małgorzacie Madany, Ewie Grzelak
iwielu innym których nie wymieniłem
a są przychylni mojej działalności.
Po raz kolejny zapraszam
do współpracy. Ci którzy mnie znają
potwierdzą że jestem zawsze otwarty
do współpracy z osobami życzliwymi.
Jeszcze raz Dziękują za to co było
dotychczas.
POZDRAWIAM
PAWEŁ KŁOBUKOWSKI
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„WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM”- pamięć o 1989r
4 czerwca 2019 roku obchodzimy
ważną dla nas Polaków rocznicę.
Tego dnia w 1989 roku odbyły się
pierwsze w powojennej historii Polski, częściowo wolne wybory do Sejmu oraz całkowicie wolne wybory
do Senatu, a Polacy przy urnach
zdecydowali o końcu komunizmu.
W ich konsekwencji 12 września
powstał pierwszy powojenny, niekomunistyczny rząd, na którego czele
stanął Tadeusz Mazowiecki. Wydarzenia te zainspirowały przemiany
w całym regionie, zmieniły oblicze
Europy i świata.
Świętujemy tę rocznicę ze świadomością, że od tamtego czasu minęło
już 30 lat. Znaczna część polskiego społeczeństwa, a zwłaszcza młodzi ludzie,
nie pamiętają wydarzeń „89 roku. Mamy więc obowiązek uczyć i podkreślać
ich znaczenie oraz przypominać o tej
rocznicy – mówiła podczas spotkania p.
Joanna Misiakowska – dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego.
Z tej okazji w naszej szkole przygotowano specjalne wydarzenie, jakim była debata młodzieży i lokalnych samorządowców poruszająca temat znaczenia tych wy-

borów dla polityki w Europie Środkowo-Wschodniej, a także przemian w naszym
kraju. Debata odbyła się pod hasłem
„WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM”, a poprowadził ją nasz tegoroczny
maturzysta Kamil Tatarka.
Zaproszenie przyjęli i udział w debacie wzięli: p. Mariusz Bieniek – Starosta
Płocki, p. Barbara Dominikiewicz- przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Wyszogród, p. Katarzyna Walczak – Inspektor Oświaty Gminy i Miasta Wyszogród,
ks. Grzegorz Przybyłek – Proboszcz Parafii Św. Trójcy w Wyszogrodzie, p. Elżbieta Jachimiak – Radna Powiatu Płockiego, oraz p. Paweł Kłobukowski – lokalny działacz i redaktor portalu E-Wy-

szogród, którzy oprócz podsumowania
tamtych wydarzeń podzielili się
z uczniami zgromadzonymi na sali swoimi przeżyciami z tamtego okresu.
Przedstawicielami młodzieży w debacie byli: Dominika Siekiera, Weronika Skopczyńska, Bartosz Fabrowicz, Kuba Krzemiński, Mateusz Modrzejewski,
Jakub Wilczek i Bartosz Smółka.
Nasza debata toczyła się w temacie
zmian ekonomicznych, politycznych
i społecznych, jakie miały miejsce przez
ostatnie 30 lat w Polsce. Miała także
przywrócić pamięć o wydarzeniach „89
roku – walkach o wolną, demokratyczną Polskę i rozmowach przy Okrągłym
Stole, które zapobiegły w Polsce rozle-

wowi krwi. Dzięki temu proces przekształcenia kraju totalitarnego w demokratyczny przebiegł pokojowo.
Dziś, w rocznicę tych wydarzeń
chcemy podziękować wszystkim tym,
którzy walczyli o naszą wolność. Ich postawy przypominają nam, że demokra-

cja i praworządność nie są czymś danym
raz na zawsze. Swoją postawą, pracą
oraz wyborami musimy cały czas dbać,
aby tej wolności nie stracić.
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA ŚNIADECKIEGO
W WYSZOGRODZIE

TY TUŁ SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ DLA S. P. W PODGÓRZU
Miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa w Podgórzu dołączyła do elitarnego
grona szkół posiadających tytuł SZKÓŁ
UCZĄCYCH SIĘ, który jest najważniejszym
honorowym tytułem nadawanym szkołom
przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Ten ogólnopolski program ma na celu podniesienie jakości pracy polskiej oświaty poprzez profesjonalizację pracy
szkół i nauczycieli. Ta profesjonalizacja ma tworzyć kulturę
organizacji i pracy szkoły dającą się przedstawić jako system
zapewniania jakości, w tym jakości uczenia się uczniów.
Tytuł jest potwierdzeniem, że nauczyciele szkoły w swojej pracy z uczniami koncentrują się na procesie uczenia się
uczniów poprzez wdrażanie oceniania kształtującego, czyli
strategii uczenia się i nauczania, jak również docenieniem
wysiłków nauczycieli i dyrektora szkoły.
Wręczenie wyróżnienia miało miejsce 06 czerwca 2019 r. podczas Panelu Koleżeńskiego w którym wzięli

udział przedstawiciele władz Centrum Edukacji Obywatelskiej, sekretarz Gminy Mała Wieś, reprezentant MSCDN,
dyrektor szkoły z Dzierżanowa oraz zainteresowani nowoczesnymi praktykami dydaktycznymi nauczyciele i dyrektorzy ze szkół w Konarach, Woli Kiełpińskiej i Blichowie
oraz rodzice i uczniowie.
Pierwsze doświadczenia z elementami OK szkoła zdobyła podczas realizacji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Z Małej Szkoły w Wielki Świat” – FIO w latach 2010 – 2013.
W roku 2014 przystąpiono do programu „Ocenianie
Kształtujące w Szkole Uczącej się”, a od 2016 do programu
Całościowy Rozwój Szkoły Poziom Zaawansowany, czyli
CRS2, który zakończony został otrzymaniem powyższego
tytułu.
Do sukcesu szkoły przyczynili się nauczyciele realizatorzy programu:
M. Majorkiewicz, B. Ostrowska, M. Górka, L. Figurska,
A. Brzoza, A. Borówka.
Gratulacje.
SOBÓTKO
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PODGÓRZU
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VIII sesja Rady Powiatu w Płocku z mnóstwem ważnych tematów
Upamiętnienie Premiera Jana Olszewskiego, wręczenie nagród laureatom konkursu „Kwiat Powiatu”, sprawozdanie Powiatowego
Urzędu Pracy, wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych i szkoły.
To tylko część tematów, jakimi zajęli się Radni Powiatu Płockiego
podczas czerwcowej sesji.
VIII sesja Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018 – 2023 odbyła się 26 czerwca 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku. Otworzył ją Przewodniczący Rady Powiatu Lech Dąbrowski, który powitał wszystkich obecnych. Wśród nich byli m. in.: Kierownik
Nadzoru Wodnego w Płocku Urszula Cendlewska, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Płocku Marek Kozanecki, Komendant
Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Płocku Grzegorz Padzik, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Hilary Januszczyk, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku Marek Sankiewicz, Dyrektor
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku Romuald
Ostrowski.
W sesji udział wzięli także: Starosta Płocki Mariusz Bieniek, Wicestarosta Iwona Sierocka oraz pozostali członkowie Zarządu Powiatu: Bogdan Banaszczak, Paweł Bogiel oraz Paweł Jakubowski, Sekretarz Rady Powiatu Paweł Tokarski, a także Skarbnik Powiatu Maria
Jakubowska, Sekretarz Powiatu Michał Twardy oraz Dyrektorzy Wydziałów i jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Płocku.
W sesji wzięło udział 22 z 23 Radnych. W skład Komisji Uchwał
i Wniosków weszli tym razem: Elżbieta Jachimiak, Marcin Piotrowski i Piotr Skorupski.
Obrady rozpoczęły się od podjęcia uchwały upamiętniającej
zmarłego w lutym br. Jana Olszewskiego – mecenasa, polityka, publicysty, byłego Premiera polskiego Rządu, ukonstytuowanego w wyniku pierwszych po II wojnie światowej całkowicie wolnych wyborów. Obszerne uzasadnienie uchwały odczytała Radna Małgorzata
Purcelewska. Radni w głosowaniu przyjęli tę uchwałę, po czym zrobili to jeszcze przez aklamację, wstając i wyrażając swoje poparcie oklaskami.
Następnym punktem sesji było wręczenie nagród laureatom konkursu o doroczną nagrodę Starosty Płockiego „Kwiat Powiatu”.
Do mównicy podeszła Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw
Społecznych Małgorzata Struzik (jeden z członków kapituły konkursu), która ogłosiła zwycięzców, serdecznie każdemu gratulując.

W sumie do tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 6 zgłoszeń
w następujących kategoriach:
I. ANIMATOR KULTURY – Maria Marzena Dobrzeniecka – nauczyciel w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku
II. WOLONTARIUSZ ROKU – Mariola Ewa Madej – nauczyciel w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku
III. WOLONTARIUSZ ROKU – Alicja Jędrzejak – nauczyciel
w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku
IV. ANIMATOR SPORTU – Ireneusz Gontarek – Prezes
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Atleta”
V. OSOBOWOŚĆ POWIATU – Karol Pisarski – uczeń Zespołu
Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie
VI. TALENT ROKU – Wiktoria Kopka – uczennica Zespołu
Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie
Każdy z laureatów otrzymał statuetkę „Kwiat Powiatu” oraz dyplom. Każdy dostał również nagrodę finansową w wysokości 1 000,00 zł. Wyróżnionym przysługuje prawo do wykorzystania

przyznanej nagrody w promocji własnego wizerunku w prowadzonej
działalności publicznej.
Głos, w imieniu wszystkich nagrodzonych, zabrała Wiktoria
Kopka. – Dziękujemy za tak szczególną nagrodę, jaką jest „Kwiat Powiatu”. Cieszymy się, że nasze zaangażowanie, praca, promowanie
Powiatu Płockiego zostały docenione przez kapitułę konkursu – powiedziała laureatka.
Po uroczystym wręczeniu nagród, Radni przeszli do kolejnych
punktów sesji, wśród których były m. in.: sprawozdanie z działalności
Powiatowego Urzędu Pracy za 2018 rok sprawozdanie z działań podejmowanych w ub. r. przez nadzory wodne w zakresie gospodarowania wodami na terenie Powiatu Płockiego, udzielenie pomocy finansowej Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu każdej gminy Powiatu Płockiego, udzielenie pomocy finansowej na rzecz Miasta i Gminy
Drobin z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie, emisja obligacji Powiatu Płockiego.

Rozstrzygnięcie Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2019”
Wręczono nagrody laureatom etapu regionalnego XVII Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2019” organizowanego przez Placówkę Terenową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Płocku wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Mazowieckim Ośrodkiem
Doradztwa Rolniczego.
Do udziału w konkursie, którego celem jest
promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych, a zarazem jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę
na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób
zawodowych rolników, z terenu działania Placówki
Terenowej KRUS w Płocku zgłosiły się 22 gospodarstwa. Do drugiego, wojewódzkiego etapu, zakwalifikowały się trzy gospodarstwa zajmując odpowiednio w etapie regionalnym: I miejsce – gospodarstwo Państwa Emilii i Józefa Karwow-

skich z Gminy Sierpc, II miejsce – gospodarstwo
Państwa Edyty i Jarosława Zimakowskich z Gminy
Bulkowo oraz III miejsce – gospodarstwo Pana Marcina Brudnowskiego z Gminy Gostynin.
Wyróżnienia otrzymali Państwo Katarzyna i Dariusz Myzia z Gminy Bulkowo, Państwo Marta
i Dariusz Ziemkiewicz z Gminy Radzanowo oraz
Państwo Renata i Janusz Fabisiak z Gminy Bodzanów.
Zgłoszone do konkursu gospodarstwa oceniane są przez komisje konkursowe na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i centralnym. Zastosowanie
się do rad i uwag członków komisji przyczynia się
do wyeliminowania wielu zagrożeń i zmniejszenia
ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników
i ich rodzin.
W uroczystym wręczeniu nagród i wyróżnień
uczestniczyły Wicestarosta Iwona Sierocka i Dyrektor Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów
Wiejskich Dorota Zakrzewska, które wspólnie,
w imieniu Samorządu Powiatu Płockiego, przekazały gratulacje i upominki rolnikom, którzy wzorowo dbają o bezpieczeństwo na terenie własnych gospodarstw.
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IX Dni Bulkowa

W dniach 15-16 czerwca 2019
r. odbyły się IX Dni Bulkowa,
którym towarzyszył także XVII Festyn Rodzinny Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość”.
Patronat honorowy nad tegorocznymi obchodami objął Wojewoda Mazowiecki Pan Zdzisław Sipiera oraz Marszałek
Województwa Mazowieckiego
Pan Adam Struzik, natomiast
patronat medialny objął e-wyszogród oraz InfoPłockTV.
Dni Gminy Bulkowo były wyjątkowe z wielu względów. Na uroczystość
przybyło grono zacnych gości: Sekretarz
Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Zastępca Ministra Koordynatora
Służb Specjalnych Poseł Maciej Wąsik,
Minister Pan Wojciech Jasiński, Posłanka do Europarlamentu Pani Julia Pitera,
Posłanka na Sejm RP Pani Anna Cicholska, Poseł na Sejm Pan Waldemar Olejniczak, Senator RP Pan Marek Martynowski, Radny Sejmiku Województwa
Mazowieckiego Pan Artur Czapliński,
Kierownik Delegatury Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Płocku Pani
Marlena Mazurska, która odczytała list
Wojewody Mazowieckiego Pana Zdzisława Sipiery, Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie Pan Tomasz Skorupski, Starosta Płocki Pan Mariusz Bieniek, Radny Powiatu Płockiego Pan
Piotr Skorupski, Powiatowy Lekarz Weterynarii Pan Marek Sankiewicz, Zastępca Kierownika PT KRUS w Płocku
Pani Justyna Porębska, Proboszcz Parafii Świętej Trójcy w Bulkowie Ks. Sławomir Trzaska, Wójt Gminy Mała Wieś
Pan Zygmunt Wojnarowski wraz z Panią Sekretarz Jadwigą Nowatkiewicz,
Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo
Andrzej Krokowski wraz z radnymi
i sołtysami, przedstawiciel Biura Związ-

ku Gmin Regionu Płockiego Pani Katarzyna Wółkiewicz, Przewodniczący Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Bulkowie Pan Tadeusz Jankowski
wraz z Seniorami, Koła Gospodyń, Stowarzyszenia.
Tradycyjnie pierwszym dniem imprezy była sportowa sobota. Odbyły się
wówczas II Zawody w Wędkarstwie
Spławikowym o Puchar Wójta Gminy
Bulkowo, Turnieje Międzyszkolne, Piłki
Nożnej Sołectw oraz Plażowej Piłki Siatkowej.
Drugi dzień obchodów to występy
artystyczne grup z czterech Szkół Podstawowych oraz Kola Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz stoiska tematyczne. Wśród wystawców działalność zaprezentowali m. in.: 6. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej oraz Wojskowa Komenda Uzupełnień w Płocku, PT
KRUS w Płocku, Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego, Powiatowy
Urząd Pracy w Płocku, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Miszewie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Starych Święcicach, Stowarzyszenie „Nasza
Przyszłość” oraz Kola Gospodyń Wiejskich. Swoje stoisko zaprezentowała
również Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Nowych Łuckach. Mieszańcy
mogli zapoznać się z obiektami histo-

rycznymi z terenu Gminy Bulkowo
na stoisku z miniaturami tych obiektów, które przygotował Pan Mieczysław
Józwiak – Radny Gminy Bulkowo. Miłośnicy motoryzacji podziwiali licznie
zgromadzone pojazdy grupy motocyklistów, a młodsi mieszkańcy spędzali czas
na stoiskach Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie czy Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie, podczas warsztatów malowania talerzy lub bawiąc się na wesołym miasteczku.
Nie mogło również zabraknąć uhonorowania najzdolniejszych uczniów
z terenu Gminy Bulkowo. Stypendia
Wójta Gminy Bulkowo otrzymali:
1. Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Nowych Łubkach:
– Karol Majewski,
– Bartosz Majewski,
– Mateusz Osiak,
– Szymon Strzelczak.
2. Uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Bulkowie:
– Karol Danielak,
– Oliwia Plebaniak,
– Amelia Kaczyńska,
– Zuzanna Borzewska,
– Wiktoria Cieślak (kl. III gimnazjum),
– Julia Dymek (kl. III gimnazjum).

3. Uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Armii Krajowej w Blichowie:
– Szymon Woźniak,
– Maria Naguszewska,
– Julia Wiktoria Kaźmierczak
(kl. III gimnazjum),
– Mikołaj Naguszewski,
– Julia Jóźwiak,
– Maja Świtkiewicz,
– Marcelina Rybicka,
– Amelia Tybuś,
– Adam Ostrowicki,
– Natalia Adamczak,
– Oliwia Kijoch,
– Emilia Bigos.
4. Uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Ks. Jana Twardowskiego w Nowych
Krubicach:
– Gabriela Majorkiewicz.
Tego dnia odbył się Konkurs Kulinarny Kół Gospodyń Wiejskich „Pierogowy zawrót głowy”, którego zwycięzcą
okazało się Koło Gospodyń Wiejskich
„Mirabelki” z Worowic, II miejsce zajęło
Koło Gospodyń Wiejskich z Włók, natomiast III miejsce przypadło Kołu Gospodyń Wiejskich „Marzenie” z Nadułek. Tradycyjnie odbył się konkursy organizowane przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Bulkowie, czyli „Rozczytaj
się w Bulkowie i zostań Pożeraczem
Książek” oraz „Czytelnik Roku”. Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie
otrzymała także nagrodę za całokształt
swojej działalności, którą ufundował
sponsor wydarzenia firma XEROSERWIS Ireneusz Golatowski.
Punktem kulminacyjnym obchodów były: program artystyczny Iluzjonisty Rafała Mulki oraz występ gwiazdy
wieczoru MiłyPan, który porwał
wszystkich do wspólnej zabawy, a na zakończenie do tańca wszystkich zaprosił
zespół AKORD.
Nie zabrakło pysznej grochówki,
której prawie 1000 porcji rozeszło się
błyskawicznie!
Dniom Bulkowa towarzyszył Piknik Rodzinny Stowarzyszenia „Nasza
Przyszłość”, zorganizowany z myślą

o mieszkańcach. To dobra zachęta
do wspólnej zabawy i spędzenia czasu
wśród rodziny i znajomych. Dzięki Stowarzyszeniu odbył się Turniej Tenisa
Stołowego i Konkurs Plastyczny „Szkoła
przyszłości w oczach młodzieży”, jak
również zostały wręczone podziękowania Banku Żywności dla Wolontariuszy.
Wielkie podziękowania należą się
również sponsorom, bez których obchody nie byłyby tak wspaniałe i wyjątkowe. Dzięki nim udało się zrealizować
wiele pomysłów i osiągnąć zamierzone
przez nas cele. Szczere Wyrazy uznania
oraz podziękowania składamy naszym
darczyńcom: Firma Handlowo-Usługowa „AMK-TRANS” Anna Jeziak, XEROSERWIS Ireneusz Golatowski, P. P.
H. U. „OLATRANS” – Olga Skibińska,
Pizzeria Mamma Mija Justyna Jankowska, AMBRA Krzysztof Osiecki, Gospodarstwo Rolne w Dzierżanowie, Ireneusz Kwiatkowski, Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
„CHEMIROL” Sp. z o.o., U. S. T. Handel Żwirem – Mariusz Guziński, Usługi Transportowe – Marek Przeradzki, Zakład
Usługowo-Handlowy Marian Gorzelany, Małgorzata Bandych Kwiaciarnia
„Fantazja”, Sklep Wielobranżowy Bogucka Grażyna, Bar „WARKA” Izabela
Pęcherzewska oraz Kędzierski Robert
Handel Wielobranżowy i Dystrybucja
„CENTRUM”.
Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w przygotowania: pracownikom Urzędu Gminy, Gospodarki Komunalnej, Gminnej Bibliotece Publicznej w Bulkowie, Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie, druhom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bulkowo, Stowarzyszeniu „Nasza Przyszłość”, KS
„Zjednoczeni” Bulkowo, członkom Koła Wędkarskiego „Złota Rybka”, opiekunom i uczniom ze wszystkich szkół,
Seniorom. NAGRODĄ DLA NAS
JEST TO, ŻE UCZESTNIKÓW MOŻEMY LICZYĆ W TYSIĄCACH.
DZIĘKUJEMY!!!
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40 Dni Wisły w Wyszogrodzie

Szanowni Państwo!
Obchodzimy dzisiaj piękny
jubileusz 40- tych Dni Wisły
w Wyszogrodzie.
Pierwsze Dni Wisły zostały zorganizowane w 1977 roku z inicjatywy Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Płocku i Oddziału Towarzystwa Naukowego w Wyszogrodzie oraz
Urzędu Miasta i Gminy w Wyszogrodzie.
Prawdopodobnie 2 razy impreza się nie
odbyła, z powodu dużej fali na Wiśle.
Organizatorzy uznali, że będzie to
impreza kulturalna, organizowana cyklicznie, raz w roku w miesiącu czerwcu. Chodziło również o to, aby do udziału w tych uroczystościach zaangażować
miejscową społeczność.
Pierwsze Dni Wisły zainaugurowała Sesja Naukowa zorganizowana przez
Oddział Towarzystwa Naukowego Płockiego w Wyszogrodzie. Sesji przewodniczył mgr. Edward Olbromski, ówczesny
przewodniczący Oddziału TNP, a referat inauguracyjny wygłosił dyrektor
Muzeum Morskiego w Gdańsku doc.
dr. Przemysław Smolarek.
W drugim dniu uroczystości z inicjatywy Jerzego Okraski, który wówczas
pracował w Wydziale Kultury i Sztuki
Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, zorganizowano imprezę plenerową nad Wisłą. Piękne widowisko folklorystycznoobrzędowe związane z Nocą Świętojańską zaprezentował słynny zespół „Harnama” z Łodzi. Nie było wtedy żadnej sceny, zespół wystąpił na prowizorycznej
podłodze sprowadzonej z pobliskiego
Kamiona. Pomimo tych trudnych wareklama

runków, choreograf zespołu pogratulował nam wspaniałej publiczności, która
entuzjastycznie przyjęła zespół.
Ruch wielobarwnych tańczących
zespołów, kolorowe korowody, cudowna publiczność wtopiona w piękne nadwiślańskie krajobrazy, drewniany most,
w dole majestatycznie płynąca Wisła.
Wszystko to przez lata tworzyło i tworzy niesamowity klimat, przepiękny bajeczny obraz, którego zazdroszczą nam
inne miasta.
Dni Wisły z każdym rokiem były
wzbogacane o nowe elementy. Wędkarze organizowali zawody wędkarskie,
wodniacy zawody na Wiśle „Łódką
na pych”, pracownicy mostowi popisywali się umiejętnościami w pracach ciesielskich. TNP Oddział w Wyszogrodzie organizował interesujące, bogate
w treści konferencje wiślane pod hasłem
„Rola Wisły w Polsce”. Powstał w ten
sposób znaczący dorobek naukowy.
Z inicjatywy miejscowego poety nieżyjącego już pana Jerzego Brzózki i ówczesnej dyrektor Domu Kultury, Barbary
Gontarczyk organizowano ogólnopolski konkurs poetycki pod hasłem „Wisła”. Bardzo aktywnie w organizację imprezy włączały się szkoły: Liceum Ogólnokształcące w Wyszogrodzie oraz
szkoły podstawowe z Wyszogrodu, Rębowa, Kobylnik, piękne wielobarwne
występy dawały dzieci z miejscowego
przedszkola. Należy stwierdzić, że w tej
formie wielu obecnie dorosłych mieszkańców miasta jako dzieci wystąpiło
na scenie amfiteatru.
Impreza z każdym rokiem stawała
się bogatsza i atrakcyjniejsza artystycznie. Należało zatem stworzyć odpo-

wiednie warunki do odbywania koncertów. Zaszła potrzeba budowy amfiteatru, który powstał obok nieistniejącego
już starego, drewnianego mostu.
Projekt techniczny amfiteatru
na prośbę Jerzego Okraski wykonali
społecznie inżynierowie Ignacy Bladowski i Kazimierz Badowski. W budowę
zaangażowały się wyszogrodzkie zakłady pracy, organizacje społeczne a także
mieszkańcy Wyszogrodu.
W ciągu minionych czterdziestu lat
pod patronatem naczelników oraz burmistrzów miasta i gminy: Stanisława Dybanowskiego, Franciszka Kłosińskiego,
Tadeusza Sadeckiego, Henryka Klusiewicza, Andrzeja Szymańskiego, Grzegorza Jachimiaka, ponownie Henryka Klusiewicza, Mariusza Bieńka, Jana Boszko
i obecnie, pierwszej w historii kobiety
burmistrz Iwony Gortat, przy wsparciu
starostów Michała Boszko i Mariusza
Bieńka oraz marszałka Adama Struzika
w ramach Dni Wisły atrakcyjne koncerty w amfiteatrze nad Wisłą organizowali: nieżyjąca już Wacława Jastrzębska
oraz byli dyrektorzy Domu Kultury:
Grażyna Pielacińska, Andrzej Martinez,
Edward Bazylak, Barbara Gontarczyk
oraz Barbara Jarmosz.

W organizacji uroczystości aktywnie uczestniczyła Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wyszogrodzie,
która po likwidacji Domu Kultury
przez wiele lat pełniła też rolę tej instytucji. Nieżyjąca Teresa Kozakiewicz ówczesna dyrektor biblioteki a po niej Małgorzata Majewska z dużym powodzeniem i sukcesem organizowały przez
wiele lat Dni Wisły.
Od roku 2012roku, kiedy powstaje
Centrum Kultury Wisła, przejmuje organizację Dni Wisły, współpracując ze
wszystkimi organizacjami i instytucjami.
Z okazji jubileuszu Dni Wisły, należy wspomnieć, że na deskach amfiteatru gościliśmy wielokrotnie Harcerski
Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”,
którego założycielem był nasz rodak
druh Wacław Milke – Honorowy Obywatel Wyszogrodu. Długo będziemy
wspominać z jaką pasją opowiadał
o miejscowej historii, obrzędach ludowych i lokalnej kulturze.

Dużym zainteresowaniem i sympatią przyjmowano zawsze występy lokalnych artystów wśród nich występy zespołu „Andromeda” – rodziny Biernatów
z Wyszogrodu, Chóru Emerytów „Promyk”, a obecnie zespołu „Retro” pod kierunkiem pana Antoniego Dąbrowskiego., Orkiestry Dętej OSP z Rębowa, występy Koli – Pawła Kołodziejskiego.
Dniom Wisły to także organizowane
imprezy towarzyszące: TNP Oddział Wyszogród organizuje wystawy tematyczne
związane z Wisłą, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna konkurs plastyczny
pod nazwą „Co przyciągnie turystę
nad Wisłę”, LKS „Stegny” mecze piłki
nożnej: oldbojów, między zakładami pracy, turnieje piłki siatkowej, turnieje szachowe, przez wiele lat organizowany był
bieg przez most, wieczorami zaś Wisłą
płynęły wianki puszczane nawodę wNoc
Świętojańską. Zakończeniem obchodów
Dni Wisły były zabawy taneczne, które
integrowały naszą lokalną społeczność.
Dokończenie na str.7
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Dokończenie ze str.6

Organizując Dni Wisły zapraszaliśmy zawsze znanych i lubianych wykonawców, na naszej scenie gościliśmy
między innymi takich artystów jak Andrzeja Rosiewicza, Janusza Laskowskiego, Wojciecha Gąsowskiego, Magdę
Femm, Alicję Majewską, Iwana Komarenko, Roberta Rozmusa, Majkę Jeżowską, Cezarego Pazurę, Andrzeja Grabowskiego, Ewelinę Lisowską, Tomasza
Karolaka, Andrzeja Rybińskiego
Wśród zaproszonych zespołów znalazły się takie gwiazdy jak: Kapela Czerniakowska, cygański zespół Roma, Don
Wasyl, Boys, Jeden Osiem L, Oddział
Zamknięty, Róże Europy, Papa D, Norbi, Kobranocka, Classik, Skaner, Exaited, Mig.
Przy tek okazji pragniemy bardzo
serdecznie podziękować wszystkim
sponsorom, którzy na przestrzeni lat
wspierali naszą imprezę. To dzięki ich
hojności mogliśmy zakupić między innymi nagrody dla uczestników konkursów, oraz słodycze dla dzieci i młodzieży.
Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim organizatorom za wysi-

reklama

łek, trud, serce i zaangażowanie, jakie zostało włożone w przeprowadzenie Dni
Wisły wciągu tych40 lat. Zorganizowanie
takich uroczystości wymaga dużego nakładu pracy, dlatego też pragniemy bardzo
serdecznie podziękować wszystkim
mieszkańcom Gminy i Miasta Wyszogród, którzy społecznie, w sposób bezinteresowny angażowali się w ich przygotowanie. Dziękujemy druhom strażakom
zOSP Wyszogród, którzy zawsze zdużym
poświęceniem czuwali nad porządkiem

i bezpieczeństwem naszych uroczystości.
Szanowni Państwo, Dni Wisły to
jedna z najstarszych, cyklicznych imprez plenerowych, jakie odbywają się
w naszym kraju. Jest to doskonała okazja promująca nie tylko występy lokalnych twórców, zespołów muzycznych,
to także pokazanie piękna naszego regionu, jego położenia nad piękną królową polskich rzek – Wisłą, której od 40
lat oddajemy hołd.
MAŁGORZATA MAJEWSKA
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W Pałacu w Gawłowie niesamowita „Lekcja dla Rodaka”

21 czerwca 2019 roku na pewno przejdzie do interesującej historii naszego miasta. W tym dniu właśnie odbyła się w Pałacu w Gawłowie niesamowita „Lekcja
dla Rodaka”. Projekt dotyczył naszych obywateli z obszarów Rzeczypospolitej, które dzisiaj nazywamy Kresami. Była to lekcja o bolesnej karcie dziejów, znaczeniu i doniosłości tych obszarów, prawdziwych historii
oraz trudnościach powrotu do Polski.
Z podopiecznymi Fundacja dla Rodaka przekazaliśmy naszej Małej Ojczyźnie szczegółowe informacje (na żywo) o losach pond 100
tys. Polaków skazanych przez NKWD na deportację do Kazachstanu
i na Syberię. Nasi młodzi goście już niejednokrotnie odwiedzali instytucje państwowe oraz samorządy w Polsce opowiadając historię swoich rodzin (2018 rok – Senat RP). Lekcja dla Rodaka to ogólnopolski
projekt Fundacji dla Rodaka, wpierany m. in. przez Senat RP, MEN,
MSZ oraz wiele europejskich państw.
Podczas prelekcji, którą wzbogacała bardzo dobrze przygotowana prezentacja multimedialna, młodzież opowiedziała o sobie,
o swoich rodzinach i ich życiu. Wykład urozmaicały liczne zdjęcia,
opowiadania, którym towarzyszyło duże wzruszenie a niekiedy
i łzy naszych gości.

Rodacy pochodzą z byłych republik radzieckich, głównie Kazachstanu, Ukrainy, Białorusi i Mołdawii. Młodzież w ramach
rozpoczęcia wakacji, poznawania kultury i zabytków ziemi sochaczewskiej przebywała na terenie miasta od 19 do 23 czerwca
pod opieką Fundacji Ochrony Zabytków Mazowsza. Podczas pobytu nasi goście mieli okazję poznać smaki kuchni polskiej,
wspólnie przyrządzać posiłki, zapoznać się ze sposobami spędzania wolnego czasu, udoskonalać gry i zabawy w plenerze (paintball laserowy) oraz wziąć udział w niesamowitej piana party.
Wraz z ekipą fundacji uczestniczyli w procesji Bożego Ciała w tutejszym kościele Św. Alberta, odwiedzili Żelazową Wolę, zaliczyli sobótki na przystani w Plecewicach oraz popłynęli wraz z Kajakowcy Sochaczewa na spływ kajakowy naszą rodzimą, malowniczą rzeką Bzurą.
Spacery, oglądanie filmów, plażowanie, dyskoteka, wspólne
ognisko, elektryczne – rowerowe ewolucje, jacuzzi, mnogość
atrakcji nie miała końca. Goście świetnie się bawili przez cztery kolejne dni przy pięknej wiosenno – letniej pogodzie, która
dominowała na terenie Sochaczewa. Choć wszyscy bardzo sympatycznie spędzali każdy kolejny dzień, nadszedł dzień pożegnania. W niedzielę późnym popołudniem młodzież opuściła
teren Pałacu w Gawłowie i rozjechała się do miast w których
na co dzień mieszka i studiuje. Rozstaniu towarzyszyły wzru-

Akcja „Lekcja dla Rodaka” - Edycja II
W Niepublicznej Szkole Podstawowej
w Orszymowie 18 czerwca 2019 roku
odbyły się zajęcia poświęcone historii
Polaków z Kazachstanu. Na wstępie
nauczyciel historii zapoznał uczniów
z tematyką zesłania ludności polskiej
na Syberię i do Kazachstanu.
Uczniowie, podzieleni na cztery zespoły, mieli za zadanie
wskazać obszar nieludzkiej ziemi na mapie Europy, wyjaśnić
pojęcia: Sybirak, łagier, kibitka, zesłaniec.
Mini wykład pani Małgorzaty Kwiatkowskiej, poświęcony wywózce tysięcy zesłańców w czasie II wojny światowej,
uzmysłowił ogrom deportacji Rodaków na terytorium państwa rosyjskiego. Teksty źródłowe, wspomnienia, fragmenty

lektur- były to materiały rzeczowe, służące do prowadzenia
rozmów i dyskusji na temat tragicznych losów miliona Polaków wywiezionych z kraju.
Na zakończenie zajęć przedstawiciel grupy prezentował
ilustrację przedstawiającą Syberie zimą. Następnie omawiano
obrazy m. in. Artura Grottgera „Pochód na Syberię”, Aleksandra Sochaczewskiego” Pożegnanie Europy” w kontekście malarskiego obrazu ogromu cierpień Rodaków prześladowanych
przez Rosjan.
Uczniowie na zakończenie zajęć doszli do wniosku, że
niezwykle ważna jest pamięć o zesłańcach, ich tragiczne
i trudne losy nie powinny ulec zapomnieniu
Ta wyjątkowa lekcja historii nie zakończyła się w szkole.
Uczniowie będą szukać śladów zesłańców wśród bliższej lub
dalszej rodziny. Ta lekcja wciąż trwa…
I. G.

szające chwile, nie obyło się od serdecznych uścisków, przytulania i wymiany kontaktów.
Bardzo się cieszymy, że mogliśmy gościć tak wspaniałych młodych ludzi w naszym mieście i mimo nieobecności przedstawicieli samorządu podczas „Lekcji dla Rodaka” możemy być dumni, że zrobiliśmy wszystko co możliwe, aby nasi goście poczuli się przy nas prawdziwymi Polakami.
Bardzo serdecznie dziękujemy sponsorom i darczyńcom za okazane serce i wsparcie finansowe całego wydarzenia. Szczególnie
chcemy podziękować ekipie fundacyjnej oraz organizatorom (Nika
Czubak-Wrońska, Krzysztof Wroński, Sylwia Fiedler, Oże
Ch, Agnieszka Sylvia, Aga Offerczak-Ciura, Artur Gałecki, Andrzej
Kornacki, Albert Fiedler, Beata Szustkiewicz, Patrycjusz Szustkiewicz, Hubert Gerasik, Julia Magdalena Dzieża, Mariusz Gerasik, Rafał Milczarek) za oprawę kulinarną i organizacyjną. FirmomBistro „Palce Lizać” za przepyszny obiad, jednostce wojskowej z Bielic za wyposażenie sypialni, Cafe Nutka Żelazowa Wola za pyszne
desery, Monice i Arturowi Zaczkowskim za wsparcie finansowe
na zakupy produktów spożywczych, Marcinowi Wasilewskiemu Tęczowy ogród za przepyszne soki naturalne, Michałowi i Izabeli Milczarek Ecoenergia, Krzysztofowi Kliszcz Dekortech, REBEL.
pl, Wydawnictwo Lacerta. Dzięki Waszym wielkim sercom godnie
przyjęliśmy naszych gości. Dziękujemy i do zobaczenia wkrótce!
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VI Piknik Rodzinny w Orszymowie
W sobotę 8 czerwca br. w Niepublicznej
Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Orszymowie odbył się
już VI Piknik Rodzinny. Zabawę rozpoczęli
najmłodsi uczniowie z oddziału przedszkolnego, tańcząc i śpiewając utwory o rodzinie.
Kolejnym punktem sobotnich wydarzeń
był IV Bieg Krasnala. Wszystkie dzieci biorące
udział otrzymały złote medale. Następnie rozpoczęto rodzinne zawody sportowe. Pogoda tego dnia nie
dopisała ale i tak nie popsuła zabawy. Podczas schronienia się w sali gimnastycznej bity był rekord
w tańcu Belgijka. W między czasie można było sobie zrobić wspólne, przebierane zdjęcia w fotobudce Pan-Cyk. Gdy pogoda się poprawiła z powrotem
wszyscy wrócili na boisko aby kontynuować zabawę. W czasie trwania pikniku, został rozstrzygnięty
konkurs na Najpiękniejszy Latawiec, organizatorzy
jeszcze raz serdecznie gratulują wszystkim nagrodzonym rodzinom. W trakcie trwania zabawy było
mnóstwo atrakcji nie tylko dla dzieci ale również
dla dorosłych. Podczas imprezy były takie stoiska
jak: malowanie buziek, bańki mydlane, grill, malowanie na folii, witraże, ceramika – „Akademia Małej Sztuki”, kawiarenka, loteria fantowa, popcorn,
wata cukrowa. Dzieci mogły zjeżdżać na dmuchanej zjeżdżalni oraz zrobić sobie zdjęcie z egzotycznymi zwierzętami – „Zwierzakoluby”. Tego dnia
do Orszymowa przybyły również zabytkowe samochody ze „Strefy klasyka” oraz strażacy z OSP Orszymowo. Oprawę muzyczną prowadził dj. Artis.
Placówkę w Orszymowie, odwiedzili również pracownicy z pracami podopiecznych ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach.
Podczas pikniku swoje dzieła zaprezentowała pani

Gminne Obchody Dnia Dziecka- Mała Wieś 2019
Za nami piękny, słoneczny i bardzo kolorowy
dzień, jakim był Dzień Dziecka w MultiOsadzie. który odbył się 9 czerwca br. Podczas
niedzielnego pikniku, atrakcji nie brakowało.

Halina Nowacka i przypomniała wszystkim smaki
dzieciństwa serwując przepyszne placuszki z domowym dżemem truskawkowym. Organizatorzy serdecznie wszystkim zaangażowanym w pomoc
przy VI Pikniku Rodzinnym dziękują i oczywiście
zapraszają gości za rok.

Spotkanie rozpoczęliśmy od wspaniałego pokazu Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej
Gminy. Specjalnie na ten wyjątkowy dzień OSP
w Małej Wsi, OSP przy SUR w Małej Wsi oraz OSP
Zakrzewo Kościelne przygotowały pokaz ratownictwa podczas wypadku drogowego. Dzieci mogły
również z bliska zobaczyć pojazdy i sprzęt jakim dysponują jednostki. Atrakcją była również kurtyna
wodna. Kolejnym punktem programu był spektakl
przygotowany przez wspaniałych rodziców i nauczycieli dzieci ze Szkoły Podstawowej w Podgórzu.
„Rzepka…na wesoło” w ich wykonaniu była po prostu rewelacyjna, otrzymali za nią ogromne brawa
od publiczności. Następnie Animatorzy Metrum
Event zaprosili dzieci na teatrzyk interaktywny „Papuga Pleciuga”, która wspólnie z naszymi milusińskimi pakowała walizki na wakacje. Kolejna atrakcją
był koncert muzyczny Dedee&Tonio, który porwał
wszystkich do wspólnej zabawy. Przypominamy, że
koncert był prezentem Wójta Gminy Mała Wieś,
który wylicytował go podczas WOŚP w Małej Wsi
i przekazał na ręce dyrektor MultiOsady z przeznaczeniem na obchody Dnia Dziecka w naszej gminie.
Dla dzieci czekały również takie atrakcje jak Zwierzakoluby (egzotyczne zwierzęta), malowanie twarzy, plecenie warkoczy afrykańskie, balony w formie
kwiatów, zwierzaków czy mieczy, warsztaty plastycznie, konkursy i wspólne zabawy oraz darmowa
wata cukrowa, popcorn i napoje granity, które chłodziły wszystkich w ten bardzo upalny dzień.
Bardzo dziękujemy wszystkim milusińskim
i ich rodzicom za przybycie i super zabawę…Wasze
zadowolone buzie są dla nas największą radością.

I Spływ Kajakowy Szkoły Podstawowej w Kobylnikach
W dniu 25.05.2019 roku Stowarzyszenie Kajakowcy Sochaczewa zorganizowało dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina z Kobylnik spływ kajakowy po rzece Bzurze.
Neptun tego dnia był łaskawy. Zadbał o idealny poziom wody
w rzece oraz słoneczną bezwietrzną pogodę wręcz idealną do spływu kajakowego. Odcinek rzeki jaki mieli pokonać uczestnicy tj.
Chodaków – Witkowice (dwa dni wcześniej sprawdzony przez instruktora kajakarstwa) spokojny bez większych przeszkód wodnych
które mogłyby sprawić nieprzewidziane trudności. Grupa przybyła
punktualnie w wyznaczone miejsce wodowania. Na miejscu instruktorzy kajakarstwa zapoznali wszystkich z warunkami bezpiecznego zachowania się na wodzie oraz zasadami panującymi podczas spływu kajakowe. Tak więc po krótkim lecz niezbędnym szkoleniu wszyscy ubrani w kamizelki asekuracyjne ruszyli w rejs po rzece
Bzurze. Spływ przebiegał bardzo spokojnie wręcz sielankowo. Niektórzy uczestnicy spływu płynęli po raz pierwszy w życiu kajakiem
to jednak należy przyznać, że po przepłynięciu pierwszych kilku minut radzili sobie wyśmienicie. Było bardzo wesoło i nie obyło się bez
przysłowiowego lądowania w przybrzeżnych trzcinach. Ale co to
byłby za spływ na którym nie ma,, atrakcji”. Gdy dopływano
do miejscowości Mistrzewice komandor prowadzący spływ zaproponował uczestnikom zrobienie na rzece tzw.,, tratwy” z kajaków.
Jest to wbrew pozorom wcale nie łatwa sprawa do zrobienia, a szcze-

gólnie dla osób nie mających wprawy w pływaniu kajakiem na rzece kiedy nurt znosi płynący kajak, a wszyscy uczestnicy muszą płynąć (bez wiosłowania) obok siebie trzymając się jedynie kajaków. Nasi bohaterowie wykonali to zadanie bardzo dobrze.
Tempo spływu nie sprawiało większych trudności i tak po trzygodzinnym rejsie wszyscy razem jedną zwartą grupą dopłynęli

Dziękujemy Panu Wójtowi Gminy Mała Wieś
za wsparcie finansowe, dziękujemy Gminnej Komisji
rozwiązywania Problemów Alkoholowych na ufundowanie nagród dla dzieci. Ogromne podziękowania
dla Strażaków z OSP Mała Wieś, OSP przy SUR
w Małej Wsi oraz z OSP Zakrzewo Kościelne, dziękujemy za świetny pokaz oraz pomoc podczas porannych przygotowań. Dziękujemy bardzo rodzicom inauczycielom ze Szkoły Podstawowej w Podgórzu…Rzepka w Waszym wykonaniu zostanie w naszych pamięciach nadługi długi czas. Gratulujemy pomysłu i odwagi! BRAWO WY! Dziękujemy również
ekipie z SP ZOZ w Małej Wsi, którzy zagwarantowali
zabezpieczenie medyczne podczas naszego pikniku.
Serdecznie dziękujemy również niezastąpionym zaprzyjaźnionym Animatorom z Grupy Metrum
Event, dzięki którym zabawa zawsze jest najlepsza.
Ogromną moc wdzięczności kierujemy
w stronę Pani Patrycji Rakowieckiej z Balonowych
Inspiracji, która, udzieliła nam swojego wsparcia,
przygotowując bezpłatnie balonową dekorację.
Dziękujemy wszystkim, którzy w najmniejszym stopniu przyczynili sie do przygotowania naszego niedzielnego koncertu. Mamy nadzieje, że
spędziliście z nami radosne chwile, które na dłuższy czas zostaną w waszych sercach.
EWA GRZELAK
DYREKTOR GCK MULTIOSADA

do miejsca zakończenia spływu. Na miejscu na dzieci i ich opiekunów czekał poczęstunek wcześniej przygotowany przez organizatorów w postaci napojów, pieczonych kiełbasek, słodyczy, jabłek. Czekała również na swych uczniów pani Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Kobylnikach która swym czujnym opiekuńczym okiem sprawdzała czy wszyscy dotarli cali i zdrowi. Po chwili odpoczynku oraz
posileniu się po tak długim spływie z uwagi na to, że miejsce w którym zakończono spływ jest miejscem szczególnym w historii Polski
(Bitwa nad Bzurą wrzesień 1939) przedstawiciele uczniów wspólnie z Prezesem kajakowców zapalili symboliczne znicze przed pomnikiem poległych bohaterów Bitwy nad Bzurą września 1939 roku. Miłym zaskoczeniem dla kajakowców było otrzymanie od pani
dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobylnikach oraz dzieci dyplomu
z podziękowaniami za zorganizowanie spływu.
Na zakończenie spotkania tradycją kajakowców stało się wręczanie dzieciom które uczestniczą w spływie skromnych symbolicznych
prezentów.
I tak w miłej i sympatycznej atmosferze zakończono ,,I Spływ Kajakowy Szkoły Podstawowej w Kobylnikach„.
Kajakowcy Sochaczewa pragną podziękować:
– DZIECIOM, opiekunom, nauczycielom i Dyrekcji Szkoły Podstawowej z Kobylnik
– Mobilnej wypożyczalni Kajaków
– Firmie BAKOMA
– Piekarni 1919 państwa KACZMARKÓW
– Partnerowi TĘCZOWY OGRÓD
– Mars Polska

PIĄTEK, 28 czerwca 2019
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Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie

W dniu 19 czerwca 2018
roku odbyło się uroczyste
zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół
im. Jana Śniadeckiego
w Wyszogrodzie.

Wśród najzdolniejszych należy również wymienić uczniów Liceum Ogólnokształcącego: Julię
Rybicką (śr. 5,13), Aleksandrę Brudzyńską
(śr. 5,00), Weronikę Skopczyńską (śr. 5,00), An-

dżelikę Kamińską (śr. 4,88) i Bartosza Smółkę
(śr. 4,7) oraz uczniów Techników: Szymona Bartosiaka (śr. 5,19), Patrycję Maciągę (śr. 4,94), Mateusza Regulskiego (śr. 4,93), Kubę Krzemińskiego
(śr. 4,93), Martynę Fotek (śr. 4,87), Agnieszkę Janczarek (śr. 4,86), Wiktorię Kowalska (śr. 4,86), Mateusza Modrzejewskiego (śr. 4,86), Natalię Głowacką (śr. 4,81), Pawła Brzezińskiego (śr. 4,8),
Agnieszkę Klus (śr. 4,76), Jakuba Klimczewskiego
(śr. 4,76), Przemysława Szymerskiego (śr. 4,75)
i Rafała Strzelczaka (śr. 4,75).
Wszyscy uczniowie, którzy uzyskali średnie
ocen powyżej 4,00 zostali nagrodzeni książkami
ufundowanymi przez Radę Rodziców.
W tym dniu również uczniowie III klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej uroczyście otrzymali
z rąk wychowawcy – Pana Krzysztofa Kamińskiego
świadectwa ukończenia szkoły, stając się absolwentami Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie.

Pożegnanie było również okazją do złożenia
na ręce pani Elżbiety Pydyniak podziękowań i wyrazów szczerego uznania za cztery lata pełnienia
funkcji Przewodniczącej Rady Rodziców.
Na zakończenie uczniowie i absolwenci naszej
szkoły, podziękowali nauczycielom za ich wysiłek
oraz życzyli dyrekcji, gronu pedagogicznemu, pracownikom szkoły, zaproszonym gościom oraz koleżankom i kolegom słonecznych i pięknych wakacji.
Podziękowania uświetnił występ naszej utalentowanej uczennicy Julii Kopki i niezastąpionej absolwentki Justyny Stalczewskiej, a także skecz kabaretowy przygotowany przez uzdolnionych
chłopców – Macieja Bryzka z klasy I b i jego przyjaciela Mateusza Boreckiego, który gościnnie występuje z naszym wychowankiem.
Na zakończenie uroczystości pani Dyrektor
podziękowała wszystkim za całoroczną pracę. Gratulowała młodzieży wyników w nauce, a także życzyła udanych i bezpiecznych wakacji.

Na początku uroczystości Dyrektor Joanna
Misiakowska przywitała zaproszonych gości, nauczycieli i pracowników szkoły oraz wszystkich
uczniów. Następnie wraz z wychowawcami wręczyła upominki, dyplomy i świadectwa najbardziej
zasłużonym uczniom. Szczególne słowa uznania
skierowała do rodziców naszych wychowanków
i dziękując za okazane wsparcie oraz zaangażowanie we współpracę ze szkołą, wręczyła listy gratulacyjne.
Podziękowania złożono również na ręce Pani
Elżbiety Jachimiak dla radnych powiatowych oraz
Zarządu Powiatu z Panem Mariuszem Bieńkiem
na czele, którzy ufundowali stypendia pn. „Stypendium Twoją szansą” dla naszych wyróżniających się
wychowanków. Tym razem otrzymało je aż 224
uczniów, dwoje najzdolniejszych natomiast otrzymało osobiste podziękowania i upominki za ich
ogromne zaangażowanie i trudy całorocznej pracy
w szkole. W Liceum Ogólnokształcącym najlepszą
uczennicą okazała się Agnieszka Popławska (średnia ocen 5,22), w Technikum zaś najwyższe wyniki osiągnęła Dominika Siekiera (średnia
ocen 5,33). Nagrody w imieniu pana Starosty wręczyła pani Elżbieta Anna Jachimiak – Radna Powiatu Płockiego.

W Bodzanowie powstała nowa siłownia i plac zabaw dla dzieci
W czerwcu br. ukończono realizację projektu
grantowego pn.: ZAGOSPODAROWANIE PARKU
W CENTRUM MIEJSCOWOŚCI CHODKOWO realizowanego przez Stowarzyszenie Społeczno-kulturalne SOKÓŁ w Bodzanowie w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOKÓŁ w Bodzanowie podpisało
ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania RAZEM DLA ROZWOJU
w Wyszogrodzie umowę o udzieleniu grantu na budowę siłowni zewnętrznej
i placu zabaw w Chodkowie celem poprawy stanu infrastruktury publicznej,
turystycznej i społecznej oraz poprawy jakości życia mieszkańców.
Wsparcie formalne i merytoryczne dla stowarzyszenia w realizacji projektu zapewnił Wójt Gminy Bodzanów Jerzy Staniszewski oraz pracownicy Urzędu Gminy Referatu Inwestycji.
9 czerwca nastąpiło otwarcie nowego miejsca rekreacyjnego dla mieszkańców.
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Wyszogród Ogólnopolski Turniej w Piłkę Nożną Dzieci w kategorii U-11
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.
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Czytelnik Roku 2019 w Gminie Bulkowo
„Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem”.
Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie w tym roku zorganizowała drugą edycję konkursu na Czytelnika Roku 2019 w Gminie Bulkowo, którego honorowy patronat objął Wójt Gminy Bulkowo Pan Gabriel Graczyk. Uczestnikami konkursu byli wszyscy aktywni czytelnicy Gminy Bulkowo, zostało wyłonionych 10 laureatów w pięciu kategoriach wiekowych. Nagrodzeni przeczytali od 1 stycznia do 1 czerwca razem 426 książek. Podczas IX Dni Bulkowa, laureaci zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami,
dyplomami oraz nagrodami, które zostały wręczone przez Wójta Gminy Bulkowo Pana Gabriela Graczyka oraz Dyrektor GBP w Bulkowie Panią Natalię Maćkiewicz.
Czytelnikami Roku 2019 w Gminnej Bibliotece Publicznej zostali kolejno:
I kategoria – Gabriela Czarnecka – najlepszy czytelnik przedszkolny dzieci do lat 5;
II kategoria – Szymon Zwierzchowski – najlepszy czytelnik szkoły podstawowej do lat 14;
III kategoria – Andżelika Ślasa – najlepszy czytelnik młodzież i studenci do lat 24;
IV kategoria – Iwona Przedpełska – najlepszy czytelnik dorosły do lat 60;
V kategoria – Paweł Bąkiewicz – najlepszy czytelnik senior powyżej 60 lat.
Laureatami w Filii Bibliotecznej w Nowych Łubkach zostali:
I kategoria – Zuzanna Ogieniewska – najlepszy czytelnik przedszkolny dzieci do lat 5;
II kategoria – Bartosz Majewski – najlepszy czytelnik szkoły podstawowej do lat 14;

III kategoria – Julia Gorsiak – najlepszy czytelnik młodzież i studenci do lat 24;
IV kategoria – Janina Opolska – najlepszy czytelnik dorosły do lat 60;
V kategoria – Jadwiga Filińska – najlepszy czytelnik senior powyżej 60 lat.
Gratulujemy wszystkim Laureatom!

Zostań Pożeraczem Książek
Rozczytaj się w Bulkowie i zostań Pożeraczem Książek to konkurs czytelniczy dla
dzieci od lat 2 do 10 lat zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bulkowie, którego honorowy patronat objął Wójt Gminy Bulkowo Pan Gabriel Graczyk. Do konkursu podczas trwania akcji od 01.10 2018 r. do 31.05 2019 r.
zgłosiło się 23 uczestników. Uczestnicy uzyskali razem 234 pieczątki za aktywność czytelniczą, 43 pieczątki extra za wypożyczenie czasopism lub zapis do biblioteki, wypożyczono w tym czasie 530 książek. Tytuł „Największego Pożeracza
Książek” zdobył Adam Kroczewski z Przedszkola z Worowic, który skompletował 31 pieczątek za aktywność czytelniczą, zebrał 12 pieczątek extra oraz wypożyczył 102 książki! Nagrodę główną w postaci karnetu o nominale 100 zł. ufundowało Centrum Zabaw Happy Park w Stróżewku.

Podczas IX Dni Bulkowa wszyscy mali laureaci zostali uhonorowani medalami,
dyplomami, nagrodami książkowymi, najbardziej aktywni „Bardzo Dobrzy Pożeracze Książek” otrzymali dodatkowo bilety do Happy Parku, które zostały wręczone
przez Wójta Gminy Bulkowo Pana Gabriela Graczyka oraz Dyrektor GBP w Bulkowie Panią Natalię Maćkiewicz.
ogłoszenia

Za t ru d ni my
me c ha n ika
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

Zatrudni my
Sp rze dawc ę
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
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POSUMOWANIE SEZONU PIŁKARSKIEGO
ZJEDNOCZENI BULKOWO
Z DOFINANSOWANIEM PROGRAMU ZJEDNOCZONYCH BULKOWO 2018/2019
Klasa – B (Płocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej)
„KLUB” 2019
sezon 2018/2019
w tabeli z dorobkiem 25 pkt
Ministerstwa Sportu i Turystyki ** 4Najmiejlepszysce strze
lec Zjednoczonych w sezonie:
Jakub Ślepowroński (7 goli)
Dziękujemy wszystkim sympatykom klubu
za obecność na meczach oraz za wsparcie!!!
Do zobaczenia niebawem w nowym sezonie
piłkarskim 2019/2020.

SEKCJA TENISA STOŁOWEGO „ZJEDNOCZENI” BULKOWO FORMALNIE POWOŁANA

Klub Sportowy „ZJEDNOCZENI” Bulkowo znalazł się na liście
podmiotów dofinansowanych w ramach naboru na realizację
w 2019 roku, Programu „KLUB” na postawie rozstrzygnięcia
Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 czerwca 2019 r.Autorem i koordynatorem projektu jest Prezes Klubu Sportowego
„ZJEDNOCZENI” Bulkowo Krzysztof Jakubiak. Wartość dofinansowania to 15 tysięcy złotych. W ramach projektu zostanie zakupiony szereg sprzętu sportowego i specjalistycznego
do poprawy procesu treningowego w ramach rozwijania
sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Ponadto, zostaną
zorganizowane dodatkowe zajęcia treningowe w dwóch sekcjach: sekcji piłki nożnej oraz sekcji tenisa stołowego.
Ogromne podziękowania składamy na ręce Wójta Gminy Bulkowo Pana Gabriela Graczyka oraz dla Ministra Pana Macieja Małeckiego za wsparcie i pomoc
w otrzymaniu dofinansowania.
BULKOWO, 10.06.2019 R.

KONKURS NA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA SP W NOWYCH ŁUBKACH
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 – podsumowanie

Z inicjatywy Opiekuna Samorządu Uczniowskiego SP w Nowych
Łubkuch Krzysztofa Jakubiaka była prowadzona klasyfikacja
uczniów w konkursie o miano Najlepszego Sportowca Szkoły w roku szkolnym 2018/2019.
Kryteriów było sporo m. in. ilość udziału w zawodach sportowych, ranga zawodów, wyniki osiągane podczas zawodów, przynależność do klubów sportowych oraz
ocena celująca z wychowania fizycznego.
Poniżej przedstawiamy klasyfikację końcową konkursu.

1 miejsce – Adam Cytacki
2 miejsce – Mateusz Szmulewicz
3 miejsce – Mateusz Raczyński
Wyróżnienie – Aleksandra Kalińska
Nowe Łubki, 19.06.2019 r.

Uchwałą Zarządu Klubu Sportowego „ZJEDNOCZENI”
Bulkowo została powołana kolejna sportowa jednostka organizacyjna, a więc Sekcja Tenisa Stołowego.
reklama

Zgodnie ze statutem naszego Klubu Prezes Krzysztof Jakubiak powołał Kierownika Sekcji Tenisa Stołowego Zjednoczonych Bulkowo Marcina Przedpełskiego oraz dwóch zastępców Sławomira Trzaskę i Macieja Godziemskiego).
„Ostatnie miesiące pokazały, iż ta dyscyplina sportu budzi coraz większe zainteresowanie wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych, zawodnicy osiągają coraz lepsze wyniki na turniejach sportowych, iż postanowiliśmy położyć nacisk na rozwój
tenisa stołowego w Gminie Bulkowo.
Ponadto, nie samą piłką człowiek żyje i jako klub sportowy pragniemy wyjść naprzeciw potrzebom sympatykom tej
dyscypliny sportu”.
BULKOWO, 18.06.2019 R
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Reklama
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