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Kon rad Pe płow ski (Kon dziu) to twar dy, uśmiech nię -
ty fa cet. Nie pa mię tam już kie dy go pierw szy raz
spo tka łem, ale na pew no był wte dy uśmiech nię ty.
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Jak wiele jest ludzi z ciekawymi pasjami, którymi by
mogli podzieliç się z innymi. Pomóc innym tylko dla
czystej satysfakcji. Stąd padł pomysł utworzenia
portalu internetowego. strona  5
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Wi tam z czerw co wym 
nu me rem ga ze ty 
e -wy szo grod.pl
W okre sie wio sen no let nim jak co ro ku du żo lo kal -
nych im prez. W naj bliż szym cza sie szy ku ją się dwie
du że im pre zy: XXXVI Dni Wi sły w Wy szo gro dzie oraz
V Dni Bul ko wa.
Dwie cie ka we im pre zy bę dą się od by wa ły w tych sa -
mych dniach 20-21 czerw ca. 
Od ostat nie go wy da nia ga ze ty chciał bym zwró cić pań -
stwa uwa gę na dwa wy da rze nia, któ re się od by ły
w Wy szo gro dzie. Jed no to II Nad wi ślań skie Dyk tan -
do z udzia łem prof.Bral czy ka oraz ob cho dy 70 rocz ni -
cę za koń cze nia II woj ny świa to wej.
Du że wy ra zy uzna nia dla or ga ni za to rów i uczest ni ków
Nad wi ślań skie go Dyk tan da. Dyk tan do zor ga ni zo wa ne
na wy so kim po zio mie, ze wspa nia łą at mos fe rą do brej
za ba wy. Świet ny przy kład jak moż na się uczyć, roz wi -
jać i przy tym ba wić. Na uka i wie dza nie mu si być nud -
na. My ślę że na wet nie hu ma ni ści, nie czu li się dys kry -
mi no wa ni. Po za sa mym dyk tan dem wspa nia łą czę -
ścią spo tka ni by ła roz mo wa i dys ku sja na te mat ję zy -
ka, po mię dzy prof. Je rzym Bral czy kiem a doc. Gra ży -
ną Maj kow ską. Ba wi łem się, słu cha jąc cie ka wych
i pro stych dla ucha roz mów na ukow ców, jed nych
z naj więk szych au to ry te tów z ję zy ka pol skie go. 

Ob cho dy 70 rocz ni cy za koń cze nia II Woj ny św. Zor ga -
ni zo wa ne w Wy szo gro dzie wpi sy wa ły się w wo je wódz -
kie uro czy sto ści. Cie ka we ile osób za uwa ży ło że zmie -
nił się dzień ob cho dze nia rocz ni cy z 9 ma ja, ob cho -
dzo ne go we dług no men kla tu ry so wiec kiej na 8ma ja
we dług po rząd ku eu ro pej skie go. Po dzię ko wa nia dla
uczniów i or ga ni za to rów za cie ka wą de ko ra cję i opra -
wę ar ty stycz ną w wy ko na niu uczniów róż nych szkół.
Ja ze swo jej stro ny zwró ci łem uwa gę na cie ka wy wy -
kład prof. Sie miąt kow skie go. 
Dzię ku ję i gra tu lu ję or ga ni za to rom róż nych in nych im -
prez tu taj nie wy mie nio nych.

PA WEŁ KŁO BU KOW SKI
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19 ma ja pra cow ni cy ITD za -
mon to wa li no wy fo to ra dar.
Urzą dze nie usta wio no
przy skrzy żo wa niu dróg nr 62
i 570 tzn. przy dro dze
od stro ny War sza wy,
przed skrzy żo wa niem
do Płoń ska. 

Na dzień dzi siej szy fo to ra dar jesz cze
nie pra cu je. Skrzyn ka zo sta ła owi nię ta
w czar ną fo lię, przez co nie rzu ca się
w oczy i wie lu kie row ców jesz cze nie za -
uwa ży ło no we go obiek tu przy dro dze.
Jesz cze tro chę po trwa za nim sprzęt zo sta -
nie w peł ni uru cho mio ny, za nim przej -
dzie fa zę prób. War to już dziś za pa mię tać
to miej sce. Naj czę ściej na po cząt ku
po uru cho mia niu no we go fo tar da ru naj -
wię cej zdjęć do sta ją miej sco wi kie row cy
któ rzy jeż dżą „na pa mięć „. No wa skrzyn -
ka fo to ra da ru ma pod pro wa dzo ne ca ło do -
bo we za si la nie przez co urzą dze nie bę dzie
mo gło ro bić zdję cia w dzień i w no cy.

W Czer wiń sku wy rósł no wy fo to ra dar 

Wy szo gro dzia nin Mar cin Buł ka, któ ry pierw sze kro -
ki pił kar skie sta wiał w klu bie LKS Ste gny Wy szo gród,
a od pra wie 3 lat jest za wod ni kiem FCB Esco la Var so -
via kil ka dni te mu prze by wał na te stach w klu bie Se rie
A (li ga wło ska) Udi ne se Cal cio. Po sia da ją cy nie sa mo -
wi te wa run ki fi zycz ne bram karz zo stał za uwa żo ny
przez sco utów z Włoch na jed nym z me czów Eks tra li gi
Ma zo wiec kiej, w któ rej na co dzień wy stę pu je. Mar cin
jest pod sta wo wym bram ka rzem Re pre zen ta cji Ma zow -
sza oraz po zo sta je w krę gu za in te re so wań tre ne ra Re -
pre zen ta cji Pol ski – jest tyl ko kwe stią cza su, kie dy za -
de biu tu je w ka drze U -16. Mar cin 4 ra zy w ty go dniu
ma w War sza wie spe cja li stycz ne tre nin gi bram kar skie
i cią gle pod no si swo je umie jęt no ści. Za in te re so wa nie
bram ka rzem sy gna li zu je już kil ka klu bów z Eu ro py. Po -
wo dze nia

W dniu 25 kwiet ni w Ostro wi
Ma zo wiec kiej w ha li MO SiR
przy uli cy Trę bic kie go od by ły
się De biu ty Fit ness i Kul tu ry -
sty ki Wszech Fe de ra cji (WFF
WBBF Po land oraz WPF). 

Bar tosz wy star to wa łem wraz
z in ny mi 16 za wod ni ka mi w ka te -
go rii „Mę ska Syl wet ka 175+ „. Mi -
mo spo rej gru py ry wa li uda ło mu
się za jąć 4 miej sce. Na to miast   2
ma ja wy star to wał w za wo dach „In -
ter na tio nal Po lish Cham pion schips
Bo dy bul ding & Fit ness & Bi ki ni &
Fit Kid” Sie dl ce,  rów nież w ka te go -

rii „Mę ska Syl wet ka”, nie ste ty nie
uda ło się dojść do fi na ło wej top 6,
mi mo du żej kon ku ren cji upla so wał
się za top 6.   Ak tu al nie przy go to -
wu je się do Pu cha ru Pol ski któ ry
od bę dzie się paź dzier ni ku te go ro -
ku.

Bar tosz Kwa śnik po sia da ty tuł
in struk to ra si łow ni oraz tre ne ra
per so nal ne go, Do za wo dów przy go -
to wy wał sie 4 mie sią ce, wiec w bar -
dzo krót kim cza sie jak na tą dys cy -
pli nę. Jak sam twier dzi je go syl wet -
ka zdo by wa za in te re so wa nie   a wy -
so kie no ty na za wo dach po twier -
dza ją że jest to du ży suk ces. Jest to
bar dzo dro gi i po trze bu ją cy du że go
po świe ce nia sport, z któ re go tak
na pra we ma się tyl ko do bre wspo -
mnie nia, pa miąt ko we me da le, dy -

plo my, oraz re pre zen to wa nie swo -
jej miej sco wo ści na sce nach Pol -
skich jak i mo że Eu ro py. Aby móc
roz wi jać się da lej roz wi jać, Bar tosz
po szu ku je spon so ra któ ry wspo -
mógł by go fi nan so wo w dal szych
przy go to wa niach. 

Dziś cię żar przy go to wań spo -
czy wa na naj bliż szych któ rym
w pa ru sło wach dzię ku je „Dzię ku ję
wszyst kim któ rzy mnie wspie ra ją,
ro dzi nie, zna jo mym a w szcze gól -
no ści mo jej dziew czy nie Mar cie
któ ra mnie wspie ra, tre nu je ze mną
oraz wy trzy mu je mo je hu mo ry
któ re są cza sa mi nie do znie sie nia
pod czas przy go to wań do star tów „

Bar tosz Kwa śnik miesz ka niec
Wy szo gro du, Stra żak, Tre ner Per -
so nal ny. 

Bar tosz Kwa śnik Spor to wy Suk ces
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19 ma ja 2015 r., w Sa li
Zam ko wa w Wy szo gro dzie
od by ło się Fo rum Go spo dar -
czo -Sa mo rzą do we Gmi ny
i Mia sta Wy szo gród pod Ho -
no ro wym Pa tro na tem Po sła
na Sejm Rze czy po spo li tej
Pol skiej, Prze wod ni czą ce go
Sej mo wej Ko mi sji Sa mo rzą -
du Te ry to rial ne go i Po li ty ki
Re gio nal nej Pio tra Zgo rzel -
skie go i Sta ro sty Płoc kie go
Ma riu sza Bień ka.

Pod czas spo tka nia przed sta wio no
pre zen ta cje pt. „Sa mo rząd plus go spo -
dar ka”, „Współ pra ca Izby Go spo dar czej
Re gio nu Płoc kie go z przed się bior ca mi”,
„For my wspar cia dla pra co daw ców
i przed się bior ców”, „Do ta cje, czy po -
życz ki – źró dła fi nan so wa nia dzia łal no -
ści go spo dar czej”.

Przed się bior czość jest jed nym
z głów nych czyn ni ków roz wo ju spo łecz -
no -go spo dar cze go kra ju, a za sad ni cze
zna cze nie dla jej roz wo ju ma od po wied -

nio pro wa dzo na po li ty ka gmi ny i mia -
sta, stąd też po mysł spo tka nia sa mo rzą -
du z przed się bior ca mi.

W spo tka niu Fo rum Przed się -
bior czo ści w Wy szo gro dzie uczest ni -
czy li: po seł na Sejm RP Piotr Zgo rzel -
ski, Sta ro sta Płoc ki Ma riusz Bie niek,
Bur mistrz Gmi ny i Mia sta Wy szo -
gród Jan Bosz ko wraz z Ra dą Gmi ny
i Mia sta Wy szo gród, p.o. Dy rek to ra
Po wia to we go Urzę du Pra cy w Płoc ku
Mał go rza ta Bom ba lic ka, Pre zes Za -
rzą du Izby Go spo dar czej Re gio nu
Płoc kie go Krzysz tof Izmaj ło wicz,
Czło nek Za rzą du Izby Go spo dar czej
Re gio nu Płoc kie go Pa weł Kło bu kow -
ski, Pre zes Sto wa rzy sze nia Aka de mia
Eco no mi ca, Za ło ży ciel Aka de mic kie -
go In ku ba to ra Przed się bior czo ści
w Płoc ku To masz Wy soc ki, przed się -
bior cy oraz soł ty si z te re nu Gmi ny
i Mia sta Wy szo gród.

Fo rum za koń czo no otwar tą dys ku -
sją uczest ni ków spo tka nia

Naj bliż sze spo tka nie w ra mach Fo -
rum Sa mo rzą do wo Go spo dar cze go od -
be dzie się 2 czerw ca w gmi nie Bul ko wo
w Dwor ku w Wo ro wi cach o godz 14,00

Fo rum Sa mo rzą do wo -Go spo dar cze
w Wy szo gro dzie

W nie dzie lę 19 kwiet nia stra ża cy, ro dzi -
na i przy ja cie le po że gna li śp. dru ha Bro ni -

sła wa Pa lut kie wi cza, jed ne go z naj star szych człon -
ków wy szo grodz kiej Ochot ni czej Stra ży Po żar nej,
któ ry peł nił służ bę nie prze rwa nie od 1949 ro ku.
Druh Bro ni sław Pa lut kie wicz uro dził się 15 mar -
ca 1927 ro ku, po woj nie od by wał za sad ni czą służ -
bę woj sko wą w Ka zu niu w jed no st ce sa per skiej.
W 1948 r. je go jed nost ka zo sta ła skie ro wa -
na do Wy szo gro du w ce lu obro ny mo stu
przed krą lo do wą. Pod czas po by tu po znał swo ją
przy szłą żo nę – pa nią Mar tę.W 1949 ro ku za warł
z nią zwią zek mał żeń ski oraz zo stał kie row cą -me -
cha ni kiem w OSP Wy szo gród. Póź niej zo stał
funk cjo na riu szem ów cze snej Za wo do wej Stra ży
Po żar nej w Płoc ku. Po przej ściu na eme ry tu rę na -
dal peł nił funk cję kie row cy, a póź niej od 2000 ro -
ku zo stał go spo da rzem OSP w Wy szo gro dzie.
Przez 66 lat wy szko lił wie le po ko leń stra żac kich,
za wsze czy nił sta ra nia do po zy ski wa nia no we go
sprzę tu. Mię dzy in ny mi z ini cja ty wy dh Bro ni sła -
wa na sza jed nost ka wzbo ga ci ła się o sa mo chód
bo jo wy Lo ad star In ter na tio nal 1600 oraz sa mo -
chód spe cjal ny GCBA Ta tra 138 z KRSP w Płoc -
ku. Pie czo ło wi cie dbał o wy po sa że nie jed nost ki –
o to, aby wo zy bo jo we by ły za wsze go to we do wy -
jaz du. To wła śnie On był ini cja to rem Zlo tu Sta -
rych Sa mo cho dów Po żar ni czych z Eu ro py w Wy -
szo gro dzie.

Druh Bro ni sław od kil ku na stu lat nie brał
czyn ne go udzia łu w ak cjach jed nak za wsze był
obec ny w jed no st ce, kie dy by ło to ko niecz ne.
Za swo ją ofiar ną służ bę zo stał od zna czo ny brą -
zo wy, srebr nym oraz dwu krot nie zło tym Me da -
lem za Za słu gi dla Po żar nic twa, Zło tą Od zna ką
„Za za słu gi w zwal cza niu po wo dzi”, Zło tym

Krzy żem Za słu gi, a tak że jed nym z naj wyż szych
od zna czeń – Zło tym Zna kiem Związ ku OSP
RP. Był rów nież od zna czo ny me da lem „Za słu żo -
ny Wy szo gro dzia nin „.

Ce cha mi cha rak te ry stycz ny mi dru ha
Bro ni sła wa by ły: otwar tość na lu dzi, świat
i je go spra wy, za an ga żo wa nie na rzecz po -
mo cy spo łe czeń stwu w po trze bie. Je go ak -
tyw ność w sta ra niach słu żą cych Mia stu
i Gmi nie Wy szo gród owo co wa ła wie lo let nią
pra cą w struk tu rach jed no stek ochro ny
prze ciw po ża ro wej, w któ rym speł niał wie le
od po wie dzial nych funk cji. Ja ko stra żak po -
sia dał za wsze swo je, głę bo ko prze my śla ne
zda nie, któ re go po tra fił bro nić bę dąc jed no -
cze śnie otwar ty na ar gu men ty in nych i zdol -
ny do kom pro mi su, nie szu ka ją cy w żad nej
spra wie swo je go in te re su i ko rzy ści. Ży cio wy
opty mizm i po go da du cha by ły dla nas za -
wsze do brym przy kła dem za cho wań w sy tu -
acjach trud nych, a je go uśmiech na za wsze
po zo sta nie w na szej pa mię ci. Śp. dru ho wi
Bro ni sła wo wi z pew no ścią przy świe ca ły sło -
wa, któ re niech sta ną się mo dli twą każ de go
z dru hów:

GDY OBO WIĄ ZEK WE ZWIE MNIE,
TAM WSZĘ DZIE, GDZIE SIĘ PA LI.
TY MI, O PA NIE SI ŁĘ DAJ,
BYM ŻY CIE LUDZ KIE OCA LIŁ.

PO ZWÓL, NIECH DZIEC KO PÓ KI CZAS,
Z PŁO MIE NI CA ŁO WY NIO SĘ.
PRZE RA ŻO NE GO STAR CA DAJ,
USTRZEC PRZED STRASZ NYM LO SEM.

DAJ, PA NIE, CZUJ NOŚĆ, ABYM MÓGŁ,
NAJ SŁAB SZY SŁY SZEĆ KRZYK.
DAJ SPRAW NOŚĆ I PRZY TOM NOŚĆ BYM,
UGA SIŁ PO ŻAR W MIG.

SWE PO WO ŁA NIE PEŁ NIĆ CHCĘ,
I WSZYST KO Z SIE BIE DAĆ.
SĄ SIA DÓW, BLIŹ NICH W BIE DZIE STRZEC,
I O ICH MIE NIE DBAĆ.

A JE ŚLI TA KA WO LA TWA,
BYM ŻY CIE DAŁ W OFIE RZE.
TY BLI SKICH MYCH W OPIE CE MIEJ,
O TO CIĘ PRO SZĘ SZCZE RZE.

„Bo gu na chwa łę, lu dziom na ra tu nek”, a dziś
nasz Dro gi Dru hu z nie ba spo glą dasz na nas. Wy -
peł nił się czas Two jej służ by. Przez ca łe ży cie Bo gu
od da wa łeś chwa łę zwiel kim po świę ce niem, nie zli -
czo nej rze szy lu dzi oca li łeś ży cie, a dziś spo glą dasz
na nas z wy so ko ści i bę dziesz czu wał nad na szy mi
wy jaz da mi do ak cji. Niech w nie bie Do bry Bóg da
Ci miesz ka nie obok aniel skiej stra ży byś i tam czu -
wał nad ich służ bą. Wie le nas Dro gi Dru hu na -
uczy łeś dziś obie cu je my prze ka zać Two ja mą drość
ko lej nym po ko le niom. Niech Mi ło sier ny Bóg da
Ci wiecz ny od po czy nek! Spo czy waj w po ko ju!

OSP WY SZO GRÓD



WTOREK, 2 czerwca 2015Wieści z powiatu4

Już 6 i 7 czerw ca w sie dzi bie Sta da
Ogie rów w Łąc ku od bę dą się za wo dy
jeź dziec kie, po łą czo ne z pik ni kiem ro -
dzin nym. W trak cie dwu dnio wej im -
pre zy do Łąc ka za wi ta ją go ście z ca łej
Pol ski. Bę dą to za rów no za wod ni cy,
jak i pa sjo na ci te go ro dza ju spor tu.
Pre zes Sta da Ogie rów w Łąc ku Sp.
z o.o. Adam Ma zur kie wicz prze ko nu je,
że im pre za jest prze zna czo na nie tyl -
ko dla fa nów jeź dziec twa, ale dla
wszyst kich osób, któ re chcia ły by ak -
tyw nie spę dzić week en do wy czas. 

– Za dba li śmy o to, aby w tych dniach każ dy
zna lazł dla sie bie coś cie ka we go – wy ja śnia Ma -
zur kie wicz – oprócz za wo dów przy go to wa li śmy

wie le atrak cji, jak po ka zy wol ty żer ki, po ka zy pol -
skiej Hu sa rii, po ka zy ko wal stwa ar ty stycz ne go,
prze jażdż ki na ku cy kach, za ba wy i kon kur sy dla
naj młod szych, wy sta wy sztu ki lu do wej, pre zen -
ta cja tra dy cyj nych lo kal nych przy sma ków i wie le
wie le in nych. 

Przy po mnij my, Sta do Ogie rów w Łąc ku
ist nie je od lat 20. XX wie ku. Przed woj ną by ło
to ulu bio ne miej sce wy po czyn ku woj sko wych
elit II RP z Mar szał kiem Pol ski Edwar dem Ry -
dzem Śmi głym na cze le. Wo jen na za wie ru cha
oraz póź niej szy okres PRL, któ ry dla wie lu te go
ty pu miejsc był cza sem upad ku, nie spu sto szy -
ły łąc kie go Sta da Ogie rów. Dzię ki sta ra niom
pa sjo na tów jeź dziec twa oraz mi ło śni ków zja wi -
sko wej przy ro dy, za rów no tra dy cja Sta da, jak

i za byt ko wa in fra struk tu ra ar chi tek to nicz -
na obiek tu, prze trwa ły te wszyst kie la ta w pra -
wie nie na ru szo nym sta nie. Dziś, Sta do Ogie -
rów w Łąc ku, po dob nie jak sier pec ki Skan sen
jest du mą pół noc no – za chod nie go Ma zow sza,
a im pre zy ta kie jak naj bliż sze za wo dy jeź dziec -
kie, ma ją na ce lu za in te re so wa nie miesz kań ców
Zie mi Płoc kiej tym miej scem. 

Or ga ni za to rem przed się wzię cia jest Klub
Jeź dziec ki „Łąck” przy Sta dzie Ogie rów w Łąc ku
przy współ pra cy z Po wia tem Płoc kim i Gmi ną
Łąck. Spon so rem ge ne ral nym jest CNH Pol ska
Sp. z o.o. (New Hol land). Pa tro na tu ho no ro we go
wy da rze niu uży czy li: Agen cja Nie ru cho mo ści
Rol nych oraz Mi ni ster stwo Rol nic twa i Roz wo ju
Wsi. 

Za wo dy w Łąc ku reklama

I Dzień -20.06.2015 r. (so bo ta)
9.00-17.00 Roz gryw ki spor to we:
- Tur niej Pił ki Noż nej So łectw (bo isko osie dlo we w Bul ko wie przy ul.
Wschod niej),
- Tur niej Pla żo wej Pił ki Siat ko wej (bo isko osie dlo we w Bul ko wie przy
ul. Wschod niej),
- Mię dzysz kol ny Tur niej Pił ki Siat ko wej (ha la ZSO Bul ko wo),
Mię dzysz kol ny Kon kurs Pla stycz ny pt. ”Gmi na mo ich ma rzeń” o na -
gro dę Wój ta Gmi ny Bul ko wo,
11.00 ka te go ria: Szko ła Pod sta wo wa,
13.00 ka te go ria: Gim na zjum,
17.00-18.00 Wspól ne ogni sko uczest ni ków roz gry wek spor to wych,
21.00-24.00 Ki no ple ne ro we.
II Dzień - 21.06.2015 r. (nie dzie la)
14.00 Wy stę py ar ty stycz ne: 
- ucznio wie szkół z te re nu Gmi ny Bul ko wo,
- Sto wa rzy sze nie Spo łecz no -Kul tu ral ne „Żu ra wian ki”,

15.30 Ofi cjal ne roz po czę cie oraz prze mó wie nia za pro szo nych go ści,
- wrę cze nie sty pen dium Wój ta Gmi ny Bul ko wo,
- wrę cze nie na gród z roz gry wek spor to wych,
- wrę cze nie po zo sta łych na gród i wy róż nień,
15.00- 18.00 Sto iska wy sta wo we, we so łe mia stecz ko oraz in ne atrak cje,
15.00-20.00 Ka wia ren ka Sto wa rzy sze nia „Na sza przy szłość” oraz
kon kur sy i za ba wy dla dzie ci,
16.00-18.00 Tur niej So łectw,
18.00 Wy stęp Gwiaz dy wie czo ru – ET NA,
19.15 Wrę cze nie na gród w Tur nie ju So łectw oraz Kon kur sie Ku li -
nar nym,
19.30 Za ba wa ta necz na,
24.00 Za koń cze nie.

Or ga ni za to rzy:
Urząd Gmi ny Bul ko wo, Sto wa rzy sze nie „Na sza Przy szłość”, GOPS
Bul ko wo.

Pro gram „V Dni Bul ko wa”
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„A nie chaj na ro do we wżdy
po stron ni zna ją, iż Po la cy nie
gę si, iż swój ję zyk ma ją”. 

Sło wa Mi ko ła ja Re ja by ły mot tem
„II Nad wi ślań skie go Dyk tan da”, . któ -
re go go ść mi spe cjal ny mi by li prof. Je -
rzy Bral czyk oraz doc. Gra ży na Maj -
kow ska. Uro czy stość otwo rzy ła Jo an na
Mi sia kow ska p.o. Dy rek to ra Ze spo łu
Szkół im. Ja na Śnia dec kie go oraz An na
Dą brow ska..Pro wa dzą ce po dzię ko wa ły
zna ko mi tym go ściom, któ re są nie kwe -
stio no wa ny mi au to ry te ta mi w za kre sie
ję zy ka pol skie go,   za przy ję cie za pro -
sze nia. Jed no cze śnie wy ra zi ły na dzie ję,
że im pre za ta wpi sze się na sta łe do ka -
len da rza na szych uro czy sto ści kul tu -
ral nych.

Współ or ga ni za to ra mi dyk tan da by -
li Pan Ma riusz Bie niek Sta ro sta Płoc ki
oraz Pan Jan Bosz ko Bur mistrz Gmi ny i
Mia sta Wy szo gród, któ rzy za szczy ci li
nas rów nież swo ją obec no ścią i wspar li
nas w na szych dzia ła niach zwią za nych z
or ga ni za cją dyk tan da.

Do pi sa nia tek stu dyk tan da w
trzech ka te go riach zgło si ło się oko ło
110 uczest ni ków. Za pew ne wie lu z
nich tekst przy spo rzył trud no ści, ale też
zmu sił do prze my śle nia każ dej pi sa nej
li te ry. A jak brzmiał ów tekst? Czy był
bar dzo trud ny? Prze ko naj cie się sa mi:

Jak kol wiek by pa trzeć, jak że by to
by ło mi ło niech by cho ciaż przez nie speł -
na ty dzień od da wać się nic nie ro bie niu.
Chan dra by scze zła, zwa rzo ny hu mor
rów nież, nie han dry czył bym się z kim -
kol wiek bądź o by le co, bo, bądź co bądź,
nie lu bię się za nu rzać w rzew nym uża la -
niu się nad swo ją ćwierć in te li gen cją.

A mo że by tak w Dzie rząż ni, w ho -
te lu Pod Ró żą, nie naj no wo cze śniej szym
wpraw dzie i ni by -eks klu zyw nym,   po -
miesz kać za pół dar mo? Pa trzył bym, jak
be kas kszyk bu szu je w buksz pa nie, po -
nad sześć dzie się cio let ni, zrzę dli wy por -
tier z rzad ka bu dzi się z przed po łu dnio -
wej drzem ki, na wpół po grą żo ny w my -
ślach o nie uchron nym prze mi ja niu.

Ar cy po waż ny, za gad nął bym go  z ci -
cha pęk, z war szaw ska, wska zu jąc na no -

wo na by ty por tret wi szą cy w ho lu:
-Pa nie star szy, a cze mu ta la ska

ma, nie przy mie rza jąc, fa cja tę jak
szcze żu ja?  

Wca le by się nie skon fun do wał i
rzekł: -Nie po zna jesz pan? To "Da ma z
ła sicz ką", a w rze czy sa mej - z tchó rzo -
fret ką - Le onar da da Vin ci. Ory gi nał wi -
dzia łem na Zam ku Kró lew skim w Kra -
ko wie, strzeż że się pan nie uc twa, pa nie
młod szy.   

Po spraw dze niu prac wy ni ki by -
ły na stę pu ją ce:

KA TE GO RIA GIM NA ZJUM:
I miej sce         Ar ka diusz Ziół kie wicz

(Gim na zjum w Ma łej Wie si)
II miej sce               Pau li na Stan ki wicz

(Gim na zjum w Bul ko wie)
III miej sce      Zu zan na Kaź mier czak

(Gim na zjum w Bli cho wie)
KA TE GO RIA SZKO ŁA ŚRED NIA:
I miej sce         Ma ja Ma cion (Ze spół

Szkół w Wy szo gro dzie)
II miej sce        Ju sty na Boch (Ze spół

Szkół w Wy szo gro dzie)
III miej sce           Mał go rza ta Czy -

trzyń ska (Ze spół Szkół w Czer wiń sku
nad Wi słą)

KA TE GO RIA VIP:
I miej sce       Mi ro sła wa Szy mań ska

(Śro do wi sko wy Dom Sa mo po mo cy w
Wy szo gro dzie)

II miej sce    Hu bert Więc kow ski (na -
uczy ciel z Gim na zjum w   Wy szo gro -
dzie)

III miej sce   Jó zef Au gu sty niak (Vi -
stu la Bank Spół dziel czy)

Zwy cięz cy otrzy ma li pa miąt ko we
sta tu et ki, książ ki z wpi sem prof. Je rze go
Bral czy ka, a w ka te go rii gim na zjal nej i
szkół śred nich za miej sca pierw sze ro we -
ry. Jed nak za wy ka za ną od wa gę gra tu la -
cje na le żą się wszyst kim uczest ni kom.

Jed nak sa mo spraw dze nie się po -
przez pi sa nie słu cha ne go tek stu to zbyt
ma ło, aby na sze spo tka nie z ję zy kiem
pol skim by ło owoc ne. Pod czas spraw -
dza nia prac Pan Pro fe sor i Pa ni Do cent
pro wa dzi li roz mo wę na te mat ję zy ka
pol skie go, w któ rej nie za bra kło ich
drob nych spo rów i wy mia ny my śli.
Oczy wi ście każ dy z uczest ni ków mógł
swo bod nie za da wać py ta nia by roz wiać
wszel ki nur tu ją ce go po lo ni stycz ne wąt -
pli wo ści.

Wśród po dzię ko wań pra gnie my
tak że wy ra zić wdzięcz ność spon so rom,
któ rzy przez swój fi nan so wy wkład

umoż li wi li or ga ni za cję II Nad wi ślań -
skie go Dyk tan da. Pra gnie my po dzię ko -
wać:

Pa ni Jo lan cie Łu ka siak Ma lic kiej
(Pre zes Za rzą du Vi stu la Ban ku Spół -
dziel cze go)

Pa nu Krzysz to fo wi Cy bul skie mu
(Pre zes   Za rzą du Re mon dis Aqua Wy -
szo gród)

Pa nu Lesz ko wi Buk so wi
Pa nu To ma szo wi Grze la ko wi
Pa nu Wło dzi mie rzo wi Ka miń skie mu
Pa ni Bar ba rze Kasz te lan
Pa ni Do ro cie Kor du la siń skiej
Pa nu Ro ber to wi Mi no dze
Pa nu Krzysz to fo wi Smół ce
Pa nu Zbi gnie wo wi Szmu le wi czo wi
Pań stwu Re na cie i Ja nu szo wi Zy cho wi
Pa nu Sła wo mi ro wi Za siew skie mu
Pa nu Wal de ma ro wi Za or skie mu.
Dzię ku je my rów nież wszyst kim

uczest ni kom dyk tan da, za wzię cie w
nim udzia łu. Sło wa po dzię ko wa nia kie -
ru je my do uczniów z   Gim na zjum w
Bli cho wie, w Bul ko wie, w Czer wiń sku,
w Ma łej Wsi, w Mło dzie szy nie, w Na -
cpol sku , w Wy szo gro dzie oraz mło dzie -
ży z ZS im. Kró lo wej Ja dwi gi w Czer -
wiń sku nad Wi słą, ZS im. Sta ni sła wa
Sta szi ca w Gą bi nie, ZS im. L. Ber ge ro -
wej w Płoc ku, ZS im. J. Śnia dec kie go w
Wy szo gro dzie.

Do zo ba cze nia w przy szłym ro ku!
Opra co wał: Ze spół Szkół im. Ja na

Śnia dec kie go w Wy szo gro dzie

Gó ra Zam ko wa w Wy szo gro -
dzie to no wo po wsta ła pla -
ców ka mu ze al na – tzw Eko -
mu zeum. Przez kil ka mie się -
cy trwa ły tu taj pra ce ar che -
olo gicz ne na miej scu daw ne -
go zam ku ksią żę ce go. Już
wte dy lo kal ny sa mo rząd za -
czął sta ra nia, aby w tym
miej scu po wsta ło tak nie ty -
po we mu zeum. 

Eko mu zea to no wy trend w roz po -
wszech nia niu kul tu ry. Po le ga on
na tym, że obiek ty są roz pro szo ne w te -
re nie, a przy sto sun ko wo ni skich na kła -
dach, są pre zen to wa ne w miej scu swo je -
go wy stę po wa nia. Oprócz zwie dza nia
w eko mu ze ach moż na po znać daw ne
tech ni ki rze mieśl ni cze, lo kal ną daw ną
kuch nię lub in ne cie ka wost ki z da ne go
re gio nu. W Wy szo gro dzie bę dzie to
ścież ka te ma tycz na.W miej scu w któ -
rym od kry to IV wiecz ny bruk, zbu do -
wa na zo sta ła me to dą su mi ko wo – łat ko -
wą spe cjal na wia ta. Dach tej wia ty jest
po kry ty zie le nią, a łącz ni kiem moż -
na przejść do bun kra z okre su II Woj ny
Świa to wej. Tu taj moż na bę dzie obej rzeć

wy sta wę po świę co ną wy da rze niom
z 09 wrze śnia 1939 r. W tym dniu
ostat ni funk cjo nu ją cy ści gacz rzecz ny
KW30 prze dzie rał się Wi słą do War sza -
wy, a ostrze li wa ny był przez za ło gę bun -
kra na Gó rze Zam ko wej. Ak cję po mo cy
zor ga ni zo wa li miej sco wi ry ba cy i to
dzię ki nim ści gacz do tarł do Twier dzy

Mo dlin. Te wy da rze nia z prze szło ści,
bę dą po ka za ne na wy sta wie fo to gra ficz -
no – ma lar skiej.

W eko mu zeum po wsta je rów nież
plat for ma wi do ko wa z pro fe sjo nal ną lu -
ne tą.

Za pra sza my wszyst kich do od wie -
dza nia te go miej sca

Gó ra Zam ko wa w Wy szo gro dzie

II Nad wi ślań skie Dyk tan do z prof. Bral czy kiem
w Ze spo le Szkół im. Ja na Śnia dec kie go
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9 ma ja 1945 r., na po sie dze -
niu rzą du z udzia łem pre zy -
den ta KRN – B. Bie ru ta, za -
sta na wia no się  nad da ta mi
8 i 10 ma ja, ale osta tecz nie
wy bra no 9, bo te go dnia,
zda niem przy wód ców ZSRR
pod pi sa no akt ka pi tu la cji
Nie miec. De kret wpro wa dza -
ją cy Na ro do we Świę to Nie -
pod le gło ści i Wol no ści, pod -
pi sa li: pre zy dent KRN Bo le -
sław Bie rut i mi ni stro wie rzą -
du pre mie ra Edwar da Osób -
ki -Mo raw skie go.

W PRL świę to to ob cho dzo no 9
ma ja (a do 1951 r. był to też dzień wol -
ny od pra cy). Po 1989 r. choć de kre tu
nie zmie nio no ani nie znie sio no, Dzień
zwy cię stwa ob cho dzo no 8 ma ja, w fak -
tycz ną rocz ni cę pod pi sa nia ka pi tu la cji. 

Usta wa w spra wie znie sie nia Na ro -
do we go Świę ta Zwy cię stwa i Wol no ści

usta wo wo przy pa da ją ce go na 9 ma ja
i usta no wie nia Na ro do we go Dnia
Zwy cię stwa ob cho dzo ne go 8 ma ja zo -
sta ła przy ję ta przez Sejm RP 24 kwiet -
nia 2015 r.

W imie niu Ho no ro wych Pa tro -
nów Ob cho dów 70. rocz ni cy za koń -
cze nia II Woj ny Świa to wej:

Mar szał ka Wo je wódz twa Ma zo -
wiec kie go – Ada ma Stru zi ka, Po sła
na Sejm RP – Pio tra Zgo rzel skie go oraz
go spo da rzy ob cho dów Na ro do we go
Świę ta Wol no ści Sta ro sty Płoc kie go –
Ma riu sza Bień ka, Bur mi strza Gmi ny
i Mia sta Wy szo gród – Ja na Bosz ko pro -
wa dzą cy uro czy stość Dy rek tor CKW
Zdzi sław Lesz czyń ski w spo sób szcze -
gól ny po wi tał za pro szo nych go ści We -
te ra nów II woj ny świa to wej z Po wia tu
Płoc kie go Ste fa na Po pioł ka, Sta ni sła wa
Jan kow skie go, Ma ria na Rat kow skie go,
Zyg mun ta Ko ko sza, An to nie go Jel ca,
Kry sty nę Garst kę, Sta ni sła wa Smół kę,
Ta de usza Dy lic kie go, Ta de usza Du -
dziń skie go, Ire ne usza Za ją ca, Zdzi sła -
wa Jac kow skie go.

W uro czy sto ści uczest ni czy li:
przed sta wi cie le in sty tu cji władz cen -
tral nych, wo je wódz twa, wi ce sta ro sta
po wia tu płoc kie go wraz z przed sta wi -
cie la mi ra dy, bur mi strzo wie po przed -
nich ka den cji gmi ny i mia sta Wy szo -
gród, przed sta wi cie le du cho wień stwa,
przed sta wi cie le sa mo rzą du zie mi wy -
szo grodz kiej, pre ze si i na czel ni cy OSP
wraz z or kie strą OSP Rę bo wo, dy rek to -

rzy i kie row ni cy jed no stek or ga ni za cyj -
nych, har ce rze i mło dzież szkol na.

Z oka zji 70. rocz ni cy zwy cię stwa
prze mó wie nia wy gło si li Sta ro sta Płoc ki
Ma riusz Bie niek oraz Bur mistrz Gmi ny
i Mia sta Wy szo gród Jan Bosz ko.

Na stęp nie uczest ni cy uro czy sto -
ści wy słu cha li re fe ra tu prof. dr hab.
Zbi gnie wa Sie miąt kow skie go z UW
w War sza wie przy go to wa ne go z oka -
zji „70 rocz ni cy za koń cze nia II woj ny
świa to wej”.

Oso bi stą re flek sję prze ży cia woj ny
przed sta wił płk. An to ni Je lec na ocz ny
świa dek, we te ran II woj ny świa to wej,
a w imie niu Ta de usza Dy lic kie go
wspo mnie nia od czy tał wnuk Krzysz -
tof Dy lic ki.

Wy da rze nie uświet nił mon taż
słow no -mu zycz ny przed sta wia ją cy wo -
jen ne epi zo dy przy go to wa ny pod kie -
run kiem ks. Da riu sza Sko czy la sa, wi -
ka riu sza pa ra fii Wy szo gród, któ ry zo -
stał wy ko na ny przez mło dzież z te re nu
Gmi ny i Mia sta Wy szo gród.

Mię dzy 9 a 20 wrze śnia po dru -
giej stro nie Wi sły ro ze gra ła się naj -
więk sza bi twa kam pa nii wrze śnio wej
1939 r. Woj ska Ar mii Po znań i Ar -
mii Po mo rze przez kil ka dni sku tecz -
nie wy pie ra ły od dzia ły nie miec kie.
Do pie ro rzu ce nie wszyst kich nie -
miec kich od wo dów i lot nic twa zmu -
si ło Po la ków do od wro tu. Mię dzy Ło -
wi czem Iło wem i So cha cze wem ro ze -
grał się tra gicz ny fi nał Bi twy. Pod Iło -

wem zgi nął ge ne rał Wład a pod Bro -
cho wem gen Grzmot Skot nic ki.
Zma ga nia pol skie go żoł nie rza
pod Wy szo gro dem upa mięt nia ją ka -
mie nie usta wio ne na wzgó rzu
przy no wym mo ście.

Uczest ni cy uro czy sto ści w ufor -
mo wa nej ko lum nie prze ma sze ro wa li
pod po mni ki żoł nie rzy Bi twy
Nad Bzu rą, gdzie od da li hołd po le głym
i zło ży li kwia ty:

pod ta bli cą upa mięt nia ją cą żoł nie -
rzy z Ma zow sza po le głych w cza sie
II woj ny świa to wej, pod ta bli cą upa -
mięt nia ją cą Ar mię Po znań, pod ta bli cą
upa mięt nia ją cą Ar mię Po mo rze,

pod ta bli cą upa mięt nia ją cą żoł nie -
rzy Ar mii Po znań, pod ta bli cą upa -
mięt nia ją cą żoł nie rzy z Ma zow sza.

Pod ta bli ca mi upa mięt nia ją cy mi
związ ki tak tycz ne i jed nost ki woj sko -
we War szaw skie go Ba onu Obro ny Na -
ro do wej (WBON), któ ry od 26 sierp -
nia 1939 ro ku osła niał przy czół ki mo -
sto we w Płoc ku i Wy szo gro dzie: 9 Dy -

wi zji Pie cho ty (9DP), 14 Dy wi zji Pie -
cho ty (14DP), 15 Dy wi zji Pie cho ty
(15D), 25 Dy wi zji Pie cho ty (25DP),
17 Dy wi zji Pie cho ty (17DP), 26 Dy -
wi zji Pie cho ty (26DP), Po mor skiej
Bry ga dy Ka wa le rii (POM BK), PO -
DOL SKA   BRY GA DA KA WA LE RII
(PDK BK), Wiel ko pol skiej Bry ga dy Ka -
wa le rii (WLKBK), 27 Dy wi zji Pie cho -
ty (27DP), 4 Dy wi zji Pie cho ty (4DP),
16 Dy wi zji Pie cho ty (4DP).

W pod nio słej at mos fe rze mo dli -
twę za po le głych wy gło sił ks. Grze gorz
Przy by łek Pro boszcz Pa ra fii pw. Św.
Trój cy w Wy szo gro dzie.

Po za koń cze niu ofi cjal nej czę ści
uro czy sto ści człon ko wie Gru py Re -
kon struk cji Hi sto rycz nej  WE ICH SEL
po ka za li re kon struk cję za ję cia Wy szo -
gro du przez nie miec kie woj sko w „39
ro ku.

Dla wszyst kich uczest ni ków spo -
tka nia „kuch nię” po lo wą przy go to wa ła
Szko ła Pod sta wo wa wraz z Ze spo łem
Szkół w Wy szo gro dzie.

Uro czy stość z oka zji 70-Rocz ni cy za koń cze nia II Woj ny Świa to wej 
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Szko ła Pod sta wo wa w Rę bo -
wie to pla ców ka 6-kla so wa
z od dzia łem przed szkol nym.
Mie ści się w cen trum wsi,
w po bli żu ko ścio ła pa ra fial ne -
go i Rę bow skie go Do mu Kul -
tu ry.

Po sia da do brze wy po sa żo ne sa le lek -
cyj ne w plan sze, od twa rza cze CD i ma te -
ria ły dy dak tycz ne. Po nad to pra co wa nia
kom pu te ro wa po sia da no wo za ku pio ną ze
środ ków Ra dy Ro dzi ców ta bli cę in te rak -
tyw ną, któ ra uatrak cyj nia za ję cia dy dak -
tycz ne. 

W tro sce o zdro wie i bez pie czeń stwo
uczniów sa le lek cyj ne I i II eta pu edu ka cyj -
ne go usy tu owa no na od dziel nych kon dy -
gna cjach oraz wzmo żo no licz bę na uczy -
cie li dy żu ru ją cych pod czas przerw mię -
dzy lek cyj nych. 

Szko ła jest do brze przy go to wa -
na do przy ję cia dzie ci 6-let nich do kla sy
pierw szej. Wy kwa li fi ko wa na ka dra pe da -
go gicz na, ma ło licz ne kla sy wpły wa ją
na lep szą in dy wi du ali za cję pro ce su na -
ucza nia.

Ucznio wie uczest ni czą w wie lu kon -
kur sach or ga ni zo wa nych przez szko łę oraz
in ne pla ców ki oświa to we i in sty tu cje po -
zasz kol ne.

Szko ła re ali zu je pro gra my ze wnętrz ne,
np. „Trzy maj for mę”, „Szklan ka mle ka”,
„Mam ko ta na punk cie mle ka”, „Nie pal
przy mnie pro szę”, „Znajdź wła ści we roz wią -
za nie”, „Owo ce i wa rzy wa w szko le”.

Ak tu al ne wy da rze nia z ży cia szko ły
Jak co ro ku szko ła zor ga ni zo wa ła dla

uczniów Pierw szy Dzień Wio sny. Te go
dnia dzie ci uczest ni czy ły w ob rzę dzie pa -
le nia ku kły – Ma rzan ny. Na stęp nie bra ły
udział w kur sie udzie la nia pierw szej po -
mo cy z wy ko rzy sta niem fan to mów. Na za -
koń cze nie wszy scy przy go to wa li zdro wy
po si łek. 

Na te re nie na szej pla ców ki od by wa ją
się ape le te ma tycz ne po świę co ne waż nym
wy da rze niom pań stwo wym, np. uczest ni -
czy li śmy w ape lu po świę co nym na szej pla -

ne cie „Świa to wy Dzień Zie mi”, gdzie
ucznio wie pod kie run kiem na uczy cie la
przy go to wa li eko lo gicz ną in sce ni za cję, a na -
stęp nie z sa mo dziel nie wy ko na ny mi pla ka -
ta mi na wią zu ją cy mi do ochro ny na szej pla -
ne ty i dba ło ści o nią prze ma sze ro wa li
po naj bliż szej oko li cy, pro mu jąc tym sa -
mym ha sła eko lo gicz ne. 

Wiel kim wy da rze niem w szko le był
apel upa mięt nia ją cy ka no ni za cję na sze go
wiel kie go ro da ka pa pie ża – św. Ja na Paw ła
II. Oprócz in sce ni za cji przy go to wa nej na tę
oka zję wszy scy po dzi wiać mo gli śmy wy -
sta wę po świę co ną pa mię ci Wiel kie go Po la -
ka, któ ra za wie ra ła dzie ła pió ra Ka ro la
Woj ty ły. 

Na stęp nie mon ta żem słow no – mu -
zycz nym uczci li śmy 224 rocz ni cę uchwa -
le nia Kon sty tu cji 3-ego Ma ja. 

W dzia ła nia szko ły bar dzo chęt nie
włą cza ją się ro dzi ce uczniów. Przy go to wu -
ją stro je dla dzie ci, de ko ra cje i po czę stun ki.
Po nad to po zy sku ją fun du sze na rzecz
szko ły.

W bie żą cym ro ku szkol nym na si
ucznio wie uczest ni czy li w wy ciecz kach: 

– wy jazd do Mu zeum Wsi Ma zo -
wiec kiej w Sierp cu

– wy jazd do War sza wy. 
W naj bliż szych pla nach od bę dzie się

wy ciecz ka do Płoc ka (ki no No we Przed -
wio śnie, Mu zeum Ma zo wiec kie, ZOO,
Wzgó rze Tum skie).

Oprócz wy cie czek or ga ni zo wa ne są
rów nież cy klicz ne wy jaz dy na ba sen, rajd
ro we ro wy, noc leg w szko le. 

Szko ła Pod sta wo wa w Rę bo wie
wspie ra pra cę Rę bow skie go Do mu Kul -
tu ry. Dzia łal ność świe tli cy skie ro wa -
na jest do ca łej spo łecz no ści lo kal nej.
Pro wa dzo ne są na stę pu ją ce dzia ła nia:

– warsz ta ty pla stycz ne i ku li nar ne dla
uczniów i do ro słych 

– gry i za ba wy z kom pu te rem
– pra ce ręcz ne uczniów 
– roz wi ja nie umie jęt no ści gry w te ni -

sa sto ło we go 
– or ga ni za cja pik ni ków, wy cie czek

i spo tkań oko licz no ścio wych 
– przy ja zna współ pra ca z Ochot ni czą

Stra żą Po żar ną w Rę bo wie 

SZKO ŁA POD STA WO WA W RĘ BO WIE W OBIEK TY WIE
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Po krót kich uro czy sto ściach, za czę -
ło się cie ka we  wi do wi sko z wie lo ma in -
te re su ją cy mi sy tu acja mi pod -bram ko -
wy mi. Mu ra wa bo iska LKS Wy szo gród
przed se zo nem mo gła słu żyć przy kła -
dem przy go to wa nia do se zo nu. Sam
prze bieg me czu naj le piej opi sał spra -
woz daw ca KS Hu ra gan któ re go po ni żej
cy tu je my

42 dru gie Der by w wy ko na niu bo -
dza now skich i wy szo grodz kich pił ka rzy
za koń czy ły się spra wie dli wym po dzia -
łem punk tów. 

Z prze bie gu ca łe go me czu trud no
wska zać ze spół lep szy. Obie eki py stwo -
rzy ły cie ka we wi do wi sko z wie lo ma in -
te re su ją cy mi sy tu acja mi pod bram ko -
wy mi.

W pierw szej czę ści wię cej z gry miał
Hu ra gan i to on czę ściej za gra żał bram -
ce go spo da rzy. W dru giej po ło wie ro le
się od wró ci ły i do gło su do szli pił ka rze
z Wy szo gro du, zwłasz cza kie dy ich am -
bi cje po draż nio ne zo sta ły go lem zdo by -
tym przez Nor ber ta Skrzyń skie go, któ -
ry naj pierw ka pi tal nym za gra niem
przy li nii bocz nej ośmie szył obroń cę go -
spo da rzy, do grał do Paw ła Ża la i otrzy -
mu jąc od nie go do gra nie ide al nie ude -
rzył z kil ku na stu me trów obok bez rad -
ne go gol ki pe ra go spo da rzy.

Ste gny prze ję ły ini cja ty wę i w 78
mi nu cie do pro wa dzi ły do wy rów na nia,
wy ko rzy stu jąc nie zde cy do wa nie w li nii
de fen syw nej Hu ra ga nu.

Po wy rów na niu na stą pił okres do -
mi na cji go spo da rzy, jed nak nie zdo ła li
już ob jąć pro wa dze nia mi mo kil ku zna -
ko mi tych sy tu acji.

Hu ra gan od po wie dział jesz cze kil -
ko ma ak cja mi, z któ rych co naj mniej
dwie mo gły do pro wa dzić do zdo by cia

zwy cię skie go go la.Mecz za koń czył się
osta tecz nie spra wie dli wym po dzia łem
punk tów.

Cie szy po sta wa na bo isku, kul tu ral -
na gra obu ekip, brak agre sji na bo isku
oraz wzo ro wa po sta wa ar bi trów.
Wszyst ko to w efek cie do pro wa dzi ło
do cie ka we go der bo we go po je dyn ku. Ci
co mo gli ob ser wo wać ten mecz na pew -
no nie ża łu ją. By ło na co po pa trzeć i bę -
dzie co wspo mi nać. KS Hu ra gan

19 kwiet nia na sta dio nie w Wy szo gro dzie od był się mecz otwie ra ją cy ko lej ny se zon
pił kar ski. Mecz po mię dzy LKS Ste gny Wy szo gród a KS Hu ra gan Bo dza nów.

Otwar cie se zo nu roz po czę ło się po świę ce niem za wod ni ków, ki bi ców oraz sta dio nu.
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Go spo da rze od po cząt ku roz -
po czę li bar dzo od waż nie
i dość czę sto go ści li
pod bram ką strze żo ną przez
Da nie la Tre lę. Na szczę ście
ra zi li nie sku tecz no ścią
i przez pierw sze 40 mi nut
żad nej ak cji nie za koń czy li
zdo by ciem go la.

Hu ra gan spo ra dycz nie kontr ata ko -
wał, nie stwa rza jąc więk sze go za gro że -
nia w po lu kar nym ry wa li. Pierw sza po -
ło wa za koń czy ła się więc re zul ta tem
bez bram ko wym.

Dru ga od sło na me czu – to zu peł nie
in ny ob raz gry. Do gło su do szedł Mło dy
Hu ra gan, a gą bi nia nie ogra ni cza li się je -
dy nie do obro ny i kontr ata ków. Je den
z nich przy niósł im w 56 mi nu cie go la
da ją ce go pro wa dze nie.

Trzy mi nu ty póź niej Bar tek Bart -
kow ski pre cy zyj nym strza łem do pro wa -
dził do wy rów na nia.

Kie dy wy da wa ło się już, że mecz za -
koń czy się po dzia łem punk tów, na czte -
ry mi nu ty przed koń co wym gwizd -

kiem, Błę kit ni wy ko rzy sta li za mie sza -
nie w po lu kar nym i po now nie ob ję li
pro wa dze nie.

Koń ców ka spo tka nia ro ze gra ła się
już tyl ko pod bram ką go spo da rzy, któ -
rzy wy szli jed nak obron ną rę ką ze spo re -
go za gro że nia, ja kie za fun do wa li im za -
wod ni cy Hu ra ga nu dą żą cy do zdo by cia
wy rów nu ją ce go go la. W ostat nich se -
kun dach pił ka ude rzo na przez Mać ka
Chmu rę od bi ła się od po przecz ki.

KS HU RA GAN BO DZA NÓW

Pe cho wy Mecz

Na tak oka za łe zwy cię stwo
Hu ra ga nu cze ka li śmy po -
nad dwa la ta.

12 ma ja 2013 ro ku bo dza now -
scy pił ka rze roz gro mi li Po goń Słu pię
9:0. Tym ra zem sied mio ma bram ka -
mi ogra li Lwó wian kę Lwó wek.

Wy nik do kład nie od zwier cie dla
fakt, kto w tym po je dyn ku był zde -
cy do wa nie lep szy, choć ująć za an ga -
żo wa nia i wal ki ry wa lom na pew no
nie moż na.

Przez więk szą część spo tka nia
Hu ra gan do mi no wał na bo isku
stwa rza jąc mnó stwo sy tu acji pod -
bram ko wych – wy ko rzy stał osiem
(po 4 w każ dej z od słon), a stra cił
jed ne go go la po pre cy zyj nym ude -
rze niu Ada ma Ko to wi cza w ostat -
nich se kun dach pierw szej po ło wy.

W dru giej czę ści szyb ko roz po -
czął Ga briel Łąt ka pod wyż sza jąc
w 48 mi nu cie na 5:1.

Wy so kie pro wa dze nie nie co
uśpi ło bo dza now ską de fen sy wę, któ -
ra kil ka krot nie po zwo li ła so bie
na nie uwa gę, przez co ry wa le stwa -

rza li za gro że nie, na szczę ście strza ły
mi ja ły świa tło bram ki. Po jed nym
ude rze niu z bli skiej od le gło ści pił ka
od bi ła się od po przecz ki bram ki
strze żo nej przez Ka mi la Sze fe ra.

Łu pem bram ko wym po dzie li li
się naj sku tecz niej si ostat nio w Hu ra -
ga nie, a mia no wi cie Kon rad Lip ski
(3 go le), Pa weł Żal i Nor bert Skrzyń -
ski po 2 i Ga briel Łąt ka -1

KS HU RA GAN

FE STI WAL STRZE LEC KI HU RA GA NU BO DZA NÓW

Gru pa za an ga żo wa nych miesz -
kań ców na szej Gmi ny w ra mach
pro gra mu Mło dy Oby wa tel re ali -
zu je za da nie „Za ma luj lo kal -
nie”.Ce lem pro jek tu jest  pro mo -
wa nie wie dzy na te mat spo łecz -
no ści lo kal nej oraz po ka za nie
spo so bów, dzię ki któ rym uczest -
ni cy mo gą ak tyw nie dzia łać
w swo im naj bliż szym oto cze niu.

Po mysł, któ ry gru pa re ali zu je, po wstał
w wy ni ku re flek sji   nad tym, jak wy glą da
na sza miej sco wość, czy jest przy ja zna dla
miesz kań ców, czy umoż li wia bez piecz ne
i cie ka we spę dza nie wol ne go cza su. Mło -
dzież roz po czę ła od oka zjo nal nych spo tkań
z oso ba mi miesz ka ją cy mi w Ma łej Wsi.
Z roz mów z miesz kań ca mi wy ni ka ło, ze lu -
bią swo ją miej sco wość, a na py ta nie co by
w niej zmie ni li, pa dło bar dzo du żo róż nych
pro po zy cji. Jed na z nich do ty czy ła uatrak -
cyj nie nia, od no wie nia   jej re pre zen ta cyj -
nych (naj bar dziej wi docz nych) miejsc. Stąd

po mysł, by „Za ma lo wać lo kal nie” w pro gra -
mie Mło de go Oby wa te la.

Za da nie po le ga ło na stwo rze niu pro jek -
tu, na któ rym znaj dzie się ha sło bądź mo tyw
na wią zu ją cy do lo kal nej spo łecz no ści lub
miej sco wo ści, a na stęp nie   zre ali zo wa nie go
w na szej oko li cy, np. w po sta ci mu ra lu bę dą -
ce go czę ścią prze strze ni pu blicz nej.

Udział w Pik ni ku Eko lo gicz nym or ga ni zo -
wa nym przez  Mul tiO sa dę  w Ma łej Wsi był mo -
men tem na ro dzin po my słu na wła ści wy
kształt  mu ra lu  MA ŁA WIEŚ  NO WO CZE SNA.

In spi ra cją dla uczest ni ków pro jek tu, któ -
ry wła śnie po wsta je, by ły ob ra zy sław nych
ma la rzy współ cze snych, prze nie sio ne na mur
oka la ją cy Gmin ne Cen trum Kul tu ry Mul -
tiO sa da. Za mie rze niem pro jek tu jest edu ka -
cja miesz kań ców wsi w kie run ku sztu ki no -
wo cze snej. Oprócz umiesz czo nych w mu ra -
lu prac ar ty stów, wy ko na ne zo sta nie sta no wi -
sko, gdzie bę dzie moż na prze czy tać ży cio ry sy
i cie ka wost ki bio gra ficz ne ar ty stów,  któ rych
pra ce umiesz czo no na mu ra lu.

Na dal szym eta pie re ali za cji gru pa za -
mie rza zło żyć pro jekt na ko lej ne za da nie

i być mo że po zy skać na je go re ali za cję grant
w wy so ko ści 800 zł. Pla nu je my w ra mach
te go pro jek tu „za ma lo wać lo kal nie” ko lej ne
re pre zen ta cyj ne miej sce – mur przy daw nej
cu krow ni. Jest to „za by tek”, któ re go nie spo -
sób nie za uwa żyć. Każ dy wjeż dża ją cy na na -
szej miej sco wo ści mi ja go. War to, by wi ta ło,
a nie stra szy ło. Pla nu je my umie ścić tam
ogrom ny mu ral zwią za ny ze zli kwi do wa ną
w 2006 ro ku cu krow nią, tak moc no zwią -
za ną z gmi ną Ma ła Wieś. Na pły tach usy tu -
owa nych wzdłuż głów nej dro gi prze lo to wej
po wsta nie ma lo wa na hi sto ria przed sta wia -
ją ca dro gę od bu ra ka do cu kru w kra jo bra zie
wsi, m.in. po la bu ra cza ne, pra ce rol ni ków,
hał dy bu ra ków przy cu krow ni, frag ment
pro duk cji, stro je pra cow ni ków, wor ki cu kru
itp. Pro jekt bę dzie kon sul to wa ny z by ły mi
pra cow ni ka mi, miej sco wy mi ba da cza mi hi -
sto rii re gio nal nej, ro dzi ca mi uczniów i in ny -
mi miesz kań ca mi.

Ma my na dzie ję, że się uda zre ali zo wać
ko lej ny pro jekt. A pó ki co za pra sza my
do Gmin ne go Cen trum Kul tu ry Mul tiO sa -
da na ma lar stwo współ cze sne.

Ma ła Wieś No wo cze sna
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