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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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Msza Św. upa mięt nia ją ca
99 rocz ni cę od zy ska nia 

nie pod le gło ści przez Pol skę

WY SZO GRODZ KIE
OB CHO DY 
ŚWIĘ TA

NIE POD LE GŁO ŚCI

„VII Gmin ne Ob cho dy
Na ro do we go Świę ta

Nie pod le gło ści”
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Wi tam z Li sto pa do wym Nie -
pod le gło ścio wym  wy da niem
ga ze ty e -wy szo grod. pl
Z wy da niem ga ze ty zwle ka li -
śmy spe cjal nie po 11 li sto pa da
aby móc opu bli ko wać i prze ka -
zać in for ma cję jak cie ka wie
ob cho dzi li śmy Na ro do we Świę -
to Nie pod le gło ści.
Przy po mnij my, że po 123 la -
tach za bo rów Pol ska od zy ska -
ła nie pod le głość. 11 li sto pa da
jest uzna wa ny za ten prze ło -
mo wy mo ment. Jest to da ta
za war cia ro zej mu i za koń cze -
nia I woj ny świa to wej oraz przy -
by cia Jó ze fa Pił sud skie go
do War sza wy.
W tym ro ku by ła to 99 rocz ni -
ca. W przy szłym ro ku bę dzie
okrą gła 100 rocz ni ca od zy ska -
nia nie pod le gło ści przez Pol -
skę.   Już dziś więk szość or ga -
ni za to rów za po wia da hucz ne
uro czy sto ści.
Wy cho dzi my z okre su jed nych
świąt i nie uchron nie zbli ża my
się do Świąt Bo że go na ro dze -
nia. My przy go to wu je my się
do ko lej ne go świą tecz ne go wy -
da nia ga ze ty. 
Ko lej ny nu mer już Świą tecz ny
uka że się 14 grud nia 2017 
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Jest nam nie zmier nie
mi ło po in for mo wać, że
już wkrót ce na te re nie
Pań stwa Gmi ny, w wy ni -
ku de cy zji pod ję tej przez
człon ków SKT STO 168
w Ma łej Wsi, roz pocz nie
dzia łal ność Płoc ki Po -
wia to wy  Uni wer sy tet
Trze cie go Wie ku. 

Ce lem po wo ła nia UTW jest
umoż li wie nie zdo by wa nia, po sze rza -
nia wie dzy i umie jęt no ści oso bom po -
wy żej 50- te go ro ku ży cia a tak że za -
spo ko je nie Pań stwa po trzeb w za kre -
sie sa mo kształ ce nia i za go spo da ro wa -
nia wol ne go cza su.

UTW to rów nież do sko na ła oka zja
do śro do wi sko wej i mię dzy po ko le nio -
wej in te gra cji.

Chcie li by śmy to osią gnąć po przez
pro wa dze nie róż no rod nych za jęć m.
in. z za kre su in for ma ty ki, ję zy ka an -
giel skie go, za jęć ta necz no -ru cho wych,
za jęć z za kre su hi sto rii re gio nal nej,

a tak że oświa ty proz dro wot nej, czy też
sze ro ko ro zu mia nej kul tu ry oraz in -
nych dzie dzin zgod nie z za in te re so wa -
nia mi słu cha czy.

Pa tro nat na uko wy spra wo wać bę -
dzie Szko ła Wyż sza im. Paw ła Włod ko -
wi ca w Płoc ku a Pa tro nat Ho no ro -

wy  nad przed się wzię ciem ob jął Mar sza -
łek Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go
Adam Stru zik, Pre zes Kra jo wej Ra dy
Izb Rol ni czych Wik tor Szmu le wicz
i Sta ro sta Płoc ki Ma riusz Bie niek.

Wszyst kich chęt nych doudzia łu wza -
ję ciach bar dzo ser decz nie  za pra sza my.

Pro si my   wszyst kich za in te re so wa -
nych o za pi sy w Miej sko -Gmin nej Bi -
blio te ce Pu blicz nej w Wy szo gro dzie.

In for ma cje pod nu me rem
(24) 23 11 027

ZA RZĄD SKT STO W MA ŁEJ WSI

Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku 
Re kru ta cja do 20 li sto pa da! 

Ha la Wi do wi sko wo Spor to wa w Wy szo gro dzie za pra sza na
tur niej te ni sa sto ło we go dzie ci i ju nio rów 

w ra mach roz gry wek MOZTS, któ ry od bę dzie się w dniach
18 -19 li sto pa da 2017r w godz 9: 00-15: 00.
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Pa ni Ja ni na Pie trek z do mu Sa mo -
raj, pseu do nim „Ce lin ka” to Żoł -
nierz Wy klę ty z od dzia łu Wik to ra
Stry jew skie go. Poj ma na w lu -
tym 1949 ro ku, w ob ła wie w miej -
sco wo ści Sta re Gał ki, przez dzie -
się cio le cia zmu sza na do ukry wa -
nia praw dy o swo jej pa trio tycz nej
prze szło ści. Za spra wą pa na Mar -
ce le go Szkop ka po wra ca do na szej
świa do mo ści a pa mięć o Jej czy -
nach sta je się czę ścią hi sto rii Żoł -
nie rzy Nie złom nych.

W lu tym 2016 ro ku pan Mar ce li
Szko pek w ra mach  or ga ni za cji ob cho -
dów Na ro do we go Dnia Pa mię ci Żoł nie -
rzy Wy klę tych w Sta rych Gał kach wy -
sto so wał wnio sek do Pre zy den ta Rze -
czy po spo li tej Pol skiej An drze ja Du dy
w spra wie uho no ro wa nia pa ni Ja ni ny.
W mar cu 2017 ro ku po sta no wie -
niem  Pre zy den ta Rzecz po spo li tej Pol -
skiej  zo stał przy zna ny „Ce lin ce” Krzyż
Ka wa ler ski Or de ru Od ro dze nia Pol ski.
Pierw sza in for ma cja o od zna cze niu zo -
sta ła prze ka za na pa ni Ja ni nie  pod -
czas  wy jaz du zor ga ni zo wa ne go przez
pa na Mar ce le go Szkop ka w czerw cu br.
Wrę cze nie od zna cze nia wy ma ga ło jed -

nak sto sow nej opra wy. Na po cząt ku li -
sto pa da w uro czy ście przy stro jo nej sa li
Do mu Opie ki Spo łecz nej w Za brzu
pan  Mi ni ster Jan Jó zef Ka sprzyk  Szef
Urzę du do Spraw Kom ba tan tów i Osób
Re pre sjo no wa nych wrę czył or der pa ni
Ja ni nie. W uro czy sto ści uczest ni czy li
rów nież  przed sta wi cie le  Związ ku Żoł -
nie rzy Na ro do wych Sił Zbroj nych Okrę -
gu Śląsk Cie szyń ski  wraz z pocz tem
sztan da ro wym oraz  przed sta wi cie -
le  Sto wa rzy sze nia Hi sto rycz ne go imie -
nia 11 Gru py Ope ra cyj nej Na ro do wych

Sił Zbroj nych z Płoc ka. Uczest ni czą cy
w uro czy sto ści Za stęp ca Pre zy den ta
Mia sta Za brza Jan Paw luch od czy tał list
gra tu la cyj ny, a Prze wod ni czą cy Ra dy
Mia sta Za brza oraz Na czel nik Wy dzia -
łu Ochro ny Zdro wia i Po li ty ki Spo łecz -
nej po gra tu lo wa li pa ni Ja ni nie od zna -
cze nia i zło ży li na jej rę ce kwia ty. W uro -
czy sto ści uczest ni czy li rów nież pan
Mar ce li Szko pek z mał żon ką oraz oraz
pan An drzej Stry jew ski syn Wik to ra
Stry jew skie go do wód cy od dzia łu w któ -
rym wal czy ła pa ni Ja ni na. Pod czas spo -

tka nia pan An drzej Stry jew ski roz ma -
wiał z pa nią Ja ni ną o swo im Ta cie, któ -
re go prak tycz nie nie znał. Miał kil ka lat
gdy je go Ta ta po szedł wal czyć z ko mu ni -
sta mi. Póź niej już go ni gdy nie zo ba czył.

Uro czy stość by ła rów nież oka zją
do bez po śred niej roz mo wy pa na Mar ce -
le go Szkop ka z pa nem Mi ni strem Ja -
nem Jó ze fem Ka sprzy kiem, pod czas
któ rej omó wio no  do tych cza so we uro -
czy sto ści w ra mach Na ro do we go Dnia
Pa mię ci Żoł nie rzy Wy klę tych w Sta -
rych Gał kach oraz wstęp ny plan ob cho -
dów w 2018 ro ku. Na le ży przy po -
mnieć, że  Urząd do Spraw Kom ba tan -
tów i Osób Re pre sjo no wa nych był

współ or ga ni za to rem  mar co wych uro -
czy sto ści w Ma łej Wsi – Sta rych Gał -
kach w 2017 ro ku.

Zgod nie z za po wie dzią pa na Mar ce -
le go Szkop ka wkrót ce  na ta bli cy in for -
ma cyj nej  przy obe li sku po świę co nym
Żoł nie rzom Wy klę tym w Sta rych Gał -
kach, po ja wi się fo to re la cja z wrę cze nia
od zna cze nia pa ni Ja ni nie. Obec -
nie na pro fi lu pa na Mar ce le go Szkop ka
na jed nym z por ta li spo łecz no ścio -
wych moż na za po znać się z in for ma cja -
mi zwią za ny mi z wrę cze niem od zna -
cze nia „Ce lin ce”.

WOJ CIECH BO RA TYŃ SKI 

„Ce lin ka” Żoł nierz Wy klę ty ze Sta rych Ga łek
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6 li sto pa da 2017 ro ku, Ho tel TiM w Ce ka no -
wie już po raz pią ty go ścił przed sta wi cie li sa -
mo rzą du lo kal ne go, przed się bior ców, or ga ni -
za cje po za rzą do we, ak tyw nych miesz kań ców
po wia tu płoc kie go oraz uczniów szkół
na Kon fe ren cji Part ner stwa Lo kal ne go po wia -
tu płoc kie go na rzecz oży wie nia spo łecz -
no – go spo dar cze go i ak ty wi za cji ryn ku pra cy.

W ko lej nej z cy klu sze ściu kon fe ren cji uczest -
ni czy li m. in.: Sta ro sta Płoc ki Ma riusz Bie niek, Wi -
ce sta ro sta Iwo na Sie roc ka, Wi ce dy rek tor ds.
Usług Ryn ku Pra cy Wo je wódz kie go Urzę du Pra cy
w War sza wie Alek san der Kor na tow ski, Kie row -
nik Wy dzia łu Re gio nal nej Po li ty ki Ryn ku Pra cy
Wo je wódz kie go Urzę du Pra cy w War sza wie Jo -
lan ta Wa nie li sta, Rad ni Po wia tu Płoc kie go, Dy rek -
tor Po wia to we go Urzę du Pra cy w Płoc ku Mał go -
rza ta Bom ba lic ka, przed się bior cy, przed sta wi cie le
sa mo rzą dów gmin oraz mło dzież. Spo tka nie pro -
wa dzi ła tra dy cyj nie ko or dy na tor spo tka nia Ja dwi -
ga Ol szow ska – Urban.

Ce lem Lo kal ne go Oży wie nia Go spo dar cze go
jest stwo rze nie i za sto so wa nie stra te gii sys te ma -
tycz ne go wzro stu go spo dar cze go w lo kal nych spo -
łecz no ściach, a w kon se kwen cji po wsta wa nia no -
wych miejsc pra cy i prze ciw dzia ła nia bez ro bo ciu
w lo kal nych spo łecz no ściach do tknię tych skut ka -
mi re struk tu ry za cji prze my słu.

27 paź dzier ni ka Szko ła Wyż sza im. Paw ła
Włod ko wi ca w Płoc ku wspól nie z S4E S.A.
i Ma zo wiec ką Agen cją Ener ge tycz ną zor ga ni -
zo wa ła kon fe ren cję pod ha słem „Za rzą dza nie
efek tyw no ścią ener ge tycz ną klu czem
do oszczęd no ści” w ra mach pierw sze go Ma -
zo wiec kie go Fo rum Ener gii Od na wial nych. Part ne rzy przed się wzię cia współ pra cu ją w ra -
mach Ma zo wiec kie go Kla stra Efek tyw no ści Ener ge -
tycz nej i Od na wial nych Źró deł Ener gii, sa ma zaś
kon fe ren cja ob ję ta zo sta ła Ho no ro wym Pa tro na tem
Mar szał ka Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go  Ada ma
Stru zi ka.

Pod czas piąt ko we go spo tka nia przed sta wi cie le

sa mo rzą dów mo gli spo tkać się z prak ty ka mi z ob sza -
ru efek tyw no ści ener ge tycz nej oraz przed sta wi cie la -
mi firm spe cja li zu ją cych się w opty ma li za cji ener ge -
tycz nej, ener gii od na wial nej, a tak że fi nan so wo -praw -
nych aspek tach pro ble mów ener ge tycz nych. Pre zen -
to wa ne za gad nie nia do ty czy ły moż li wo ści po zy ska -
nia do fi nan so wa nia dla OZE w la tach 2017-2018,
pro duk tów kla stro wych dla sa mo rzą dów, za sad po zy -
ski wa nia fi nan so wa nia oraz za sad efek tyw ne go je go
wy ko rzy sta nia, w tym mo de le for mal no -praw nych
re ali za cji pro jek tów ener ge tycz nych w sa mo rzą dach,
a tak że za rzą dza nia efek tyw no ścią ener ge tycz ną.

W kon fe ren cji uczest ni czył Sta ro sta Płoc ki  Ma -
riusz Bie niek i Wi ce sta ro sta Iwo na Sie roc ka oraz przed -
sta wi cie le sa mo rzą dów gmin nych po wia tu płoc kie go.

V Kon fe ren cja Part ner stwa Lo kal ne go po wia tu płoc kie go
na rzecz oży wie nia spo łecz no – go spo dar cze go 

po wia tu i ak ty wi za cji ryn ku pra cy

I Ma zo wiec kie Fo rum Ener gii Od na wial nych 

W Ze spo le Szkół im. Ja na Śnia dec kie go
w Wy szo gro dzie już po raz czwar ty od by ły
się ob cho dy Dnia Chle ba. W at mos fe rę
uro czy sto ści wpro wa dzi ła za pro szo nych
go ści mło dzież  Ze spo łu Szkół  śpie wa jąc
pio sen kę pt.”Czer wo ne ko ra le”.

Mie li śmy za szczyt go ścić Ma riu sza Bień ka Sta -
ro stę Po wia tu Płoc kie go, spon so ra na gród kon kur -
so wych, Rad nych Po wia tu Ja dwi gę Mi lew ską oraz
Apo li na re go Grusz czyń skie go. By li wśród nas rów -
nież:  Jan Bosz ko   Bur mistrz GiM Wy szo gród
oraz  An na Kos sa kow ska Se kre tarz,  Jó zef Zbi -
gniew  Bosz ko prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny i Mia -
sta wraz z rad ny mi,  Jo lan ta Łu ka siak – Ma lic -
ka Pre zes Za rzą du Vi stu la Bank Spół dziel czy, Da -
riusz Bosz ko  za stęp ca dy rek to ra Po wia to we go
Urzę du Pra cy, dy rek to rzy za przy jaź nio nych szkół,
Sto wa rzy sze nie Eme ry tów i Ren ci stów z Ma łej
Wsi, Zwią zek Eme ry tów Ren ci stów i In wa li dów
z Wy szo gro du, Sto wa rzy sze nie Wza jem nej Współ -
pra cy La so cin.

W cza sie uro czy sto ści pod kre śla no wła ści wo -
ści zdro wot ne chle ba wy pie ka ne go tra dy cyj ny mi
me to da mi na za kwa sie. Uro czy stość uświet nił wy -
stęp ze spo łu mu zycz ne go ze Słup na „18 lat plus
VAT”. Moż na by ło rów nież skosz to wać róż nych ga -
tun ków pie czy wa oraz wy ro bów re gio nal nych, któ -
re przy go to wa ne zo sta ły przez: Sto wa rzy sze nie Ko -
biet Wiej skich „Mal wa”, Sto wa rzy sze nie Go spo -
dyń Wiej skich „Sto krot ki”, Nie pu blicz ną Szko łę
Pod sta wo wą im. Mar szał ka Pił sud skie go w Or szy -
mo wie oraz Ze spół Szkół   im. Ja na Śnia dec kie go
w Wy szo gro dzie w Wy szo gro dzie.

Głów nym punk tem uro czy sto ści by ły dwa
kon kur sy: „Naj smacz niej szy chleb wy pie ka ny
na za kwa sie”, oraz kon kurs pt. „Wiersz o chle bie”.
W kon kur sie na „Naj smacz niej szy chleb wy pie ka -
ny na za kwa sie” w ka te go rii in sty tu cje I miej sce za -
ję ła Szko ła Pod sta wo wa im. Fry de ry ka Cho pi na
w Ko byl ni kach, II miej sce wy wal czy ło Sto wa rzy -
sze nie „Wo kół Śnia dec kie go”  lau re atem III na gro -
dy zo sta ło Sto wa rzy sze nie Roz wo ju Wsi Or szy mo -

wo i Oko lic. W ka te go rii oso by in dy wi du al -
ne I miej sce za ję ła   pa ni Mag da le na Ta tar -
ka, II oraz III miej sce wy wal czy ły uczen ni ce Ze spo -
łu Szkół im. Ja na Śnia dec kie go w Wy szo gro dzie:
Mar ty na Ku row ska oraz Mar ta Ju zwiak.   W kon -
kur sie pt. „Wiersz o chle bie” w ka te go rii mło dzież
i dzie ci I miej sce za ję ła Zu zan na Bo ru ta uczen ni ca
Szko ły Pod sta wo wej im. Wła dy sła wa Ja gieł ły
w Czer wiń sku, II miej sce wy wal czy ła An na Ma te -
uszuk uczen ni ca Ze spo łu Szkół im. Ja na Śnia dec -
kie go w Wy szo gro dzie, lau re atem trze ciej na gro dy
zo stał  Ku ba Skop czyń ski uczeń Szko ły Pod sta wo -
wej im. Fry de ry ka Cho pi na w Ko byl ni kach. W ka -
te go rii do ro śli przy zna no trzy pierw sze miej sca.
Otrzy ma ły je na stę pu ją ce oso by:  pa ni Ha li na No -
wac ka, pan Wal de mar Ry piń ski, pan Ma ciej Ja ro -
sław Dą bro wa.

Je ste śmy za do wo le ni z te go, że w cza sie te go
jed ne go dnia  – „Dnia Chle ba” uda ło nam się po łą -
czyć po ko le nia i oca lić od za po mnie nia cu dow ną
tra dy cję wy pie ku chle ba na za kwa sie

Dzień Chle ba 2017 
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10 Li sto pa da 2017r w 99. rocz ni -
cę od zy ska nia przez Pol skę nie -
pod le gło ści na te re nie Pa ra fii
Świę tej An ny w Bli cho wie od by ły
się VII Gmin ne Ob cho dy Na ro do -
we go Świę ta Nie pod le gło ści.

Uro czy stość zgod nie z tra dy cją roz -
po czę ła się od Mszy Świę tej ce le bro wa -
nej przez Pro bosz cza Pa ra fii Świę tej An -
ny w Bli cho wie ks. Wło dzi mie rza
Dzień kow skie go, któ ry skie ro wał
do wszyst kich uczest ni ków ka za nie
o głę bo kich tre ściach re li gij nych i pa trio -
tycz nych. Na stęp nie miesz kań ców
Gmi ny Bul ko wo oraz za pro szo nych go -
ści przy wi tał Go spo darz Gmi ny Bul ko -
wo – Wójt Ga briel Gra czyk oraz wy gło -
sił prze mó wie nie, w któ rym przy bli żył
ogrom ną ran gę Na ro do we go Świę ta
Nie pod le gło ści, to 11 li sto pa da 1918r
Pol ska od zy ska ła dłu go wy cze ki wa ną
„WOL NOŚĆ”, od te go pa mięt ne go
dnia po 123 la tach nie wo li Pol ska sta ła
się sa mo dziel nym pań stwem oraz nasz
kraj znów po ja wił się na ma pie Eu ro py.
Ko lej no głos za bra li w Imie niu Eu ro po -
sła Zbi gnie wa Kuź miu ka – Rad na Sej -
mi ku Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go
Ewa Szy mań ska oraz w imie niu Se kre -
ta rza Sta nu w Kan ce la rii Pre ze sa Ra dy
Mi ni strów Ma cie ja Ma łec kie go – Dy -
rek tor Biu ra Po sła Ma cie ja Ma łec kie go
Łu kasz Go łę biow ski. Dzię ku je my bar -
dzo za obec ność pod czas uro czy sto ści,
rów nież Sta ro ście Płoc kie mu Ma riu szo -
wi Bień ko wi oraz Asy stent ce re gio nal -
nej Ju lii Pi te ry Po sła do Par la men tu Eu -
ro pej skie go Mi le nie Fi gór skiej.

Na stęp nym eta pem uro czy sto ści
był pro gram pa trio tycz no -ar ty stycz ny
pn. „Dro ga do Wol no ści” w wy ko na niu
uczniów SP w No wych Łub kach przy -
go to wa ny pod opie ką Pa ni Ma tu siak
Mar le ny, Pa ni Ju sty ny War goc kiej, Pa ni
Kry sty ny Zie lon ki oraz Pa na Dy rek to ra
Ry szar da Do bro wol skie go. Aka de mia
z oka zji Świę ta Nie pod le gło ści by ła dla
wszyst kich uczest ni ków uro czy sto ści
wspa nia łą lek cją hi sto rii i pa trio ty zmu.
Po wy stę pie Wójt Gmi ny Bul ko wo wrę -
czył ro dzi nom zmar łych kom ba tan tów
z te re nu Gmi ny Bul ko wo ta blicz ki z na -
pi sem „We te ran Woj ny 1939 – 1945”. 

Po ofi cjal nych uro czy sto ściach chęt -
ne de le ga cje przy asy ście uczniów ze SP
w No wych Łub kach zło ży ły kwia ty i za -
pa li ły zni cze pod ta bli cą upa mięt nia ją -

cą 95. rocz ni cę od zy ska nia nie pod le gło -
ści oraz pod po mni kiem po le głych
w woj nie bol sze wic kiej w 1920 ro ku
w miej sco wo ści No we Łub ki, po czym
wszy scy uczest ni cy uro czy sto ści spo tka -
li się przy re mi zie OSP w Bli cho wie
na pysz nej tra dy cyj nej gro chów ce.

Szcze gól ne po dzię ko wa nia za po -
moc oraz obec ność  pod czas uro czy sto -

ści  kie ru je my do Prze wod ni czą ce go Ra -
dy Gmi ny Bul ko wo An drze ja Kro kow -
skie go wraz z Rad ny mi i Soł ty sa mi,
obec nych Stra ża ków z OSP, Dy rek cji
i Na uczy cie li Szkół z te re nu Gmi ny Bul -
ko wo wraz z ucznia mi, har ce rzy, pra -
cow ni ków urzę du  oraz jed no stek bu -
dże to wych z te re nu Gmi ny Bul ko wo,
a tak że miesz kań ców.

„VII Gmin ne Ob cho dy Na ro do we go Świę ta Nie pod le gło ści”

reklama
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Rów no 99 lat te mu Rzecz po spo li ta
Pol ska wró ci ła na ma py świa ta. 11
li sto pa da 1918 ro ku Ra da Re gen -
cyj na prze ka za ła wła dzę Jó ze fo wi
Pił sud skie mu. Kil ka go dzin po tym
wy da rze niu pol scy żoł nie rze roz bro -
ili nie miec ki gar ni zon sta cjo nu ją cy
w War sza wie, a na stęp ne go dnia
Jó zef Pił sud ski zo stał Na czel nym
Wo dzem pol skiej ar mii. Dzień Nie -
pod le gło ści zaj mu je szcze gól ne
miej sce w ser cach Po la ków, dla te -
go też chcie li śmy go prze żyć w wy -
jąt ko wy spo sób. 

Sto wa rzy sze nie „Wo kół Śnia dec kie -
go” oraz Ze spół Szkół im. Ja na Śnia dec -
kie go w Wy szo gro dzie, dzię ki środ kom
Urzę du Gmi ny i Mia sta Wy szo gród
oraz Sta ro stwa Po wia to we go w Płoc ku
i Vi stu la BS w Wy szo gro dzie, zor ga ni zo -
wa ło nie zwy kłą lek cję hi sto rii dla miesz -
kań ców Wy szo gro du.

W uro czy sto ściach, któ re zgro ma dzi -
ły du że rze sze miesz kań ców, udział wzię -
li Ma riusz Bie niek Sta ro sta Płoc ki, Ka ro li -
na Ko per – Dy rek tor Wy dzia łu Roz wo ju
Go spo dar cze go i Pro mo cji Sta ro stwa Po -
wia to we go w Płoc ku, Elż bie ta An na Ja -
chi miak – Rad na Po wia tu Płoc kie go, Jan
Bosz ko – Bur mistrz Gmi ny i Mia sta Wy -
szo gród, An na Kos sa kow ska – Se kre tarz
Gmi ny i Mia sta Wy szo gród, Rad ni i Soł -
ty si oraz dy rek to rzy jed no stek kul tu ral -
nych, oświa to wych i spo łecz nych z te re nu
gmi ny i mia sta Wy szo gród.

Ob cho dy Świę ta Nie pod le gło ści
roz po czę ły się Mszą Św. w Ko ście le Pa ra -
fial nym p. w. Św. Trój cy. Po mo dli twie
za oj czy znę i po le głych w jej obro nie
przy szedł czas na po wi ta nie sym bo licz -
ne naj waż niej sze go go ścia – sa me go
„Mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go”, któ ry
wraz z ad iu tan tem i uła na mi cze kał już
na prze jazd po uli cach Wy szo gro du.
Mar szał ka wiózł za byt ko wym po wo -
zem z 1885r p. Grze gorz Ja chi miak
z cór ką Ka ta rzy ną, je go uła ni na to miast
je cha li kon no. Tak zna mie ni tych go ści
mo gli śmy przy jąć dzię ki uprzej mo -
ści IV Puł ku Strzel ców Kon nych Zie mi
Łę czyc kiej oraz Sto wa rzy sze niu Pa tria
Po lo nia. W ro lę Mar szał ka Pił sud skie go
wcie lił się p. Da riusz Wło dar czyk, a je go
ad iu tan ta Bo le sła wa Wie nia wę – Dłu -
go szew skie go wy śmie ni cie grał ppłk.
Sła wo mir Jo deł ka. Ko men dan tem pla -
cu na to miast był p. Piotr Wodt ka.

Po po wi ta niach przez wła dze po -
wia tu i gmi ny oraz od da niu ho no rów
Mar sza łek prze mó wił do miesz kań ców,
a na stęp nie w asy ście pocz tów sztan da -
ro wych, Or kie stry Dę tej OSP Rę bo wo,
Har ce rzy, Dru hów Stra ża ków z te re nu
gmi ny Wy szo gród, mło dzie ży klas
mun du ro wych Ze spo łu Szkół im. Ja na
Śnia dec kie go, przed sta wi cie li róż nych
śro do wisk nio są cych wiel ką fla gę Pol ski
oraz wszyst kich zgro ma dzo nych miesz -
kań ców, prze je chał na Cmen tarz Pa ra -
fial ny, na któ rym sta nę li śmy w dzień
Na ro do we go Świę ta Nie pod le gło ści
do uro czy ste go Ape lu, aby od dać hołd
wszyst kim Po la kom i żoł nie rzom wal -
czą cym o wol ną i su we ren ną Rze czą po -
spo li tą. Apel po le głych po pro wa dził
ppłk. Sła wo mir Jo deł ka, a mo dli twę
za po le głych Pro boszcz Pa ra fii p. w. Św.
Trój cy ks. Grze gorz Przy by łek. Kwia ty

na gro bie na szych bo ha ter skich obroń -
ców oj czy zny zło ży li:

– W imie niu władz Gmi ny i Mia sta
Wy szo gród – Bur mistrz Jan Bosz ko
w asy ście Jó ze fa Zbi gnie wa Bosz ko Prze -
wod ni czą ce go Ra dy Gmi ny i Mia sta
Wy szo gród oraz Bar ba ry Do mi ni kie -
wicz wi ce prze wod ni czą cej.

– W imie niu władz Po wia tu Płoc -
kie go – Ma riusz Bie niek Sta ro sta Płoc ki
w asy ście Elż bie ty An ny Ja chi miak Rad -
nej Po wia to wej. 

– W imie niu miesz kań ców Gmi ny
i Mia sta Wy szo gród kwia ty zło ży li har -
ce rze.

Dokończenie na str. 7

WY SZO GRODZ KIE OB CHO DY ŚWIĘ TA NIE POD LE GŁO ŚCI
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Każ dy mo że ob cho dzić Na ro do we
Świę to Nie pod le gło ści na swój
spo sób. Na le ży jed nak pa mię tać,
że naj waż niej sza w tym dniu jest
pa mięć o na szych przod kach, któ -
rzy od da li swo je ży cie za to aby
Pol ska wró ci ła na ma py świa ta.

Ce le bruj my na sze świę to z sza cun -
kiem do przo dów, w gro nie osób, któ -
rym bli ski jest los na szej Oj czy zny. Ciesz -
my się z wy wal czo nej wol no ści. Mów my
o prze szło ści ale i o przy szło ści, kształ tuj -
my pa trio tycz ne po sta wy. Pa mię taj my
jed nak aby pa trio tyzm był praw dzi wy
i sta wia ny za wsze na pierw szym pla nie.
Szcze gól nie w tym dniu pa trio tyzm nie

mo że być tłem dla in nych im prez, nie
mo że być pre tek stem do re ali za cji in -
nych ce lów. Na ro do we Świę to Nie pod le -
gło ści to sza cu nek i du ma a do bre sa mo -
po czu cie po ja wi się po speł nie niu obo -
wiąz ku każ de go praw dzi we go Po la ka. 

11 li sto pa da ra zem z przy ja ciół mi
od da li śmy hołd Żoł nie rzom Wy klę -
tym z od dzia łu Wik to ra Stry jew skie go.
Żoł nie rze Wy klę ci po dob nie jak le gio -
ni ści wal czy li o po wrót Pol ski, tej praw -
dzi wej z dwu dzie sto le cia mię dzy wo -
jen ne go. Od rzu ca li za bór do ko ny wa ny
przez so wie tów i ich ko mu ni stycz nych
po plecz ni ków. Pa mię taj my o Nie złom -
nych gdyż im rów nież za wdzię cza my
Wol ną Pol skę.

MAR CE LI SZKO PEK 

Świę to Nie pod le gło ści w Sta rych Gał kachDokończenie ze str. 6

– W imie niu Ochot ni czych Stra ży
Po żar nych z te re nu Gmi ny i mia sta Wy -
szo gród kwia ty zło ży li druh Krzysz tof
La skow ski – Ko men dant Miej -
sko – Gmin ne go Związ ku OSP w Wy -
szo gro dzie, druh Piotr Gło wac ki – na -
czel nik OSP w Wy szo gro dzie oraz druh
Jan Misz czuk – za stęp ca na czel ni ka
OSP w Wy szo gro dzie.

– W imie niu za rzą du Vi stu la Ban -
ku Spół dziel cze go w Wy szo gro -
dzie – Jo an na Stel mach Dy rek tor Od -
dzia łu w Wy szo gro dzie.

– W imie niu Sto wa rzy sze nia „Wo -
kół Śnia dec kie go” oraz Ze spo łu Szkół
im. Ja na Śnia dec kie go kwia ty zło ży ły
Dy rek tor Jo an na Mi sia kow ska oraz An -
na Dą brow ska.

– W imie niu Sto wa rzy sze nia „Pa tria
Po lo nia” – Da riusz Wło dar czyk, w asy -
ście Pio tra Wodt ke i Sła wo mi ra Jo deł ki.

Chy li my sztan da ry i od da je my
cześć Tym, dzię ki któ rym w 1918 ro ku,
po 123 la tach za bo rów od ro dzi ła się nie -
pod le gła Pol ska, a tak że wszyst kim, któ -
rzy bro ni li od zy ska nej nie pod le gło ści
pła cąc za to krwią i ży ciem. Ostat nim
punk tem na sze go świę to wa nia by ła bie -
sia da pa trio tycz na, któ ra roz po czę ła się
sta ro pol skim Po lo ne zem od tań czo nym
przez uczniów Ze spo łu Szkół. Ze bra ni
z bie sia do wa li i śpie wa li wspól nie pie śni
pa trio tycz ne. Zo stał też roz strzy gnię ty
kon kurs pla stycz ny „Por tret Mar szał ka”.
Bie sia dę pro wa dził Hu bert Więc kow ski
Dy rek tor Pla ców ki Opie kuń czo – Wy -
cho waw czej w Wy szo gro dzie. 

Ser decz nie dzię ku je my za tak licz ny
udział wob cho dach Rocz ni cy Od zy ska nia
Nie pod le gło ści. Ma my na dzie ję, że ko lej -
na 100 rocz ni ca ob cho dzo na bę dzie jesz -
cze w bar dziej pod nio słym cha rak te rze.

W dniu 12.11.2017 r. w Rę bow -
skim Do mu Kul tu ry od by ła się uro -
czy stość z oka zji Na ro do we go
Świę ta Nie pod le gło ści przy pa da ją -
ce go 11 li sto pa da.

W uro czy sto ści wzię li udział za pro -
sze ni go ście na cze le z p. Ja nem Bosz -
ko – Bur mi strzem Gmi ny i Mia sta Wy -
szo gród, p. Bar ba rą Do mi ni kie wicz za -
stęp cą Prze wod ni czą ce go Gmi ny i Mia -
sta Wy szo gród, przed sta wi cie le Ra dy
Gmi ny i Mia sta p. Wie sła wa Le siń ska, p.
Zbi gniew Ma da ny, p. Ma riusz Ca ban,
Ks. Ra fał Bed nar czyk – pro boszcz Pa ra -
fii Rę bo wo, p. Elż bie ta Po pio łek – eme -
ry to wa ny pra cow nik Mu zeum Ma zo -
wiec kie go w Płoc ku, or kie stra Ochot ni -
czej Stra ży Po żar nej oraz licz nie przy by -
li miesz kań cy.

Ucznio wie kla sy VII Szko ły Pod sta -
wo wej w Rę bo wie za pre zen to wa li oka -
zjo nal ny pro gram ar ty stycz ny, na stęp -
nie p. Elż bie ta Po pio łek przy bli ży ła,
przy po mnia ła ze bra nym hi sto rię Rę bo -
wa, ak cen tu jąc miej sco wy Plac Wol no -
ści z miesz czą cym się na nim po mni -
kiem. Prze ka za ne w spo sób bar dzo in te -
re su ją cy wia do mo ści by ły przy ję te bar -
dzo en tu zja stycz nie. Ca łość uświet ni ła
or kie stra Ochot ni czej Stra ży Po żar nej
w Rę bo wie wspa nia łym kon cer tem pie -
śni pa trio tycz nych, któ ry zo stał uho no -
ro wa ny grom ki mi bra wa mi. Ze bra ni
z za in te re so wa niem obej rze li wy sta wę
przy go to wa ną przez Fi lię Bi blio tecz ną
w Rę bo wie po świę co ną hi sto rii Po mni -
ka Wol no ści. Za pro sze ni go ście wy ra zi li
cie płe sło wa po dzię ko wań i ży czeń dla

or ga ni za to rów, któ ry mi by li: Szko ła
Pod sta wo wa, Fi lia Bi blio te ki Pu blicz nej,
Rę bow skim Dom Kul tu ry oraz Sto wa -
rzy sze nie Ko ła Go spo dyń Wiej skich
w Rę bo wie.

re kla ma

Na ro do we Świę to Nie pod le gło ści w Rę bo wie
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Czerwińsk

13 li sto pad 2017 w Ba zy li ce ZNMP
od by ła się uro czy sta Msza Św. Ce le -
bro wa na przez księ dza pro bosz cza
Łu ka sza Ma sta le rza, upa mięt nia ją -
ca 99 rocz ni cę od zy ska nia nie pod le -
gło ści przez Pol skę.

W Mszy Św. Uczest ni czy li dzie ci
i mło dzież ze Szko ły Pod sta wo wej im.
Wła dy sła wa Ja gieł ły oraz Ze spo łu Szkół
im. Kró lo wej Ja dwi gi, har ce rze, któ rzy
peł ni li war tę ho no ro wą przy fla dze pań -
stwo wej, dy rek to rzy czer wiń skich
szkół. Obec ni by li rów nież Wójt Gmi ny
Mar cin Gor tat, oraz przed sta wi cie le Ra -
dy Gmi ny w Czer wiń sku nad Wi słą
w skła dzie: Prze wod ni czą cy Ra dy Gmi -
ny Da riusz Szur mak oraz rad ni Hie ro -
nim Za czek i Jan Szy mań ski.

Pod czas Mszy Świę tej od by ła się
oko licz no ścio wa aka de mia przy go to -
wa na przez uczniów Szko ły Pod sta wo -
wej w re ży se rii Te re sy Pie trzak. Opra -
wę ar ty stycz ną za pew nił Chór Szkol -
ny pod dy rek cją Prze my sła wa Ziół -
kow skie go.

Po uro czy stej Mszy de le ga cja władz
sa mo rzą do wych zło ży ła kwia ty
na cmen ta rzu przy Gro bie Nie zna ne go
Żoł nie rza, przy mo gi le ofiar hi tle ry zmu
oraz przy po mni ku upa mięt nia ją cym
ofia ry II Woj ny Świa to wej znaj du ją cym
się w Gmin nym Ze spo le Szkół w Czer -
wiń sku nad Wi słą.

W imie niu Sa mo rzą du Gmi ny
Czer wińsk nad Wi słą skła da my ser decz -
nie po dzię ko wa nia za or ga ni za cję uro -
czy sto ści: Rad nej Po wia tu Płoń skie go
Te re sie Pie trzak, ks. Pro bosz czo wi Łu -

ka szo wi Ma sta le rzo wi oraz księ żom Sa -
le zja nom, dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej
An nie Zwierz chow skiej, dy rek tor Ze -
spo łu Szkół Re na cie Ko za kie wicz, Dru -
ży nie Star szo har cer skiej „Nad wi ślań -
skie So ko ły”, Dru ży nie Har cer skiej „Bia -
łe Wil ki”, Prze my sła wo wi Ziół kow skie -
go, dzie ciom i mło dzie ży bio rą cym
udział w uro czy stej Mszy

W imie niu wła snym, Wój ta Gmi ny Ma ła Wieś oraz so -
łec twa Wę grzy no wo ser decz nie wszyst kim dzię ku je my
za udział w XX Bie sia dzie Pie śni Pa trio tycz nej w Wę -
grzy no wie. Jest nam nie zmier nie mi ło, że ze chcie li
Pań stwo ra zem z na mi uczcić 99 rocz ni cę od zy ska nia
nie pod le gło ści przez Pol skę. 

Na ro do we Świę to Nie pod le gło ści jest naj waż niej szym
pol skim świę tem na ro do wym. 11 li sto pa da 1918 ro ku
po 123 la tach nie wo li Pol ska od zy ska ła nie pod le głość.

Pro gram ar ty stycz ny pod czas piąt ko we go spo tka nia za -
pre zen to wa li: Przed szko la ki z Sa mo rzą do we go Przed szko la
w Ma łej Wsi, Gim na zja li ści z Ma łej Wsi, Zu chy z Gro ma dy

Zu cho wej „Ję dru sie” i Har ce rze z 64 Ar ty stycz nej Dru ży ny
Har cer skiej,, Zoś ka i Alek” Huf ca ZHP „Ma zow sze” z Ma łej
Wsi oraz po raz pierw szy Chór ze Szko ły Pod sta wo wej w Ma -
łej Wsi oraz Ze spół wo kal no -mu zycz ny PRO MYK z Wy szo -
gro du. Pre lek cję Hi sto rycz ną pn. „Mar sza łek Stu le cia” przed -
sta wi ły Pa nie z Nie pu blicz nej Szko ły Pod sta wo wej w Or szy -
mo wie. Nie za bra kło rów nież te go dnia wspól ne go śpie wa nia
pol skich pie śni pa trio tycz nych, któ re przy go to wa ła dla nas Pa -
ni An na Sad kow ska. 

Z ca łe go ser ca wszyst kim dzię ku je my!!!
Ma my na dzie ję, że piąt ko we spo tka nie by ło dla wszyst -

kich obec nych cza sem oso bi stej re flek sji i za du my!!!
GCK MUL TIO SA DA

XX Bie sia da Pie śni Pa trio tycz nej 
w Wę grzy no wie



9

reklama

10 li sto pa da 2017 ro ku, w przed -
dzień 99 rocz ni ca Od zy ska nia Nie -
pod le gło ści, w Iło wie tra dy cyj nie od -
by ło się spo tka nie by upa mięt nić wy -
da rze nia z 1918 ro ku. Or ga ni za to ra -
mi tej pa trio tycz nej uro czy sto ści by ła
Ma zo wiec ka Wspól no ta Sa mo rzą do -
wa oraz Sto wa rzy sze nie na Rzecz
Roz wo ju Zie mi Iłow skiej.

Uro czy sto ści roz po czę ły sie o go dzi nie 18.00
przy obe li sku Mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go. By li
tam m. in.: Rek tor Woj sko wej Aka de mii Tech nicz -
nej im. Ja ro sław Dą brow ski w War sza wie, puł kow -
nik Ta de usz Szczu rek, mi ni ster Ga briel Ja now ski,
Pro boszcz pa ra fii w Iło wie Krzysz tof Bo roc ki, Dy -
rek tor Ge ne ral ny In sty tu tu Tra dy cji Rze czy po spo -
li tej i Sa mo rzą du Te ry to rial ne go Gnie wo mir Ro -
kosz -Ku czyń ski. Pod nio słość uro czy sto ści oraz na -
le ży ty sza cu nek za pew ni ła asy sta ho no ro wa żoł nie -
rzy z Woj sko wej Aka de mii Tech nicz nej w War sza -
wie oraz har ce rze.

Po uro czy sto ściach przy obe li sku Mar szał ka
uczest ni cy uro czy sto ści uda li się do au li iłow skie go
gim na zjum gdzie od był się pa trio tycz ny kon cert.
Dla zgro ma dzo ny pa trio tycz ne utwo ry za gra li: ze -
spół BOM BLE, Gru pa Lo kal na OKEJ, Ze spół Te -
raz MY i Ze spół Śpie wa czy Iło wia cy. Gwiaz dą wie -
czo ru by ła Pa ni Mo ni ka Wę giel, któ ra za pre zen to -
wa ła wi dow ni swój re ci tal.

99 rocznica Odzyskania Niepodległości w Iłowie
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W czwar tek 26 paź dzier ni -
ka 2017 r. w Re mi zie OSP w Pi -
li chów ku od by ło się wy jąt ko we
świę to – Dzień Se nio ra w tym
ro ku współ or ga ni zo wa ne
z Urzę dem Gmi ny Bul ko wo. 

Oko licz no ścio we spo tka nie dla Se -
nio rów na le żą cych do Pol skie go Związ -
ku Eme ry tów, Ren ci stów i In wa li dów,
któ ry z po wo dze niem od kil ku lat dzia -
ła na te re nie na szej gmi ny. Jest to wspa -
nia ła oka zja, aby spo tkać się w gro nie
osób, któ re wie le prze ży ły i ma ją nie -
zmien nie na dal wie le do prze ka za nia
ko lej nym po ko le niom oraz po dzię ko -
wać im za to.

Spo tka nie by ło rów nież za koń cze -
niem pro jek tu „Bądź ak tyw ny – Szko ła
Se nio ra” współ fi nan so wa ne go w ra mach
Pro gra mu Fun dusz Ini cja tyw Oby wa tel -
skich ze środ ków Mi ni ster stwa Ro dzi ny,
Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej re ali zo wa ne go
przez Spół dziel nię So cjal ną Osób Praw -
nych „Cen trum Usług Śro do wi sko wych”
przy współ pra cy z Gmi ną Bul ko wo.
Przy tej oka zji dzię ku je my pa ni Ka ta rzy -
nie So biec kiej oraz pa ni Na ta lii Mać kie -
wicz, któ re przy czy ni ły się do uatrak cyj -
nie nia wspól nej za ba wy i stwo rzy ły nie -
za po mnia ny kli mat.

Jak na praw dzi we świę to przy sta ło,
oprócz wza jem nych ży czeń, li stu gra tu -
la cyj ne go nie mo gło za brak nąć oko licz -
no ścio we go tor tu. O opra wę mu zycz ną
i wspa nia łą at mos fe rę za dbał 

Dj Prze mas, któ ry szcze gól nie
uprzy jem niał ten wie czór, za pra sza jąc
do wspól nych śpie wów i za baw. 

Łą cząc wy ra zy sza cun ku ży czy my
Wam Dro dzy Se nio rzy, aby ście peł ni
zdro wia i sił re ali zo wa li pa sje oraz za -
mie rze nia zmie nia jąc ota cza ją cy świat
na lep sze. Niech każ dy dzień nie sie Pań -
stwu ra dość i za do wo le nie, a naj bliż si
za wsze da ją po czu cie bez pie czeń stwa,
tro ski oraz uzna nia za Wa sze peł ne cen -
nych do świad czeń ży cie. Bądź cie z na -
mi, je ste ście dla nas wy jąt ko wo waż ni
i bar dzo po trzeb ni!!!

Wy jąt ko we świę to – Dzień Se nio ra w Gmi nie Bul ko wo

Najbliższe wydanie 14 XII 2017

Sto wa rzy sze nie Roz wo ju
Wsi Or szy mo wo i Oko lic
przy stą pi ło do warsz ta tów
ku li nar nych w ra mach pro -
jek tu OD PRZED SZKO LA DO
RE STAU RA TO RA fi nan so wa -
ne go z 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 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, Aka -
de mią Roz wo ju Fi lan tro pii
w Pol sce. 

Po mysł zor ga ni zo wa nia warsz ta tów
ku li nar nych po wstał z ini cja ty wy p. Na -
ta lii Li piń skiej - na uczy cie la NSP w Or -
szy mo wie. Pro jekt skie ro wa ny był za -
rów no do dzie ci od 3 do 8 lat oraz ro dzi -
ców, dziad ków i lo kal nej spo łecz no ści.
Zo sta ła na wią za na współ pra ca z re stau -
ra cją „Go ści niec Le gen da” w Wy szo gro -
dzie, Ze spo łem Szkół im. J. Śnia dec kie -
go w Wy szo gro dzie oraz mły nem
w Wil ka no wie.

Głów ny mi za ło że nia mi pro jek tu
by ło pro mo wa nie zdro we go od ży wia nia
i kształ to wa nie od po wied nich na wy -
ków ży wie nio wych. Uzmy sło wie nie
dzie ciom ko rzy ści pły ną cych z ra cjo nal -
ne go ży wie nia, skom po no wa nie ja dło -
spi su zgod nie z za sa da mi pi ra mi dy ży -
wie nio wej dla dzie ci i mło dzie ży. Po zna -
nie za sad sa vo ir -vi vru i za sto so wa nie ich
w prak ty ce.

Pro jekt po le gał na zor ga ni zo wa -
niu za jęć ku li nar nych oraz wy jaz dów
edu ka cyj nych. Uczest ni cy przy go to -
wy wa li sma ko ły ki owo co wo -wa rzyw -

ne (kok taj le, sa łat ki, so ki), pie kli cia -
sta (mar chew ko we, muf fin ki). Wzię li
udział w spo tka niu z die te ty kiem pa -
nią An ną Dą brow ską, któ ra za po zna ła
ich z za sa da mi wła ści we go od ży wia -
nia się oraz przy go to wa li wspól nie
pie ro gi w pro fe sjo nal nej pra cow ni ga -
stro no micz nej w Ze spo le Szkół im. J.
Śnia dec kie go w Wy szo gro dzie.
Pod okiem pro fe sjo nal ne go ku cha rza
w re stau ra cji „Go ści niec Le gen da”
ma li ku cha rze wła sno ręcz nie upie kli
piz zę. Dzię ki uprzej mo ści wła ści cie la
mły na w Wil ka no wie p. Wie sła wa
i Krzysz to fa Grusz czyń skich, uczest -
ni cy pro jek tu mie li moż li wość po zna -
nia pro ce su po wsta nia mą ki, z któ rej
wy pie kli chleb.

W Nie pu blicz nej Szko le Pod sta wo -
wej im. Mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go
zo stał zor ga ni zo wa ny „Dzień Ziem nia -
ka”, pod czas któ re go p. Ha li na No wac ka
od czy ta ła dzie ciom le gen dy zwią za ne
z ziem nia ka mi. Każ dy mógł skosz to wać
róż no rod nych dań z ziem nia ków przy -
go to wa nych przez ro dzi ców oraz lo kal -
ną spo łecz ność. Za ję cia by ły pro mo wa -
ne pod czas Dni Gmi ny Ma ła Wieś,
na któ rych wy two ry pra cy dzie ci i ich
ro dzi ców zo sta ły za pre zen to wa ne
na jed nym ze sto isk. Udział w pro jek cie
wzbo ga cił wie dzę za rów no dzie ci jak
i ich ro dzi ców na te mat zdro we go ży -
wie nia.

Ser decz nie dzię ku je my wszyst kim
za szcze rą i bez in te re sow ną po moc w re -
ali za cji pro jek tu.

ZA KOŃ CZE NIE PRO JEK TU 
OD PRZED SZKO LA DO RE STAU RA TO RA
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Wśród rów nin Ma zow sza płoc kie go, na wy so -
kim pra wym brze gu Wi sły le ży ma low ni czo
po ło żo ny Czer wińsk nad Wi słą. Już z da le ka
wi dać je go wi zy tów kę – dwie smu kłe gra ni to -
we wie że ba zy li ki czer wiń skiej wzno szą ce się
po nad ga łę zie roz ło ży stych lip i kasz ta nów.
Wie że ma ją pięć kon dy gna cji, któ re w swych
trzech wyż szych ma ją pięk ne ro mań skie bi fo -
ria z ko lu mien ka mi w środ ku. 

Obec nie po zo sta ły już tyl ko dwie ko lu mien ki
z pia skow ca o gło wi cach mło to wych. Na po cząt -
ku XIX wie ku po ka sa cie opac twa ka no ni ków re -
gu lar nych w Czer wiń sku (18.04.1819 r.) ko ściół
i klasz tor ule ga nisz cze niu i de wa sta cji. Za wa la się
dach wie ży pół noc nej, któ ra mia ła być re mon to -
wa na gdyż przy go to wa ny był już na wet ma te riał
bu dow la ny. Po ka sa cie za ko nu, któ ry przez pra -
wie 600 lat opie ko wał się opac twem, wie ża pół -
noc na przez wie le lat na ra żo na by ła na nisz czy -
ciel skie dzia ła nie czyn ni ków at mos fe rycz nych.
Desz cze i za ma rza nie na siąk nię tych wo dą ka mie -
ni i spo in wa pien nych uszko dzi ły kon struk cję
wie ży pół noc nej. Na pra wy do ko nał do pie ro oko ło
po ło wy XIX wie ku ostat ni ka no nik re gu lar ny
w Czer wiń sku, Idzi Go dlew ski (1833 – 1855).

Ten re mont wy star czył na dłu gie la ta, jed nak stan
tech nicz ny wie ży cią gle się po gar szał. Obec nie
trwa re mont wie ży pół noc nej z za sto so wa niem
naj now szych, spe cja li stycz nych tech no lo gii kon -
ser wa cji za byt ków. To wy jąt ko wo żmud na, pre cy -
zyj na i spe cja li stycz na pra ca re mon to wa.

Koszt tej pięk nej ini cja ty wy bez me diów
to 542.000 zł z cze go 450.000 zł to środ ki po -
cho dzą ce z do fi nan so wa nia MKiDN, 92.000 zł
to wkład le żą cy po stro nie pa ra fii. Do spła ty po -
zo sta ło oko ło 50.000 zł. 

Są dzi my, iż bę dzie my wy ra zi cie la mi ca łej na -
szej gmin nej i pa ra fial nej wspól no ty w prze ka za niu
WY RA ZÓW GŁĘ BO KIE GO UZNA NIA I SER -
DECZ NYCH PO DZIĘ KO WAŃ DLA WSZYST -
KICH OSÓB, URZĘ DÓW I IN STY TU CJI ZA
WKŁAD W RE NO WA CJĘ I RE WI TA LI ZA CJĘ
NA SZE GO NAJ WIĘK SZE GO ZA BYT KU JA -
KIM JEST BA ZY LI KA CZER WIŃ SKA. DZIĘ -
KU JE MY ZA WA SZĄ PA MIĘĆ O CZER WIŃ -
SKU I WKŁAD W DZIE DZIC TWO KUL TU RO -
WE CZER WIŃ SKA A TYM SA MYM MA ZOW -
SZA I POL SKI.

TEKST: RY SZARD GOR TAT, MAR CIN ŁĄT KA

RE MONT WIE ŻY PÓŁ NOC NEJ BA ZY LI KI CZER WIŃ SKIEJ

20 paź dzier ni ka w cu dow ne sło -
necz ne po po łu dnie wszy scy by li śmy
świad ka mi pierw sze go w hi sto rii
szko ły Fe sti wa lu Ziem nia ka.

Dzię ki ogrom ne mu za an ga żo wa niu Ro dzi ców,
Na uczy cie li oraz Dzie ci z na szej pla ców ki mo gli -
śmy przez pa rę go dzin po czuć czym jest praw dzi -
we świę to wa nie, z mnó stwem prze pysz nych po -
traw. Nie za bra kło oczy wi ście fe no me nal nej
wprost daw ki po zy tyw nej ener gii, hu mo ru i wza -
jem ne go wspar cia. 

Po raz ko lej ny oka za ło się, że mo że my na sie bie
li czyć, gdyż Ci Pań stwo któ rzy po sta no wi li uczcić
dzień w na szej szko le po świę ci li wła sny czas,
zwłasz cza w tak na pię tym okre sie prac po lo wych,
za co z ca łe go ser ca dzię ku je my. To czy sta przy jem -
ność współ pra co wać z ta ką za rad ną, po moc ną
i bar dzo ży wą gru pą Ro dzi ców.

Fe sti wal nie mógł by się od być bez obec no ści
za pro szo nych go ści, któ rzy mi mo na pię te go gra fi -
ku zna leź li dla nas czas. Czu je my sie za szczy ce ni.
W tym prze pysz nym świę cie ho no ry ju ry peł ni li:

Pa ni Jo lan ta Łu ka siak -Ma lic ka – pre zes Za rzą -
du Vi stu la Bank Spół dziel czy

Pa ni Ewa Sta ni szew ska – dy rek tor Vi stu la
Bank Spół dziel czy od dział w Czer wiń sku nad Wi -
słą

Pan Mar cin Gor tat – wójt Gmi ny Czer wińsk
nad Wi słą

Pan Piotr Ziem kie wicz – pra cow nik Urzę du
Gmi ny 

ks. Piotr Fa bry kie wicz – pro boszcz pa ra fii pw.
Św. Bar tło mie ja w Grodź cu

Pan Pa weł Kło bu kow ski – re dak tor e -Wy szo -
gród, pre zes Bo ru ta Mo tors

Z gó ry prze pra sza my, że w ga le rii nie są do stęp -
ne zdję cia wszyst kich po traw, ale szyb ko ści roz cho -
dze nia się np. kar to fla ka z bocz kiem by ła tak fe no -
me nal na, że nie by li śmy w sta nie te go uwiecz nić. 

W ko lej nych dniach udo stęp ni li śmy na stro -
nach wier sze o ziem nia kach, któ re z wiel ką ra do -
ścią przy go to wa ły gru py bio rą ce udział w fe sti wa lu 

Jesz cze raz dzię ku je my i ma my na dzie ję, że
nikt nie wy szedł ze szko ły głod ny 

P. s. Kto nie był, niech ża łu je Ta kiej za ba wy,
w tak cu dow nym gro nie jesz cze u nas nie by ło Oby
tak da lej.

Fe sti wal Ziem nia ka w Szko le w Ra dzi ko wie No wym 
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Na si Do stoj ni Ju bi la ci to:

• Sta ni sław i He le na Zmy słow scy
• Jó zef i Zo fia Do bosz
• Zyg munt i Te re sa Je znach
• Ed mund i Te re sa Kry siak
• Cze sław i Ma ria Ko wa lew scy
• Ed mund i Ja dwi ga Piąt kow scy
• Mie czy sław i Kry sty na Am bro ziak
• Jan i Kry sty na Skop czyń scy
• Jan i Pe la gia Bie gaj
• Jó zef i Au la lia Sza fa ryn

• Sta ni sław i Te re sa Dą brow scy
• Lu dwik i Da nu ta Ska rzyń scy
• Je rzy i Ja ni na Gór nic cy
• Sta ni sław i Anie la Kło bu kow scy
• Szcze pan i Ire na Bier nat
• Ta de usz i Hen ry ka Sko tak
• Woj ciech i Da nu ta Ko bla
• Jan i Hen ry ka Le wan dow scy
• Adolf i Bar ba ra Ma lic cy
• Sta ni sław i Ja ni na Drza zgow scy
• Zyg munt i Iza be la Pa nek
• Bog dan i Re gi na Trze ciak

• Sta ni sław i Bar ba ra Smar dzew scy
• Ta de usz i Ja dwi ga Pa dzik
• Ry szard i Da nu ta Ko ze ra
• Teo fil i Bo gu mi ła Bosz ko
• Adam i Bo gu mi ła Gaw lik
• Sta ni sław i Hen ry ka Gmur czyk
• Ka zi mierz i Ma rian na Bar to ło wicz
• Lech i Ma ria Ka fliń scy
• Hen ryk i Da nu ta Sza jew scy
• Eu ge niusz i Te re sa Błasz czyk
• Sta ni sław i Sta ni sła wa Bog dan
• Sta ni sław i Zo fia Zie liń scy

• Sta ni sław i Ro za lia Gór nic cy
• An drzej i Sta ni sła wa Dol ny
• Ka zi mierz i Han na Gu tow scy
• Hu bert i Ali cja Krze miń scy
• Jó zef i Ma ria Za wor scy
• Jó zef i Bo gu mi ła Tom czak
• Hen ryk i Kry sty na Klus
• Edward i Sta ni sła wa Szkop
• Le opold i Bar ba ra Ci choc cy
• Jó zef i Jó ze fa Ko per
• Sta ni sław i Ma ria Gór nic cy
• Ja nusz i Sta ni sła wa Tu szyń scy

Zło te i Dia men to we Go dy w Wy szo gro dzie
Jest to wy jąt ko we świę to, któ re ob cho dzi się po 50-ciu i 60-ciu la tach wspól ne go po ży cia mał żeń skie go. Tak wie le lat ra zem to

sym bol wier no ści i mi ło ści, to do wód wza jem ne go zro zu mie nia i pięk ny przy kład dla mło dych po ko leń. Za trud pra cy i wy rze czeń,
za wy cho wa nie dzie ci, za ra do ści i smut ki ży cia co dzien ne go Do stoj ni Ju bi la ci zo sta li wy róż nie ni od zna cze nia mi przez Pre zy den ta

RP An drze ja Du dę. Ak tu de ko ra cji do ko nał Bur mistrz Gmi ny i Mia sta Wy szo gród Jan Bosz ko.



13

„Dia men to we 
i Zło te Go dy”

„Dia men to we i Zło te Go dy” to wy jąt ko we wy da rze nie,
któ re jest sym bo lem wza jem nej wier no ści i mi ło ści
ro dzin nej, do wo dem wza jem ne go zro zu mie nia isto ty
związ ku mał żeń skie go. Każ dy Ju bi le usz jest oka zją
do świę to wa nia, ale na szcze gól ną uwa gę za słu gu ją
tak wspa nia łe rocz ni ce jak 60-cio, czy 50-cio le cie po -
ży cia mał żeń skie go. Wła śnie ta ka pięk na uro czy stość
mia ła miej sce 17 paź dzier ni ka 2017 ro ku w Gmi nie
Bul ko wo, gdzie swo je świę to ob cho dzi ło 13 par:

Dia men to we Go dy ob cho dzi li Pań stwo:
1. Da nie la i Zyg munt Szpa ra dow scy
2. Bar ba ra i An to ni Zi mo scy
Zło te Go dy ob cho dzi li Pań stwo:
• Jó ze fa i Wa cław Pie trzak
• Sa bi na i Ja nusz Zię biń scy
• Da nu ta i Ka zi mierz Mar cin kow scy
• Zo fia i Eu ge niusz Da ma ziak
• Ali na i Zyg munt Sta siak
• Elż bie ta i Mie czy sław Ban dych
• Zo fia i Ja nusz Ciar ka
• Zo fia i Sta ni sław Wierz chow scy
• Bar ba ra i Jó zef Kruk
• Elż bie ta i Sta ni sław Ko zak 
• Kry sty na i Lu dwik Gra bar czyk
Nie obec ni by li na to miast Ma ria i Jan Woź niak

W tej wy jąt ko wej uro czy sto ści uczest ni czy li, rów nież Kie row -
nik De le ga tu ry w Płoc ku Ma zo wiec kie go Urzę du Wo je wódz kie go
w War sza wie Mar le na Ma zur ska, Wójt Gmi ny Bul ko wo Ga briel
Gra czyk oraz Prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Bul ko wo An drzej
Kro kow ski, któ rzy skie ro wa li pod ad re sem Ju bi la tów ser decz ne
gra tu la cje oraz sło wa uzna nia i po dzię ko wa nia za dłu gie po ży cie
mał żeń skie, bę dą ce pięk nym przy kła dem dla mło dych po ko leń.
Do stoj nym Ju bi la tom gra tu la cje oraz po dzię ko wa nia w imie niu
wła snym oraz Wo je wo dy Ma zo wiec kie go Zdzi sła wa Si pie ry, zło ży -
ła Kie row nik De le ga tu ry w Płoc ku Ma zo wiec kie go Urzę du Wo je -
wódz kie go w War sza wie Mar le na Ma zur ska, ży cząc ko lej nych
pięk nych wspól nych lat w zdro wiu i oto cze niu naj bliż szych.

Po oko licz no ścio wym wy stą pie niu Kie row ni ka USC Ro -
ber ta Wi śniew skie go Ju bi la ci zło ży li tra dy cyj ne ślu bo wa nie.
W do wód spo łecz ne go uzna nia dla trwa ło ści mał żeń stwa i ro -
dzi ny Wójt Gmi ny Bul ko wo ude ko ro wał pa ry ob cho dzą ce Zło -
ty Ju bi le usz me da la mi przy zna ny mi przez Pre zy den ta RP An -
drze ja Du dę za dłu go let nie po ży cie mał żeń skie. Wszyst kie pa -
ry otrzy ma ły li sty gra tu la cyj ne, pa miąt ko we księ gi oraz kwia ty.

Dia men to wym i Zło tym Ju bi la tom ży czy my dal szych
szczę śli wych lat spę dzo nych  w zdro wiu i spo ko ju.

reklama
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Ogło sze nia 

To yo ta Yaris 1,4 Die sel bar dzo ma -
łe zu ży cie pa li wa 4,5 -5,5
l/100km, sa mo chód bar dzo za -
dba ny, kli ma ty za cja. elek trycz ne
szy by, ra dio CD ce na 8900 zł kon -
takt Bo ru ta Mo tors Wy szo gród
tel 242311006 

APT pra ca  BIS po szu ku je pra cow -
ni ków ma ga zy no wych do Ko py to -
wa k. Bło nia. Ofe ru je my: trans -
port, atrak cyj ną staw kę+pre mię
Wy ma ga my: pod sta wo wej zna jo -

mo ści Ob słu gi kom pu te ra, go to -
wo ści do pod ję cia pra cy w sys te -
mie II zmia no wym. TEL. 780-069-
700, 507-444-910

Za trud nię kie row cę z kat. B
do roz wo zu ga zu w bu tlach 11 kg
po oko li cach Wy szo gro du i nie tyl -
ko, za re je stro wa nie i wy na gro dze -
nie to pod sta wa i od sprze da ży bu -
tli 11 kg, i za otwar cie punk tu, za -
in te re so wa nych za pra szam do te -
le fo nów 600-237-175

Fir ma Bo ru ta Mo tors w Wy szo gro -
dzie szu ka pra cow ni ka na sta no -
wi sku me cha ni ka w peł nym wy -
mia rze go dzin.
Za pew nia my: sta bil na pra ce w wy -
mia rze go dzin 8-17/5 dni w ty go -
dniu, mi łą at mos fe rę pra cy moż li -
wość szko leń

Paź dzier nik, był dla nas bar dzo do -
brym mie sią cem, po nie waż na sza szko ła
zo sta ła do ce nio na przez Po wiat Płoc ki. 25
paź dzier ni ka pod czas Se sji, Pa ni Dy rek tor
Jo an na Mi sia kow ska ode bra ła z rąk przed -
sta wi cie li Za rzą du Po wia tu Płoc kie go pre -
zent - pro jek tor mul ti me dial ny, któ ry był
na gro dą za osią gnie cie naj lep szych wy ni -

ków z eg za mi nu ma tu ral ne go i eg za mi -
nów po twier dza ją cych kwa li fi ka cje za wo -
do we w szko łach po nad gim na zjal nych
w Po wie cie Płoc kim. Był to dla nas ogrom -
ny za szczyt. Je ste śmy dum ni z na szych
uczniów i ma my na dzie ję, że pod czas ko -
lej ne go pod su mo wa nia bę dzie oka zja, aby
o nas wspo mnieć.

Ze spół Szkół im. Ja na Śnia dec kie go
Naj lep sze wy ni ki w po wie cie płoc kim

reklama

20 paź dzier ni ka 2017r. o go dzi -
nie 11.15 na te re nie Szko ły Pod sta wo -
wej w Pod gó rzu roz po czął się fi nał wo je -
wódz ki MA ZO WIEC KICH IGRZYSK
MŁO DZIE ŻY SZKOL NEJ W SZTA -
FE TO WYCH BIE GACH PRZE ŁA JO -
WYCH. Uro czy stość otwo rzy li Iwo na
So bót ko dy rek tor szko ły i Zyg munt
Woj na row ski Wójt Gmi ny Ma ła Wieś.
Ży cze nia zwy cię stwa dla naj lep szych
i gra tu la cje dla na uczy cie li i tre ne rów
prze ka zał Pan Jan Do ro sie wicz Pre zes
Szkol ne go Związ ku Spor to we go War -
sza wy i Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go.

Uczest ni ka mi za wo dów by li
ucznio wie szkół pod sta wo wych, gim na -
zjal nych i po nad gim na zjal nych z 8 re jo -
nów wo je wódz twa ma zo wiec kie go: Cie -
cha nów, Le gio no wo, Ostro łę ka, Ra dom,
Sie dl ce, So cha czew, War sza wa oraz dru -
ży na go spo da rzy – Płock

Do ry wa li za cji przy stą pi ło 81 dru -
żyn z ca łe go wo je wódz twa, czy li 810
bie ga czy. 
Zwy cię stwo wy wal czy li: 

– w ka te go rii dzie ci: chłop cy – S P
nr 65 w War sza wie

– w ka te go rii dzie ci: dziew czę ta – S
P nr 3 w Ży rar do wie

– w ka te go rii mło dzież: chłop cy – S
P nr 4 w Prusz ko wie

– w ka te go rii mło dzież: dziew czę -

ta – ZSP w Je dliń sku
– w ka te go rii Li ce alia da: chłop -

cy – ZS nr 1 w Płoń sku
– w ka te go rii Li ce alia da: dziew czę -

ta – I LO w Płoń sku
Po zo sta łe wy ni ki znaj du ją się w ko -

mu ni ka cie koń co wym za miesz czo nym
na stro nie in ter ne to wej Szkol ne go
Związ ku Spor to we go War sza wy i Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go www.szs -
-wm.pl. Wszyst kie star tu ją ce dru ży ny
otrzy ma ły pa miąt ko we dy plo my, a zwy -
cięz cy pięk ne pu cha ry i ory gi nal ne me -
da le Igrzysk. 

Or ga ni za to ra mi za wo dów by li: 
Szkol ny Zwią zek Spor to wy War sza -

wy i Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go
Płoc ki Szkol ny Zwią zek Spor to wy

Urząd Gmi ny Ma ła Wieś
Szko ła Pod sta wo wa w Pod gó rzu
Pa tro nat ho no ro wy nad za wo da mi

ob jął Sta ro sta Płoc ki i Wójt Gmi ny Ma ła
Wieś. Pa tro nat Me dial ny – Ty go dnik
Płoc ki i eWy szo gród. 

Skła dam ser decz ne po dzię ko wa nia
za po moc w przy go to wa niu i prze pro -
wa dze niu XX Ma zo wiec kich Igrzysk
Mło dzie ży Szkol nej na uczy cie lom,
szcze gól nie Pa nu Mar ko wi Szczu row -
skie mu, ro dzi com, uczniom, pra cow ni -
kom Gmi ny Ma ła Wieś, stra ża kom
z OSP, wo lon ta riu szom z DPS Za krze -
wo i per so ne lo wi me dycz ne mu SPZOZ
z Ma łej Wsi. 

IWO NA SO BÓT KO

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

XX MA ZO WIEC KIE IGRZY SKA MŁO DZIE ZY SZKOL NEJ – POD GÓ RZE 2017

Aka de mia z oka zji 
Świę ta Nie pod le gło ści w SP Wy szo gród

„…Nie po dob na od dać te go upo je nia, te go sza -
łu ra do ści, ja ki lud ność pol ską w tym mo men cie
ogar nął. Po 120 la tach pry sły kor do ny. Nie ma
„ich”. Wol ność! Nie pod le głość! Zjed no cze nie!
Wła sne pań stwo! Na za wsze! …”

Ję drzej Mo ra czew ski

10 li sto pa da w na szej szko le od by ła się uro -
czy stość z oka zji 99 rocz ni cy od zy ska nia przez
Pol skę nie pod le gło ści. Ucznio wie klas III uświet ni -
li ob cho dy 11 Li sto pa da pro gra mem ar ty stycz -
nym przy go to wa nym pod kie run kiem p. U. Ja ni -
szew skiej, p. M. Świer czew skiej i p. M. Ra kow -
skiej. Pa mięć mi nio nych dni i du mę z od zy ska nej
nie pod le gło ści przy wo ła ły pięk ne wier sze pa trio -
tycz ne, prze pla ta ne pie śnia mi w wy ko na niu chó -
ru szkol ne go i trze cio kla si stów pod kie run kiem p.
Be aty Krze miń skiej.

Aka de mia uświa do mi ła wszyst kim, jak waż na
jest Pol ska – na sza Oj czy zna oraz co w dzi siej szych
cza sach zna czy sło wo: Wol ność. Dzie ci w spo sób
bar dzo wy mow ny i doj rza ły przy po mnia ły nam
trud ną dro gę Pol ski do nie pod le gło ści.

Re ali zu je my pro jekt 
z Cen trum Sztu ki Współ cze snej

Szko ła Pod sta wo wa im. K. K. Ba czyń skie go oraz Gim na zjum im. Bo -
ha te rów Bi twy nad Bzu rą w Wy szo gro dzie, na wią za ły cie ka wą współ pra -
cę z Cen trum Sztu ki Współ cze snej „Za mek Ujaz dow ski” w War sza wie.

W ra mach wspól nych za jęć, do na szych szkół przy je cha li re zy den ci
Fra me Works – ko lek ty wu ar ty stycz ne go z New Deh li w In diach: Amit
Ma han ti i Ru chi ka Ne gi.

Te ma tem prze wod nim pra cy re zy den tów jest stwo rze nie fil mu,
w któ rym głów nym mo ty wem  bę dzie  rze ka Wi sła, ja ko me ta fo ra zmia -
ny, a za ra zem pa mię ci i trwa ło ści. Wi sła oraz ota cza ją ce ją te re ny są dla ar -
ty stów miej scem dzia łań i ba dań, ma ją cych na ce lu eks plo ro wa nie roz ma -
itych warstw ży cia,  któ re rze ka pod trzy my wa ła i za cho wy wa ła na prze -
strze ni hi sto rii aż po dziś dzień.

Ru chi ka, Amit oraz pra cow ni cy CSW Za mek Ujaz dow ski zor ga ni zo wa -
li warsz ta ty fil mo wo -hi sto rycz ne z ucznia mi Szko ły Pod sta wo wej w Wy szo -
gro dzie i Gim na zjum w Wy szo gro dzie. Te ma ty ką warsz ta tów by ła ro la
i zna cze nie hi sto rii re gio nal nej dla mło de go po ko le nia. Po pierw szym eta -
pie za jęć zo sta ły utwo rzo ne gru py, któ rych ce lem by ło przed sta wie nia lo kal -
nej hi sto rii przy wy ko rzy sta niu tech ni ki fil mo wej. Ucznio wie spi sa li
się wspa nia le, na gry wa jąc in te re su ją ce wy wia dy z miesz kań ca mi Wy szo gro -
du, któ rych głów nym  ele men tem by ła hi sto ria cie ka wych miejsc na sze go
mia sta. Opie ku nem pro jek tu ze stro ny szkół jest Pan Grze gorz Klus.
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reklama

Pod czas Dnia Otwar te go w Szko le Pod sta wo wej
im. K. K. Ba czyń skie go w Wy szo gro dzie uczen ni ce
z kla sy VII a pod opie ką p. S. Szmu le wicz przy go to -
wa ły i za pre zen to wa ły swo im ro dzi com przed sta -
wie nie pro fi lak tycz ne pt. „Za gro że nia współ cze sne -
go świa ta”.  Po ru sza ło ono przede wszyst kim te -
ma ty kę al ko ho li zmu i nar ko ma nii.

Po przez ten spek takl chcie li śmy pro mo wać zdro wy styl
ży cia, trzeź wość i abs ty nen cję, upo wszech nia jąc po sta wy
proz dro wot ne, po ka zać au ten tycz ne pro ble my do strze ga ne

przez mło dzież i spo so by ich kon struk tyw ne go roz wią za nia,
uka zy wać ko rzy ści, ja kie mo że dać ak cep ta cja, to le ran cja,
przy jaźń i mi łość.

Prze pięk na sce no gra fia oraz wy gląd na szych ak to rek
uroz ma ici ły wy stęp. Dra ma ty zmu do da wa ły wspa nia le wy ko -
na ne przez szkol ne so list ki pio sen ki, któ re bez wąt pie nia
wzbo ga ci ły przed sta wie nie.

Mło dzi lu dzie po przez te atr wy ra zi li swój sprze ciw prze -
ciw ko uza leż nie niom.

Spek takl obej rze li rów nież ucznio wie na szej szko ły.

W dniu 8 listopada 2017 roku uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej im. K.
K. Baczyńskiego włączyli się do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Śniadanie daje
moc”, organizowanej w ramach Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i gotowania.
Akcja miała na celu zwiększenie świadomości zdrowego odżywiania i roli śniadania
w diecie dziecka, a także przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia
dzieci w Polsce – poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia.

Przed sta wie nie pro fi lak tycz ne w SP Wy szo gródŚniadanie daje moc w SP Wyszogród

W dniach 26-27 paź dzier ni ka 2017
ro ku w Szko le Pod sta wo wej im. K.
K. Ba czyń skie go w Wy szo gro dzie od -
by ła się po raz ko lej ny im pre za Gro -
ma dy Zu cho wej,, We so łe Pro mycz -
ki”, któ ra mia ła na ce lu in te gro wa -
nie spo łecz no ści szkol nej, kul ty wo -
wa nie tra dy cji oraz za po zna nie no -
wych człon ków ZHP z ob rzę do wo -
ścią har ce rzy i zu chów. 

Na uro czy stość przy by ły zu chy, har -
ce rze, har ce rze star si, a tak że za pro sze ni
go ście: dy rek tor szko ły p. Bo gu mi ła Ja -
siń ska, oraz pwd. Grze gorz Klus.

Świę to roz po czę ło się o go dzi -
nie 18. 00. Pierw szym za da niem, z któ -
rym zma ga ły się zu chy, by ło wy ko na nie
ziem nia cza nych lud ków. Na stęp nie od -
by ło się świecz ko wi sko, na któ rym pwd.
Ka ro li na Kie drow ska – ko men dant ka
szcze pu, opo wie dzia ła zu chom ga wę dę
o tym, jak waż ne jest mó wie nie praw dy.
Wszy scy słu cha li w sku pie niu, póź niej
przy dźwię kach gi ta ry śpie wa li śmy har -
cer skie pio sen ki. Po za koń cze niu ob rzę -
do we go świecz ko wi ska, zu chy za bra ły
się za wy ko ny wa nie ko lej ne go za da nia,
tym ra zem by ło to za da nie pla stycz -
ne – po dzie le ni na gru py ma lo wa li kró -
la i kró lo wą ziem nia ków. Oko ło go dzi -
ny 20.15 zu chy, któ re nie no co wa ły
w szko le, zo sta ły ode bra ne przez ro dzi -

ców i uda ły się z ni mi do do mów, by
o go dzi nie 9.00 na stęp ne go dnia wró cić
na grę te re no wą przy go to wa ną przez
har ce rzy. Zu chy, któ re no co wa ły w szko -
le, po to a le cie wie czor nej wspól nie ze
swo imi dru ży no wy mi dh. An ną Ci -
choc ką, dh. Ur szu lą Ja ni szew ską oraz
Mar tą Ko mo row ską obej rza ły baj kę pt.:
„Wio ska Smer fów”. Po baj ce wszy scy
uda li się do klas na za słu żo ny od po czy -
nek.

W so bo tę zu chy zma ga ły się już
z ostat nim za da niem, któ rym by ła gra
te re no wa. Po mi mo nie ko rzyst nej po go -
dy te go dnia, wszy scy mie li du że po kła -
dy ener gii. Nie ba cząc na pa da ją cy
deszcz, zu chy świet nie ra dzi ły so bie
z za da nia mi przy go to wa ny mi przez har -
ce rzy i har ce rzy star szych. Mia ły moż li -
wość strze la nia z łu ku, po zna nia szy -
frów har cer skich, a tak że mu sia ły wy ka -
zać się spry tem, si łą, spraw no ścią fi zycz -
ną, ale przede wszyst kim umie jęt no ścią
pra cy w gru pie.

Świę to Pie czo ne go Ziem nia ka za -
koń czy ło się ape lem, na któ rym zu chy
otrzy ma ły dy plo my za udział. Bar dzo
ser decz nie dzię ku je my har ce rzom i har -
ce rzom star szym pod opie ką pwd. Mar -
ty Zien ta ry za przy go to wa nie gry te re -
no wej oraz opra wę mu zycz ną pod czas
świecz ko wi ska.

Świę to Pie czo ne go Ziem nia ka w SP Wy szo gród
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