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Wi tam z ma jo wym 
wy da niem ga ze ty 
e -wy szo grod.
Maj to mie siąc ma tur
i ma tu rzy stów. Ten rok
ob fi to wał w du żą ilość
emo cji wo kół szkół
i straj ków. Ży czę ma tu -
rzy stom wy trwa ło ści 
i spo ko ju w trak cie 
eg za mi nów. 
26 ma ja ma my bar dzo
mi ły dzień, Dzień Mat ki.
W tym dniu pra gnę zło -
żyć go rą ce ży cze nia swo -
jej ma mie i w wa szym
imie niu wszyst kim ma -
mom. Pa mię taj my o od -
wie dzi nach, uśmie chach
i kwia tach. Po każ cie, 
że to waż ne oso by 
w wa szym ży ciu.

Paweł Kłobukowski
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18 ma ja na sze Mu zeum bę dzie otwar te od go dzi ny 10: 00 do 22: 00.
pro po nu je my zwie dza nie sta re go Wy szo gro du z ucznia mi i na uczy cie lem
hi sto rii miej sco we go Gim na zjum. Tra sa zwie dza nia bę dzie pro wa dzi ła
po miej scach zwią za nych z kul tu rą ży dow ską. Ucznio wie Szko ły Pod sta -
wo wej na to miast opro wa dzą go ści po eks po zy cjach mu ze al nych. An drzej
Stań ski zna ny fli sak, znaw ca drew nia nej że glu gi na Wi śle i Ma ria Dry hub,
hu cul ska gó ral ka z Ukra iny, au to rzy ba jek zwią za nych z ży ciem daw nych
fli sa ków pt. „Sza man z rze ki” bę dą pre zen to wa li swo je utwo ry wśród nich
naj now szy II tom opo wie ści wi śla nych w któ rym wy stę pu ją: kasz te lan wy -
szo grodz ki Zdzi sław i dziel ny fli sak Woj ciech z Czer wiń ska. Ofi cjal na pro -
mo cja te go to mi ku od bę dzie się 1 czerw ca na bul wa rach war szaw skich.
Dzie ci otrzy ma ją ko lo ro wan ki i bę dą pla no wa ły wspól ny flis szku tą  „Kró -
lo wą Ja dwi gą” do Gdań ska. Na te re nie Mu zeum wy szo grodz kie go „po -
cho dzą cy” z Man dżu rii Dżur dże ni roz bi ją swo ją jur tę i bę dą pre zen to wa li
tra dy cje lu du ze Wscho du  oraz na rzę dzia wal ki z okre su dy na stii Jin.
Na ko niec gru pa mu zy ków z War sza wy za gra mu zy kę ży dow ską i cy gań -
ską. Prze ca ły czas bę dzie czyn ny ser wis ka wo wy dla osób od wie dza ją -
cych na sze Mu zeum 
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Ogól no pol ski Tur niej Pił kar ski
Chłop ców U -11 o Pu char Sta ro sty
Płoc kie go –Spor to wy Dzień Dziec -
ka to wy da rze nie, któ re już za kil -
ka dni sta nie się fak tem.

1 i 2 czerw ca na no wo po wsta łym
bo isku pił kar skim ze sztucz ną na -
wierzch nią przy Ze spo le Szkół im. Ja na
Śnia dec kie go w Wy szo gro dzie za gra ją
ze so bą ze spo ły z Wi sły Płock, Wi dze wa
Łódź, Świ tu No we go Dwo ru Maz., Kró -
lew skich Płock, Esco li Var so via i SMS -
-u Wy szo gród. Bę dzie to praw dzi wy
chrzest no we go bo iska pił kar skie go
i spraw dzian po stę pów umie jęt no ści pił -
kar skich mło do cia nych za wod ni ków ze
szkół ki „Mło de go Pił ka rza”, któ ra dzia ła
od 2 lat w struk tu rach Sto wa rzy sze nia
„Me ce na sów” Spor tu Wy szo gród.

Wy da rze nie spor to we po łą czo ne
bę dzie z pik ni kiem ro dzin nym. Or ga ni -
za tor za dbał o do bre na stro je ki bi ców
tych do ro słych i mło do cia nych. Oprócz
ki bi co wa nia na szym, bę dzie moż na
zjeść gril lo wa ne po tra wy, bę dzie wa ta
cu kro wa i go fry. Naj młod si za sym bo -
licz ną opła tę bę dą mo gli wy sza leć się

na du żych dmu cha nych zjeż dżal niach.
Tur niej po trwa dwa dni, gdzie zo -

sta nie łącz nie ro ze gra nych 15 me czy
w sys te mie każ dy z każ dym. 

Dla za wod ni ków oprócz me da li
i pu cha rów cze ka ją na gro dy nie spo -
dzian ki. W prze rwach mię dzy me cza mi
bę dą lo so wa ne na gro dy rze czo we spo -
śród wszyst kich zgło szo nych za wod ni -
ków. Or ga ni za tor zdra dził, że jed ną
z na gród bę dzie ro wer cros so wy ufun -
do wa ny przez jed ne go 

z Wy szo gro dzian, któ re go syn gra
w klu bie dru ży ny przy jezd nej. 

Dla wszyst kich dru żyn cze ka ją pu -
cha ry, któ re zo sta ły ufun do wa ne przez:

Sta ro stę Po wia tu Płoc kie go, Bur mistrz
Gmi ny i Mia sta Wy szo gród, Pre zes Vi -
stu la Ban ku Spół dziel cze go w Wy szo -
gro dzie, Dy rek tor Ze spo łu Szkół im. J.
Śnia dec kie go w Wy szo gro dzie, Dy rek -
to ra Szko ły Pod sta wo wej im. K. K. Ba -
czyń skie go w Wy szo gro dzie, Za rząd
SMS Wy szo gród. 

W du żym skró cie o tym, co się wy -
da rzy spor to we go w pierw szy week end
czerw co wy 2019r roz ma wiał ze mną
ko or dy na tor za wo dów, kie row nik ha li
spor to wej w Wy szo gro dzie Ja kub Si dor.

PA WEŁ KŁO BU KOW SKI ROZ MA WIAŁ 

Z JA KU BEM SI DO REM

W Wiel ki Czwar tek 16 księ ży die ce zji płoc kiej zo sta ło od zna czo nych god no -
ścia mi ka no ni ków i pra ła tów.

Ks. Bi skup od zna czył ty tu łem ka no ni ka na sze go Pro bosz cza pa ra fii pw. Świę tej
Trój cy w Wy szo gro dzie – Ks. Grze go rza Sła wo mi ra Przy był ka. 

Spor to wy Dzień Dziec ka 1-2 czerw ca

Reklama

Dnia 10 ma ja 2019 r. w Cen trum
Kul tu ry i Sztu ki w Sierp cu od by ła
się Uro czy sta Ga la nada nia ty tu łu
„NIE ZWY KŁY UCZEŃ”. Z wiel ką
przy jem no ścią i sa tys fak cją in for -
mu je my, że sta tu et kę oraz ty tuł,,
NIE ZWY KŁY UCZEŃ” otrzy ma ła
uczen ni ca Szko ły Pod sta wo wej im.
K. K. Ba czyń skie go w Wy szo gro -
dzie – Zo fia Zie liń ska z kla sy VIII a.

Ty tu ły „Nie zwy kłe go ucznia” przy -
zna no oso bom nie prze cięt nym, roz wi ja -
ją cym swo je pa sje, za an ga żo wa nym
w ży cie lo kal nych spo łecz no ści, re ali zu -
ją cym wła sne ma rze nia, od waż nym
i chcą cym zmie niać świat wo kół sie bie.

Or ga ni za to rem kon kur su by ła Fun -
da cja Edu – Ini cja ty wa, współ or ga ni za -
to rem sta ro sta Po wia tu Sier pec kie go.
Pa tro na mi na to miast Sta ro ści Po wia -
tów: Płoń skie go, Sier pec kie go, Płoc kie -
go oraz Bur mistrz Mia sta Sierp ca, Pre -
zy dent Mia sta Płoc ka oraz Ma zo wiec ki
Ku ra tor Oświa ty.

Spo śród 80 wnio sków przy zna no 19
sta tu etek dla uczniów z te re nu płoc kie -
go, sier pec kie go, cie cha now skie go, płoń -
skie go. Je ste śmy dum ni, że wśród gro na
na gro dzo nych zna la zła się na sza uczen ni -
ca, bo jest to szcze gól ne wy róż nie nie.
W tym nie zwy kłym dniu to wa rzy szy ły
Zo si p. Bo gu mi ła Ja siń ska – Dy rek tor
Szko ły Pod sta wo wej im K. K. Ba czyń skie -
go w Wy szo gro dzie oraz p. Ka ro li na Kie -
drow ska – wy cho waw ca.

Zo sia to na sto lat ka peł na pa sji, em pa -
tii, za an ga żo wa nia, wzór do na śla do wa nia
dla ró wie śni ków. Uczen ni ca, któ rą swo ją

po sta wą, za cho wa niem, po dej ściem
do ży cia, wraż li wo ścią, kre atyw no ścią
i ak tyw no ścią po ka zu je, że chcieć to móc.

Zo sia jest nie zwy kłym czło wie -
kiem, to oso ba, któ ra po ka zu je, że nie
ma rze czy nie moż li wych i w ży ciu moż -
na po łą czyć wszyst ko: na ukę, pa sję, po -
moc in nym, pra cę na rzecz wo lon ta ria -
tu oraz re ali zo wać się w tym co się lu bi,
mię dzy in ny mi śpiew czy pi sar stwo.

Je ste śmy nie zwy kle dum ni z uczen -
ni cy, cie szy my się, że ja ko na uczy cie le
i wy cho waw cy mo że my Zo się wspie rać
w jej po my słach, twór czo ści i mo że my
ob ser wo wać jak na na szych oczach roz -
wi ja swo je ta len ty. Ży czy my Zo fii jak
naj wię cej suk ce sów i ma my na dzie ję, że
ta na gro da do da jej pew no ści sie bie
i umoc ni z w prze świad cze niu, że to, co
ro bi, ma sens.

Zo fia Zie liń ska – NIE ZWY KŁY UCZEŃ z Wy szo gro du
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Uro czy sto ści zwią za ne z ob cho da -
mi 228. rocz ni cy uchwa le nia pierw szej
w Eu ro pie kon sty tu cji roz po czę ły się 3
ma ja w płoc kiej Ba zy li ce Ka te dral nej
mszą świę tą pod prze wod nic twem Bi -
sku pa Po moc ni cze go Mi ro sła wa Mi lew -
skie go.

Po wspól nej mo dli twie pocz ty sztan da -
ro we, kom ba tan ci, mło dzież płoc kich
szkół, za pro sze ni go ście oraz licz nie
przy by li płoc cza nie uda li się przed pły tę
gro bu nie zna ne go żoł nie rza gdzie ofi -
cjal ne de le ga cje zło ży ły kwia ty.
W imie niu Po wia tu Płoc kie go, hołd po -

le głym bo ha te rom od da li: Sta ro sta Płoc -
ki Ma riusz Bie niek,  Wi ce sta ro sta Iwo na
Sie roc ka, Prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu
w Płoc ku Lech Dą brow ski oraz Se kre -
tarz Po wia tu Mi chał Twar dy. Uro czy sto -
ściom to wa rzy szył po czet sztan da ro wy
Po wia tu Płoc kie go.

W tym ro ku o przy zna nie do fi nan so wa nia
wal czy ło aż 59 fan ta stycz nych pro jek tów.
Ko mi sja kon kur so wa wy bra ła osta tecz -
nie 46 z nich, któ rym – w su mie – przy zna -
no 123 tys. zł!

Lo kal ny kon kurs gran to wy w ra mach pro gra -
mu „Dzia łaj Lo kal nie” Pol sko -Ame ry kań skiej
Fun da cji Wol no ści, re ali zo wa ny jest przez Fun -
da cję „Fun dusz Lo kal ny Zie mi Płoc kiej Mło dzi
Ra zem” we współ pra cy ze Sta ro stwem Po wia to -
wym w Płoc ku oraz Aka de mią Roz wo ju Fi lan tro -
pii w Pol sce.

14 ma ja w Sta ro stwie Po wia to wym w Płoc ku
od by ło się pod pi sa nie umów z po my sło daw ca mi
dzia łań, któ re w tym ro ku ma ją in te gro wać lo kal -
ne spo łecz no ści.

Swo je ini cja ty wy mo gły zgła szać or ga ni za cje,
in sty tu cje, gru py nie for mal ne, któ re ma ją sie dzi bę
na te re nie Po wia tu Płoc kie go. Dzia ła nia mu sia ły
być za pla no wa ne na mi ni mum 3 mie sią ce, mak sy -
mal nie do 6 mie się cy. Ter min skła da nia wnio -
sków mi jał 22 kwiet nia 2019 r.

W spo tka niu wzię li udział przede wszyst kim
gran to bior cy, czy li lu dzie, któ rzy – dzię ki za an ga żo -
wa niu, po my sło wo ści i chę ciom – roz wi ja ją i in te gru -
ją swo je „ma łe oj czy zny”. Obec ni by li tak że:  Iwo na
Mar czak – Pre zes Fun da cji „Fun dusz Lo kal ny Zie mi
Płoc kiej Mło dzi Ra zem”, Sta ro sta Płoc ki Ma riusz Bie -
niek, Wi ce sta ro sta Iwo na Sie roc ka, Dy rek tor Wy dzia -
łu Roz wo ju Go spo dar cze go i Pro mo cji w Sta ro stwie
Po wia to wym w Płoc ku Ka ro li na Ko per, a tak że Dy -
rek tor płoc kiej De le ga tu ry Urzę du Mar szał kow skie go
Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go To masz Ko mi nek.

Pre zes  Iwo na Mar czak  przy po mnia ła, że
wspie ra ne by ły te pro jek ty, któ re bę dą ini cjo wać
współ pra cę miesz kań ców na rzecz do bra wspól -
ne go i któ re bę dą słu ży ły po bu dza niu aspi ra cji
roz wo jo wych i po pra wie ja ko ści ży cia. Po dzię ko -
wa ła też wszyst kim wnio sko daw com za świet ne
po my sły.

Sta ro sta  Ma riusz Bie niek  zwró cił uwa gę, że
każ de go ro ku wzra sta kwo ta do fi nan so wa nia pro -
jek tów. – Co raz wię cej or ga ni za cji bie rze udział
w tym kon kur sie i co raz wię cej jest cie ka wych po -
my słów. Dla te go nie wy obra żam so bie, że mo gli by -
śmy ża ło wać pie nię dzy na zna ko mi te ini cja ty wy,
któ re przy czy nia ją się do pro mo cji na szych „ma -
łych oj czyzn” – mó wił Sta ro sta. I kon ty nu -
ował: – Myśl glo bal nie, dzia łaj lo kal nie. Pań stwo
do sko na le wdra ża cie tę myśl w ży cie, co bar dzo nas

cie szy. Je ste śmy otwar ci, by wspie rać do bre ini cja -
ty wy, za wsze ma cie w nas przy ja ciół.

Dy rek tor To masz Ko mi nek chwa lił na to miast,
że chy ba w żad nym in nym po wie cie w ca łym na -
szym re gio nie nie ma lu dzi bar dziej za an ga żo wa -
nych w roz wój swo ich gmin, miej sco wo ści, so łectw.
Za chę cał też do re gu lar ne go za glą da nia na stro -
nę  www.ma zo via.pl, gdzie na bie żą co są za miesz -
cza ne in for ma cje o pro gra mach Sa mo rzą du Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go, w ra mach któ rych rów -
nież moż na się ubie gać o do fi nan so wa nie cie ka -
wych przed się wzięć.

Każ dy z wnio sko daw ców, któ ry otrzy mał pie -
nią dze w ra mach te go rocz nej edy cji kon kur su
„Dzia łaj lo kal nie”, miał szan sę krót ko przed sta wić
swój pro jekt. Na stęp nie na stą pi ło pod pi sa nie
umów.

Ogło sze nie wy ni ków kon kur su gran to we go „Dzia łaj Lo kal nie”

228. Rocz ni ca Uchwa le nia Kon sty tu cji 3 Ma ja
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W ra mach Ty go dnia Bi blio tek, Miej ska i Gmin na Bi -
blio te ka Pu blicz na Fi lia w Rę bo wie w dniu 9 ma ja
2019 ro ku zor ga ni zo wa ła dla uczniów ze Szko ły
Pod sta wo wej w Rę bo wie III edy cję kon kur su „Mistrz
Pięk ne go Czy ta nia”. Zo stał on ob ję ty ho no ro wym
pa tro na tem Sta ro sty Płoc kie go Ma riu sza Bień ka,
od stro ny me dial nej wspar ty przez e -Wy szo grod. pl.

Ce lem kon kur su by ło: kształ ce nie umie jęt no ści pięk ne go
czy ta nia, wzbu dze nie za in te re so wa nia książ ką, stwa rza nie
uczniom moż li wo ści pre zen to wa nia wła snych umie jęt no ści
oraz wy ra bia nie na wy ku czy ta nia, ja ko for my spę dza nia wol ne -
go cza su. Dzie ci i mło dzież star to wa ły w dwóch gru pach wie ko -
wych. Pierw szą sta no wi li ucznio wie z klas I – IV, dru gą
z klas V – VIII. Uczest ni cy mie li za za da nie za pre zen to wać tek -
sty wcze śniej przez sie bie wy bra ne i przy go to wa ne, w ta ki spo -
sób by ocza ro wać pięk nym czy ta niem Ju ry kon kur su oraz spo -
łecz ność szkol ną. Ko mi sja Kon kur so wa w skła dzie: Mał go rza ta
Ma jew ska Dy rek tor Miej skiej i Gmin nej Bi blio te ki Pu blicz nej
w Wy szo gro dzie oraz Pa nie Ka ta rzy na Gó rec ka i Ma rze na Prę -
gow ska na uczy ciel ki ze Szko ły Pod sta wo wej w Rę bo wie, oce nia -
ła: płyn ność czy ta nia, in ter pre ta cję, dyk cję oraz wła ści wy do bór
tek stu. Po ob ra dach Ju ry przy zna ło na stę pu ją ce na gro dy:

W gru pie Lek to rów Młod szych pierw sze miej sce za ję ła Ju -
lia Piąt kow ska, dru gie Da wid Każ mi row ski, trze cie Da mian
Iwań ski. Wśród Lek to rów Star szych zwy cię ży ła Kin ga Szy mer -
ska, dru gi był Kon rad Ca ban, na trze ciej po zy cji upla so wa ła się

Ewe li na Ci choc ka. Wszy scy lau re aci kon kur su otrzy ma li wspa -
nia łe na gro dy, a po zo sta li uczest ni cy na gro dy po cie sze nia, któ re
ufun do wał Sta ro stwo Po wia to we w Płoc ku oraz pa miąt ko we
dy plo my.

Wszyst kim uczest ni kom gra tu lu je my i ży czy my wie lu mi -
łych chwil spę dzo nych z cie ka wą książ ką. 

MAŁ GO RZA TA MA DA NY

FI LIA W RĘ BO WIE

III edy cja Mi strza Pięk ne go Czy ta nia w Rę bo wie

Dnia 26 kwiet nia 2019r.  Sa mo -
rząd Uczniow ski klas I – III Szko ły
Pod sta wo wej im. K. K. Ba czyń skie -
go ob cho dził Świa to wy Dzień Zie mi. 

Ucznio wie ubra ni w zie lo no -błę kit -
ne stro je przy nie śli na spo tka nie ba lo ny
z ha sła mi eko lo gicz ny mi, któ re za pre -
zen to wa li swo im ko le gom i ko le żan -
kom. Wszy scy ra zem obej rze li film edu -
ka cyj ny o eko lo gii pt: „W kon tak cie z na -
tu rą”. Przy po mniał on, co mo że my zro -
bić, aby oszczę dzać na co dzień wo dę
i ener gię oraz jak dbać o śro do wi sko.
Głów ną atrak cją spo tka nia był PO KAZ
MO DY  EKO LO GICZ NEJ, do któ re go
zgło si ła się du ża gru pa dzie ci.
Przy dźwię kach ener ge tycz nej mu zy ki
ucznio wie za pre zen to wa li „na wy bie gu”
bar dzo po my sło we stro je z ma te ria łów
eko lo gicz nych oraz ta kich, któ re mo że -
my po now nie wy ko rzy stać. Wszy scy
ucznio wie otrzy ma li pa miąt ko we dy -

plo my. Pa ni Dy rek tor Bo gu mi ła Ja siń -
ska przy zna ła spe cjal ne wy róż nie nie dla
uczen ni cy kl. II b – Ame lii Ko bus oraz
dla ucznia kla sy II a – Oli wie ra Ka wec -

kie go. Hu mo ry wszyst kim do pi sy wa ły,
więc z chę cią dzie ci na uczy ły się śpie -
wać no wej pio sen ki pt: „Zie mia wy spa
zie lo na”. Bę dzie my za wsze pa mię tać jej
sło wa, że „… Zie mia to dom dla lu dzi
i zwie rząt, więc mu si być bar dzo za dba -
ny…”. Pod czas na sze go spo tka nia od by ło

się rów nież uro czy ste ŚLU BO WA NIE
PRZY JA CIE LA PRZY RO DY, któ re zło -
ży li wszy scy uczest ni cy. Ostat nim
punk tem pro gra mu był spa cer uli ca mi
mia sta, w trak cie któ re go ucznio wie
roz da wa li ba lo ni ki z eko lo gicz ny mi ha -
sła mi miesz kań com Wy szo gro du.

Ucznio wie uda li się też do Urzę du
Gmi ny i Mia sta Wy szo gród, gdzie spo -
tka li się z Pa nią Bur mistrz Iwo ną Gor tat
i pra cow ni ka mi urzę du i opo wie dzie li
o ak cji. Mło dzież usły sza ła sło wa uzna -
nia, co spra wi ło im wie le ra do ści. Dum -
ni i szczę śli wi wró ci li do szko ły.

Dzień Zie mi w SP Wy szo gród
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W dniu 25 kwiet nia już po raz szó -
sty od by ło na sze wy szo grodz kie
dyk tan do, któ re jak za wsze po pro -
wa dził prof. Je rzy Bral czyk wraz
z doc. Gra ży ną Maj kow ską.

Z tek stu dyk tan da mo gli śmy do -
wie dzieć się, że na sze nad wi ślań skie
zma ga nia z or to gra fią i in ter punk cją do -
tar ły już do pta sie go świa ta.

„Smu kła pu stuł ka, sza ro pło wa pieg -
ża i zsza rza ła od zgry zo ty gżeg żół ka
na co ty go dnio wym, wpó ło twar tym ze -
bra niu (z nie wy ja śnio nych po wo dów
nie za pro szo no pta ków na ch i h, więc by
próż no tu szu kać pło cha cza hal ne go,
uhli czy heł miat ki) wy sto so wa ły ar cy -
waż ny apel do Ra dy Ję zy ka Pol skie go.

„…Pro si my o nie uży wa nie na szych
nazw w dyk tan dach. Je ste śmy sfru stro -
wa ne, bo ma ło zna ne, nie oglą da ne, a je -
dy nie za pi sy wa ne.”

To tyl ko frag ment te go rocz ne go
tek stu, któ ry po mi mo pta sie go ape lu za -
wie rał na zwy wie lu or to gra ficz nie eg zo -
tycz nych oka zów, któ rych pi sow nia nie -
jed ne go za chę ci ła by do za sta na wia nia
się.

W tym ro ku w Dyk tan dzie wzię ło
udział po nad stu uczest ni ków, któ rzy
pod ję li zma ga nia w trzech ka te go riach:
ucznio wie VII i VIII klas szko ły pod sta -
wo wej i klas III szkół gim na zjal nych,
ucznio wie szkół po nad gim na zjal nych
i za pro sze ni go ście, czy li gru pa VIP.

W naj młod szej ka te go rii wie ko wej
go ści li śmy uczniów ze szkół pod sta wo -
wych w: Cho ci sze wie, Czer wiń sku, Ma -
łej Wsi, Rę bo wie i Wy szo gro dzie oraz
szkół gim na zjal nych z: Ma łej Wsi, Bul -
ko wa, Wy szo gro du.

Uczest ni cy szkół śred nich przy by li
z: Ze spo łu Szkół im. Le oka dii Ber ge ro -
wej w Płoc ku, Ze spo łu Szkół im. Kró lo -

wej Ja dwi gi w Czer wiń sku oraz ucznio -
wie na szej szko ły.

W ka te go rii VIP, mi ło mam by ło go -
ścić, mię dzy in ny mi słu cha czy Płoc kie -
go Po wia to we go Uni wer sy te tu Trze cie -
go Wie ku z Ma łej Wsi i Wy szo gro du.

Pa ni Dy rek tor po wi ta ła na szych za -
cnych go ści, uczest ni ków oraz współ or ga -
ni za to ra i jed no cze śnie spon so ra na -
gród, VI Nad wi ślań skie go Dyk tan -
da – Sta ro stwo Po wia to we w Płoc ku, któ -
re re pre zen to wa ła Pa ni Ka ro li na Ko -
per – Dy rek tor Wy dzia łu Roz wo ju Go -
spo dar cze go i Pro mo cji oraz pa nią Elż -
bie tę Ja chi miak – Rad ną Po wia tu Płoc -
kie go. Za szczy ci ła nas swo ją obec no ścią
Pa ni Bar ba ra Do mi ni kie wicz Prze wod ni -
czą ca Ra dy Gmi ny i Mia sta Wy szo gród
oraz Pa ni Bo gu mi ła Ja siń ska Dy rek tor
Szko ły Pod sta wo wej w Wy szo gro dzie.

Dzię ku je my 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 za sfi nan so wa nie
pa miąt ko wych sta tu etek dla zwy cięz -
ców.

Na gro dą dla wszyst kich zgro ma -
dzo nych był nie wąt pli wie udział w dys -
ku sji z udzia łem prof. Bral czy ka i doc.
Maj kow skiej, gdzie każ dy mógł słu chać
roz mo wy o sło wach ład nych i brzyd -
kich.

Te go rocz ny mi lau re ata mi dyk tan -
da zo sta li:

Szko ły pod sta wo we i gim na zjal ne:
I miej sce – Oli wia Wie czo -

rek – Szko ła Pod sta wo wa im. W. Ja gieł -
ły w Czer wiń sku

II miej sce – Ali cja Ko wal ska – Szko -
ła Pod sta wo wa im. W. H. Ga wa rec kie go
w Ma łej Wsi

III miej sce – Pa try cja No -
wak – Szko ła Pod sta wo wa im. W. H.
Ga wa rec kie go w Ma łej Wsi

Szko ły po nad gim na zjal ne:
I miej sce – Mar cin Ma rzec – Ze spół

Szkół im. Le oka dii Ber ge ro wej w Płoc ku
II miej sce – Emi lia Bom ba lic -

ka – Ze spół Szkół im. Le oka dii Ber ge ro -
wej w Płoc ku

III miej sce – Ga brie la Pru sa czyk -
Ze spół Szkół im. Ja na Śnia dec kie go
w Wy szo gro dzie

Ka te go ria VIP
I miej sce – Wie sław Żmu da
II miej sce – Ma rio la Cho dub ska
III miej sce –Han na Si dor
Ser decz nie gra tu lu je my!!!

AD

VI Nad wi ślań skie Dyk tan do
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Po że gna nie ab sol wen tów ZS Wy szo gród

re kla ma

re kla ma

Za na mi bar dzo waż ny mo ment. 29
kwiet nia br. uro czy ście po że gna li śmy
na sze ko le żan ki i ko le gów z klas ma -
tu ral nych. Ucznio wie kla sy III li ceum
i IV tech ni kum spę dzi li ostat nie chwi le
w szkol nych ław kach. Na szych ab sol -
wen tów po że gna ła Pa ni dy rek tor Jo an -
na Mi sia kow ska wraz z prze wod ni czą -
cą Ra dy Ro dzi ców Pa nią Elż bie tą Py dy -
niak. Mło dzież na to miast wrę czy ła
kwia ty na rę ce pa ni dy rek tor, skła da -
jąc tym sa mym naj szczer sze po dzię ko -
wa nia ca łe mu gro nu pe da go gicz ne mu,
za trud wło żo ny w na ucza nie, za oka -
za ną wy ro zu mia łość oraz wspar cie.

By ły wzru sza ją ce prze mó wie nia, ży -
cze nia i wspo mnie nia, za rów no mło dzie -
ży jak też na uczy cie li i ro dzi ców. Wśród

go ści dzi siej szej uro czy sto ści był rów nież
pan pod insp. Ro bert Ko per Na czel nik
Wy dzia łu Pre wen cji Ko men dy Miej skiej
Po li cji w Płoc ku, któ ry w po dzię ko wa niu
za współ spraw cę z Po li cją, wrę czył cer ty -
fi ka ty uczniom klas mun du ro wych.
Po prze mó wie niach nad szedł czas
na ode bra nie świa dectw przez ma tu rzy -
stów. Nie mo gło za brak nąć licz nych na -
gród za osią gnię cia oraz za za słu gi dla
szko ły. Z oka zji ukoń cze nia szko ły wy róż -
nio nych zo sta ło wie lu uczniów, m. in.
za osią gnie cia na uko we, ar ty stycz ne
i spor to we. Naj lep sze wy ni ki osią gnę li:
Na ta lia Ku ni kow ska, Wik to ria Bie lec ka,
Pa tryk Sob czyń ski, Ma te usz Pie trzak
i Wik to ria Gło wac ka. Zde cy do wa nie
na mia no naj lep sze go ucznia klas koń czą -
cych za słu żył Ka mil Ta tar ka, któ ry przez

ca ły okres na uki w szko le wy róż niał się
nie tyl ko wzo ro wą po sta wą uczniow ską,
ale rów nież ko le żeń ską. Z ko lei Wik to ria
Kop ka i Ka rol Pi sar ski, zna ko mi ci mło dzi
ar ty ści, w uzna niu swo ich za sług dla pro -
mo cji szko ły zo sta li wy róż nie ni pa miąt -
ko wy mi sta tu et ka mi. Tak za koń czy ła się
część ofi cjal na, po któ rej młod si ucznio -
wie po że gna li swo ich ko le gów i ko le żan -
ki, przed sta wia jąc pro gram ar ty stycz ny
i wrę cza jąc pa miąt ko we upo min ki. Dzi -
siaj mo gli śmy wspo mi nać la ta, któ re te -
go rocz ni ab sol wen ci spę dzi li na zdo by -
wa niu wie dzy, pod no sze niu kwa li fi ka cji
i roz wi ja niu ta len tów. By ły to la ta wy tę -
żo nej pra ca, któ rej to wa rzy szy ły chwi le
ra do ści z suk ce sów, a cza sem tez�  pew nie
smut ku z ma łych nie po wo dzeń. Trze ba
jed nak pa mię tać, że te wszyst kie do -

świad cze nia kształ tu ją was i przy go to wu ją do do ro słe go ży cia. Dro dzy Ab sol wen ci, za -
pa mię taj cie te emo cje, pie lę gnuj cie w so bie wspo mnie nia cza sów szkol nych, roz mów
z na uczy cie la mi i bu do wa nia re la cji z ró wie śni ka mi. Koń czy cie je den roz dział ży cia, ale
otwie ra cie no wy. Za tych, któ rzy pod ję li de cy zje �o kon ty nu acji na uki, trzy ma my kciu -
ki, by do sta li się na wy ma rzo ne stu dia. Tym zaś, któ rzy za chwi le �roz pocz ną ży cie za -
wo do we, ży czy my po wo dze nia i bły sko tli wej ka rie ry. Idź cie przez ży cie z od wa ga
�i ener gia �, a świat niech stoi przed Wa mi otwo rem! Ma my na dzie ję, że za wsze bę dzie -
cie mi ło wspo mi nać czas spę dzo ny w na szej spo łecz no ści.

TEKST I FO TO: ZS IM. JA NA ŚNIA DEC KIE GO W WY SZO GRO DZIE
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POWSTAJE NOWO KOŁO
GOSPODYŃ WIEJSKICH

W Radzikowie i Nieborzynie
(gm. Czerwińsk nad Wisłą) zrodziła się

inicjatywa założenia Koła Gospodyń
Wiejskich. Grupa kilkudziesięciu kobiet

postanowiła utworzyć i zarejestrować takie
koło. Posiadają już profil na facebooku, 

na którym to ostatnio pojawił się konkurs
na nazwę oraz blog 

na portalu e-wyszogrod.pl.
„Serdecznie zapraszamy do udziału 

w naszym konkursie.
Czekamy na kreatywne pomysły 

na nazwę naszego Koła do 26 maja.
Następnie wybierzemy 
zwycięską propozycję

i nagrodzimy autora BARDZO 
atrakcyjną nagrodą. 

Gwarantujemy, 
że naprawdę warto wziąć udział ;-)”

4 ma ja swo je świę to ob cho dzi li Stra ża cy, w przy pad ku
OSP Ra dzi ko wo był to rów nież pięk ny ju bi le usz 95-le -
cie nada nia pocz tu sztan da ro we go.

W tym ro ku Na si wspa nia li stra ża cy z Ra dzi ko wa zor ga ni zo -
wa li uro czy ste ob cho dy te go Świę ta, na któ re za pro szo ne by ły
wszyst kie jed nost ki OSP z te re nu Gmi ny Czer wińsk nad Wi słą.

Uro czy stość roz po czę ła się Mszą Świę tą w Ko ście le Pa ra -
fial nym w Ra dzi ko wie, któ rej prze wod ni czył ks. Piotr Fa bry -
kie wicz. 

Mszę Świę tą uświet ni ła Or kie stra stra żac ka z Cho ci sze wa.
Na stęp nie od by ło się spo tka nie w re mi zie stra żac kiej

w Ra dzi ko wie. 

Na ob cho dach obec ni by li dru ho wie:
OSP Ra dzi ko wo, 
OSP Czer wińsk nad Wi słą, 
OSP Cho ci sze wo.
oraz przed sta wi cie le sa mo rzą du gmin ne go:
Wójt Mar cin Gor tat
oraz Rad ni Emi lia Am bro ziak i Ma riusz Cie ćwierz.
Pa no wie dzię ku je my Wam za Wa szą służ bę. Zda je my so -

bie spra wę, że na ra ża jąc wła sne ży cie, ra tu je cie Nas i Nasz do -
by tek. 

OSP RA DZI KO WO ży czy my ko lej nych 95 lat ist nie nia
i Bo żej opie ki pod czas każ dej ak cji, któ rą bę dzie cie wy ko ny -
wać.

OSP Ra dzi ko wo – ju bi le usz 95-le cie 
nada nia pocz tu sztan da ro we go
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Tra dy cja świę ce nia pól jest Nam zna na
od daw na jed nak w ostat nich la tach stop nio -
wo za ni ka ła, zna leź li się lu dzie, któ rzy na no -
wo za czę li pie lę gno wać tę pięk ną tra dy cję. Co -
raz wię cej wsi, na wet w na szej oko li cy włą cza
się w od cho dze nie tej uro czy sto ści. 

3 ma ja 2019 ro ku od by ło się uro czy ste świę ce nie pól w Pa -
ra fii Świę te go Ja na Chrzci cie la w Ra dzi ko wie. Uro czy stość roz -
po czę ła się Mszą Świę tą w Ko ście le Pa ra fial nym w Ra dzi ko wie
o go dzi nie 12.00, Na stęp nie wszy scy uda li się na ob jazd pól i ich
po świę ce nie. Po czę ści ofi cjal nej moż na by ło od po cząć w mi łej
at mos fe rze przy grill, kosz tu jąc słod kich przy sma ków i re gio nal -
nych prze ką sek. Po czę stu nek od był się na te re nie Szko ły Pod sta -
wo wej w Ra dzi ko wie, a je go or ga ni za cją za ję ły się w tym ro ku
wspól nie: No wo pow sta ją ce Ko ło Go spo dyń Wiej skich o ro bo -
czej na zwie Ra dzi ko wo i Nie bo rzyn oraz Sto wa rzy sze nie Roz -
wo ju Wsi Ra dzi ko wo No we i Oko lic.

Świę ce nie Pól Ra dzi ko wo
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Czy ta nie ksią żek to świet na za ba wa, po bu dza wy obraź nię, za in te re so wa nie ota cza -

ją cym nas świa tem wśród dzie ci i kształ tu je na wyk ko rzy sta nia z bi blio te ki. Pró bu -

jąc re ali zo wać te ce le Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na w Bul ko wie od mar ca 2019 r.

or ga ni zu je dla dzie ci no wy cykl spo tkań czy tel ni czych pt. „Gang Sło dzia ków w Bul ko -

wie”, któ ry od by wa się na pod sta wie książ ki Re na ty Piąt kow skiej pt. „Co się sta nie

na le śnej po la nie, czy li we so łe przy go dy Gan gu Sło dzia ków”. Do tej po ry zo sta ło zor -

ga ni zo wa nych 11 spo tkań, w któ rych udział wzię ło 144 przed szko la ków z Bul ko wa

i z Wo ro wic, a tak że ucznio wie z kl. I ze Szko ły Pod sta wo wej w Bul ko wie. 
W każ dym mie sią cu od by wa ją się za ję cia z no wy mi bo ha te ra mi baj ki. W mar cu był to „Jeż Je rzyk”, któ ry opo -

wia dał dzie ciom o eko lo gii, w kwiet niu „Za ję czy ca Zu zia” za pra sza ła naj młod szych na świą tecz ne spo tka nia i ak cję
pt. „Go ni my za jącz ka”. W ma ju „So wa Zo sia” świę to wa ła ra zem z dzieć mi Ogól no pol ski Ty dzień Bi blio tek #bi blio -
te ka. Pod czas spo tkań dzie ci nie tyl ko słu cha ją za baw nych hi sto rii bo ha te rów książ ki, po nad to bio rą udział w róż -
nych for mach za ba wy, od ga du ją za gad ki i re bu sy przy rod ni cze. Uczest ni czą tak że w za ję ciach pla stycz nych, pod -
czas któ rych wy ko nu ją m. in. z ma te ria łów re cy klin go wych np. „je ża z har mo nij ki”, „za jącz ki” w po sta ci za kład ki
do ksią żek lub so wy, na stęp nie wy ko na ne pra ce z wiel ką ra do ścią za bie ra ją ze so bą do do mu. Za pra sza my do udzia -
łu w ko lej nych przy go dach Gan gu Sło dzia ków w Bul ko wie.

Gang Sło dzia ków w Bul ko wie

#jest na swie cej w Bul ko wie
Hejt, czy li ob ra ża nie in nych, jest wy raź nie wi docz ny w sie ci, 
po nie waż nie wie le osób na nie go re agu je.
Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na i Pra cow nia Oran ge w Bul ko wie do łą czy ły do kam -
pa nii spo łecz nej pro wa dzo nej przez Fun da cję Oran ge #je ste na swie cej. W ra -
mach ak cji zo sta ły zor ga ni zo wa ne za ję cia z udzia łem mło dzie ży z klas III Gim na -
zjum w Bul ko wie, pod czas któ rych na pod sta wie kart di xit zo sta ła wy pra co wa na
de fi ni cja hej tu, omó wio ne zo sta ły wska zów ki ra dze nia so bie z nim oraz wy pra co -
wa ne za sa dy kon struk tyw nej kry ty ki. Po przez za ło że nie sym bo lu ak cji, któ rą jest
po ma rań czo wa sznu rów ka - mło dzież z Bul ko wa wy ra zi ła swój sprze ciw wo bec
hej tu i do łą czy ła do do brej dru ży ny in ter ne tu, dzię ki te mu jest nas wię cej. 

Ko lej ne spo tka nie  #jest na swie cej od bę dzie się 23 ma ja 2019 r. 
pod czas Di gi tal Youth Fo rum w Fi lii Bi blio tecz nej w No wych Łub kach.
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W ra mach pro jek tu zo sta -
nie stwo rzo ne no we miej -
sce re kre acji przy Szko le
Pod sta wo wej i przy re mi zie
Ochot ni czej Stra ży Po żar -
nej w No wych Łub kach.
Obiekt bę dą two rzyć dwa
bo iska do pił ki noż nej, zo -
sta nie ob ry so wa na bież nia
o dłu go ści 200 m, tor
do sko ku w dal oraz bo -
isko do pił ki siat ko wej. Po -
nad to obiekt bę dą zdo bić
pięk ne tu je. Ko or dy na to -
rem pro jek tu jest p.
Krzysz tof Ja ku biak. Pra -
gnie my zło żyć ser decz ne
po dzię ko wa nia na szym
wspa nia łym Stra ża kom
Ochot ni kom z No wych Łu -
bek za oka za łą po moc.

DO FI NAN SO WA NO ZE ŚROD KÓW PRO GRA MU

„DZIA ŁAJ LO KAL NIE”

POL SKO -AME RY KAŃ SKIEJ FUN DA CJI WOL NO ŚCI 

RE ALI ZO WA NE GO PRZEZ AKA DE MIĘ ROZ WO JU

I FI LAN TRO PII W POL SCE ORAZ OŚROD KA

DL FUN DA CJI „FLZP – MŁO DZI RA ZEM” 

I PO WIA TU PŁOC KIE GO 

PŁOCK, 14.05.2019 R.

ŚWIĘ TO FLA GI –
Szko ła Pod sta wo wa w No wych Łub kach

Z ini cja ty wy Sa mo rzą du Uczniow skie go oraz na proś bę osób zaj mu ją cych się
pa mię cią lo kal nej hi sto rii, ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej w No wych Łub kach wy -
bra li się w dniu Świę ta Fla gi – 2 ma ja w prze pięk ne miej sce pa mię ci lo kal nych Bo -
ha te rów Gmi ny Sta ro źre by i Gmi ny Bul ko wo (w tym miesz kań ców Łu bek) w ce lu
wio sen nych po rząd ków. To nie zwy kłe miej sce znaj du je się nie opo dal szko ły w No -
wych Łub kach w miej sco wo ści Szul bo ry. Tym drob nym ge stem ucznio wie chcie li
uho no ro wać pa mięć osób, któ re wal czy ły o wol ność na szej oj czy zny

DZIA ŁA MY LO KAL NIE W NO WYCH ŁUB KACH 
– POD PI SA NIE UMO WY O DO FI NAN SO WA NIE
Ochot ni cza Straż Po żar na w No wych Łub kach pod pi sa ła umo wę o do fi nan so wa nie pro jek tu pn. „Zie lo ne pił ko chwy ty – od no wa bo -
iska spor to we go w No wych Łub kach” w ra mach Pro gra mu Dzia łaj Lo kal nie. Pro jekt otrzy mał do fi nan so wa nie o war to ści 2 500 zł

oraz bę dzie re ali zo wa ny przez gru pę nie for mal ną Uczniow ski Klub Spor to wy „BY STRZAK” No we Łub ki.
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ZZaattrruuddnniimmyy  mmeecchhaanniikkaa
Serwis Samochodów i motocykli

Główny cel to serwisowanie małych
pojazdów. Skutery motocykle ATV.

Możliwość przyuczenia. 
Zdobycia wiedzy 

w wymaganym zakresie.
Zatrudnimy osobę 

na stanowisku głównego
mechanika:

serwisowanie i zarządzanie
całością serwisu.

Wymagane doświadczenie 
w poracy w serwisie. Umiejętność 

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

Zapraszamy do kontaktu
Wyszogród tel 242311006

mail boruta@boruta.biz

Zatrudnimy handlowca 
Zapraszamy do kontaktu

Wyszogród tel 242311006
mail boruta@boruta.biz
Sklep motoryzacyjny,

piły, skutery - Boruta Motors

W nie dzie lę 5 ma ja Sto wa rzy sze nie
Ra zem dla wsi dzia ła ją ce
przy Szko le Pod sta wo wej w Go ła wi -
nie, za pro si ło oko licz nych miesz -
kań ców na rajd ro we ro wy. Zo stał
on zor ga ni zo wa ny w ra mach re ali -
zo wa ne go pro jek tu „Wsi spo koj na -
wsi we so ła”. Tra sa raj du pro wa dzi ła
ozna czo ną Dro gą świę te go Ja ku ba
na od cin ku z Czer wiń ska nad Wi słą
do Wól ki Przy bó jew skiej. 

Au to bus szkol ny prze wiózł uczest -
ni ków raj du z par kin gu Szko ły w Go ła -
wi nie do Czer wiń ska. Ro we ry zo sta ły
prze trans por to wa ne bu sa mi Wszy scy
uczest ni cy raj du we szli na wspól ną mo -
dli twę do Ba zy li ki Zwia sto wa nia NMP
w Czer wiń sku. Tam ksiądz prze wod nik
przy po mniał wszyst kim hi sto rię ko ścio -
ła i cu dow ne go ob ra zu Mat ki Bo żej. Na -
stęp nie, po za po zna niu się z re gu la mi -
nem raj du wszy scy wy ru szy li na tra sę.
Pro wa dzą cym był Wójt Gmi ny Czer -
wińsk p. Mar cin Gor tat wraz z na uczy -

cie lem p. Ma cie jem Śla skim. Ko lum na
ro we rzy stów prze je cha ła przez czer wiń -
ski ry nek, a na stęp nie tuż przy Wi śle
kie ro wa ła się w stro nę Pra gi. Zgod nie
z ozna cze nia mi pro jek to wy mi wy ko na -

ny mi przez fir mę Art -BRO, uczest ni cy
raj du prze jeż dża li przez ma low ni cze
nad wi ślań skie wsie Wil kó wiec, Wy -
chódźc, Mią czyn, Mią czy nek, Wól kę
Przy bó jew ską. Po dro dze by ły or ga ni zo -

wa ne po sto je na krót ki od po czy nek.
Na jed nym z nich do łą czył do raj do wi -
czów nasz rad ny p. Ja cek Fo tek.

Miej scem do ce lo wym raj du był grób
nie zna ne go żoł nie rza w Wól ce Przy bó -
jew skiej nad Wi słą na po se sji Pań stwa Ka -
ta rzy ny i Ma riu sza No wic kich. Go spo dy -
ni miej sca za po zna ła wszyst kich z hi sto -
rią gro bu i znaj du ją cej się tam fi gur ki
Mat ki Bo żej. Pro boszcz pa ra fii Smo sze -
wo ks. Ar tur Bom biń ski od mó wił krót ką
mo dli twę, a człon ko wie Sto wa rzy sze nia
umie ści li ta bli cę z ozna cze niem gro bu.

Na stęp nie wszy scy uda li się na po -
czę stu nek. Dzię ki środ kom fi nan so -
wym uzy ska nym z pro jek tu zo sta ły za -
ku pio ne sło dy cze, na po je dla uczest ni -
ków raj du. Pań stwo No wic cy umoż li wi -
li pie cze nie kieł ba sek przy ogni sku. Za -
pew ni li też ku li nar ne ra ry ta sy ta kie jak
sma lec z ogór kiem i do mo we cia sto. Za -
ba wy dzie ci, wspól ne roz mo wy człon -
ków Sto wa rzy sze nia, na uczy cie li, księ -
dza, p. Wój ta rad ne go, go spo da rzy
wpły nę ły na wspa nia łą at mos fe rę i po -
sta no wie nie ko lej nych przed się wzięć.

Rajd ro we ro wy w ra mach pro jek tu „Wsi spo koj na - wsi we so ła”
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ZA WO DY RE JO NO WE PIŁ KI NOŻ NEJ W WY SZO GRO DZIE – awans SP No we Łub ki
Dru gie miej sce i awans do za -
wo dów po wia to wych wy wal czy li
re pre zen tan ci Szko ły Pod sta wo -
wej w No wych Łub kach. Po zwy -
cię stwie z SP Ma ła Wieś wy ni -
kiem 7: 2, w me czu o pierw sze
miej sce SP No we Łub ki ule -
gły 4: 3 po bar dzo za cię tej i wy -
rów na nej „wal ce” z go spo da -
rzem SP Wy szo gród, tra cąc
bram kę do słow nie w ostat niej
se kun dzie me czu. Zaj mu jąc
dru gie miej sce Szko ła Pod sta -
wo wa w No wych Łub kach
awan so wa ła do za wo dów po -
wia to wych w ra mach Igrzysk
Dzie ci, któ re od bę dą się na bo -
isku Or lik w Dro bi nie.

Wy ni ki:
SP No we Łub ki – SP Ma ła Wieś 7: 2
Bram ki: Adam Cy tac ki x 3, Da niel

Bau man x 3, Eryk Cy tac ki.
SP Wy szo gród – SP No we Łub -

ki 4: 3
Bram ki: Adam Cy tac ki x 3

OD NA WIA MY BO ISKO 
W NO WYCH ŁUB KACH – ETAP 1

Ostat nie dni by ły bar dzo pra co wi te na bo isku przy Szko le
Pod sta wo wej w No wych Łub kach. Pod ję to de cy zję o cał ko wi -
tym od no wie niu bo iska i stwo rze niu no we go obiek tu spor to -
we go. Wy ko na no naj cięż sze pra ce ziem ne w po sta ci kom -
plek so wej upra wy te re nu (ta le rzo wa nie, bro no wa nie, kul ty -
wa cja, agre ga to wa nie, siew tra wy i wa ło wa nie). Po nad to, zie -
mia zo sta ła wzmoc nio na wap nem i po li fo ską. Z te go miej sca
pra gnie my skie ro wać ogrom ne po dzię ko wa nia do lo kal nych
Rol ni ków, Ro dzi ców i lu dzi do brej wo li za po moc w tych naj -
trud niej szych pra cach. Po dzię ko wa nie kie ru je my do p. Ja nu -
sza Bi gos, p. An drze ja Kro kow skie go, p. Paw ła Ogie niew skie -
go, p. Ja ku ba Mar kie wi cza, p. Grze go rza Bi gos, p. To ma sza
Bi gos, p. An drze ja Przyń skie go, stra ża ków OSP No we Łub ki
oraz na uczy cie la wy cho wa nia fi zycz ne go na szej szko ły p.
Krzysz to fa Ja ku bia ka, któ ry ko or dy no wał ca ło ścią prac.

Po nad to, dzię ku je my wszyst kim miej sco wym dzie ciom i mło dzie ży, któ ra
w wol ne dni od na uki przy cho dzi li po ma gać w róż nych dzia ła niach. Na le ży zwró cić
uwa gę na fakt, iż w tych ostat nich dniach cięż kiej pra cy na rzecz po wsta nia miej sca
re kre acji, spo łecz ność z No wych Łu bek świet nie się so li da ry zo wa ła, uzu peł nia ła
i wspól nie wy ko na ła ka wał do brej ro bo ty.

Po dzię ko wa nia za wspar cie przy ak tu al nych pra cach kie ru je my do Wój ta Gmi -
ny Bul ko wo p. Ga brie la Gra czy ka i Dy rek to ra Szko ły Pod sta wo wej w No wych Łub -
kach p. Mar le ny Ma tu siak oraz li czy my na wspar cie przy ko lej nych nie zbęd nych
dzia ła niach.

Do tych czas wy ko na ne pra ce by ły nie zbęd ne do przy szłych dzia łań, któ re zo -
sta ną wy ko na ne w naj bliż szych ty go dniach. Na ko lej ny etap prac zo stał zło żo ny
wnio sek o do fi nan so wa nie w na bo rze gran to wym ogło szo nym przez Fun da cję
„Fun dusz Lo kal ny Zie mi Płoc kiej – Mło dzi Ra zem”, któ re go au to rem jest p.
Krzysz tof Ja ku biak. Po ewen tu al nym po zy tyw nym roz pa trze niu wnio sku bę -
dzie my da lej in for mo wać ja kie nie zbęd ne dzia ła nia bę dą da lej wy ko ny wa ne w ra -
mach re ali za cji pro jek tu ja ko ca łość. Trzy maj cie kciu ki, bo to do pie ro po czą tek
i wie le pra cy jesz cze przed na mi.
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