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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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Chcesz coś zmienić w naszej miejscowości, gminie, regionie?
Coś nie funkcjonuje tak jak trzeba?  

Masz pomysł jak to poprawić? Bardzo dobrze. 
Zgłoś się do mnie... Pomóż mi bo sam nie dam rady, 

ale z ludźmi pełnymi pasji, entuzjazmu 
i chęci do działania uda się wszystko.
Kogo szukam? Ciebie, który wierzysz, 
że można zrobić coś dobrego dla nas.

Gdzie mnie możesz spotkać? 
W Wyszogrodzie: ul.Rębowska 66

Chcesz porozmawiać, zapraszam: 508100277
Wolisz napisać - proszę bardzo:  redakcja@e-wyszogrod.pl

PAWEŁ KŁOBUKOWSKI

Pomysł na Gminę... Twój Pomysł
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Wi tam z sierp nio wym wy da niem ga -
ze ty e -wy szo grod. pl
Ten fe lie ton pi szę do kład nie 1 sierp -
nia. W dniu rocz ni cy wy bu chu Po -
wsta nia War szaw skie go. Za nim sie
za czną uro czy sto ści zwią za ne z ta
rocz ni ca koń czę skła da nie ga ze -
ty. I cóż mi przy cho dzi na myśl w tej
chwi li. Wie le mó wi się o uczest ni -
kach Po wsta nia, o ich bo ha ter stwie.
My ślę ze bo ha te ra mi tak bar dzo się
nie czu li. Wie lu z nich by po wie dzia -
ło że zro bi li co do nich na le ża ło. 
Ilu z nas dziś by po tra fi ło zro bić coś
trud ne go, bo ha ter skie go dla Pol ski,
dla nas. Hmm jak my śli cie? Ja my -
ślę że jed nak wie lu. Wie lu Po la ków
jest zdol nych i chęt nych do czy nie nia
do bra, do po mo cy do obro ny in nych. 
Na szczę ście dziś nie ma my woj ny.
Nie mu si my sta wać z ka ra bi nem
w dło ni. Ale co dzien ność daj nam
du żo in nych wy zwań i moż li wo ści.
Co dzien na od po wie dzial ność
za funk cjo no wa nie kra ju, po wia tu
czy gmi ny to na sza po win ność. Każ -
dy ją mo że ro bić w swo im za kre sie.
Mó wię tu o du żych rze czach a my ślę
ze się ga ją one do naj prost szych co -
dzien nych spraw. Do od po wie dzial -
no ści za swo je mia sto czy wieś.
Do od po wie dzial ne go my śle nia o na -
szej ma łej oj czyź nie. Do chę ci współ -
pra cy z są sia dem. Na wet w tak pro -
stych spra wach że sko ro dbam
o swój kraj to go nie śmie cę. Jak
pro ste a za ra zem ła twe do re ali za cji. 

PA WEŁ KŁO BU KOW SKI
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W Gmi nie Ma ła Wieś wraz z za -
koń cze niem ro ku szkol ne go ru szy -
ła I edy cja na bo ru wnio sków o Na -
gro dę Wój ta Gmi ny Ma ła Wieś
w ra mach przy ję te go przez Ra dę
Gmi ny Ma ła Wieś w dniu 30 sierp -
nia 2017 r. Gmin ne go pro gra mu
Wspie ra nia Edu ka cji Uzdol nio nych
Dzie ci i Mło dzie ży z te re nu Gmi ny
Ma ła Wieś. Na gro da ta jest pod -
sta wo wą for mą wspar cia wy bit nie
uzdol nio nych uczniów w na uce,
spo rcie oraz dzie dzi nach ar ty stycz -
nych.

Na gro dę Wój ta Gmi ny Ma ła Wieś
otrzy ma ją ucznio wie za miesz ka li na te -
re nie Gmi ny Ma ła Wieś, któ rzy w okre -
sie od 1 wrze śnia do 31 sierp nia da ne go
ro ku szkol ne go uczęsz cza li do szko ły
pod sta wo wej lub gim na zjum oraz speł -
ni li je den z po niż szych wa run ków:

1. uzy ska li na świa dec twie szkol -
nym śred nią ocen po wy żej 5,01 oraz
mi ni mum do brą oce nę z za cho wa nia;

2. zo sta li lau re ata mi lub fi na li sta mi
w kon kur sach, za wo dach lub olim pia -
dach na szcze blu po wia to wym o cha -
rak te rze na uko wym, spor to wym lub ar -
ty stycz nym;

3. zo sta li lau re ata mi lub fi na li sta -
mi   kon kur sów i olim piad na szcze blu
wo je wódz kim o cha rak te rze na uko -
wym, spor to wym lub ar ty stycz nym;

4. zo sta li lau re ata mi lub fi na li sta -
mi   kon kur sów i olim piad na szcze blu
ogól no pol skim lub mię dzy na ro do wym
o cha rak te rze na uko wym, spor to wym
lub ar ty stycz nym.

Wnio sek o przy zna nie wspar cia
skła da ro dzic, opie kun praw ny bądź
dy rek tor szko ły w po ro zu mie niu z ro -
dzi cem/opie ku nem praw nym ucznia

w nie prze kra czal nym ter mi nie do 31
sierp nia 2018 ro ku w Urzę dzie Gmi -
ny Ma ła Wieś. Do wnio sku na le ży do -
łą czyć:

1. po twier dzo ną za zgod ność z ory -
gi na łem ko pie świa dec twa ukoń cze nia
szko ły pod sta wo wej lub gim na zjum;

2. po twier dzo ne za zgod ność z ory -
gi na łem ko pie do ku men tów po twier -

dza ją cych osią gnię cia na uko we, spor to -
we, ar ty stycz ne.

Na gro da ma cha rak ter pie nięż ny
i zo sta nie przy zna na przez Wój ta Gmi ny
Ma ła Wieś jed no ra zo wo za osią gnię cia
do ko na ne w ro ku szkol nym 2017/2018
ja ko wy raz uzna nia dla wy bit nie uzdol -
nio nych uczniów w na uce, spo rcie oraz
dzie dzi nach ar ty stycz nych. 

Ze smut kiem za wia da mia my, że
w dniu 23.07.2018 ro ku, prze -
żyw szy 103 la ta, ode szła od nas
po krót kiej cho ro bie pa ni Ma -
rian na Da now ska.

Uro dzi ła się 29.01.1915 ro ku w Paw -
ło wi cach, ja ko jed na z sied mior ga ro dzeń -
stwa.. Bę dąc dziec kiem,  wraz z ro dzi ca mi
i ro dzeń stwem prze pro wa dzi ła się do Wil -
ka no wa. W wie ku 20 lat wy szła za mąż
za wdow ca z dwu let nią cór ką i za miesz ka -
ła w Rost ko wi cach. Po 19 la tach mał żeń -
stwa owdo wia ła, zo sta jąc z pię cior giem
dzie ci. Po śmier ci mę ża nie zwią za ła się
z ni kim po now nie. Od 30 lat miesz ka ła
u cór ki An ny w Rę bo wie. Licz ną ro dzi nę
zmar łej sta no wi: 11 wnu ków. 23 pra wnu -
ków i 16 pra pra wnu ków.   Pa ni Ma rian na
by ła oso bą nie zwy kle ro dzin ną, skrom -
ną i po god ną. Cie szy ła się sza cun kiem
wśród ro dzi ny, są sia dów i zna jo mych.  

Dnia 26.07.2018 ro ku Mszę św. po -
grze bo wą w ko ście le pa ra fial nym w Rę bo -
wie od pra wił  ks. ka no nik Cze sław Ze non
Glic ner – dzie kan se nior de ka na tu Wy -
szo gród. W na bo żeń stwie uczest ni czył
Jan Bosz ko bur mistrz Gmi ny i Mia sta
Wy szo gród wraz z rad nym Zbi gnie wem
Ma da ny, oraz licz nie zgro ma dzo na ro dzi -
na i zna jo mi zmar łej. Na stęp nie kon dukt
po grze bo wy udał się na cmen tarz pa ra -
fial ny w Ko byl ni kach, gdzie cia ło zmar łej
zo sta ło zło żo ne obok mę ża. 

Po kój Jej du szy

I edy cja Na gro dy Wój ta dla miesz kań ców Gmi ny Ma ła Wieś
za osią gnię cia w ro ku szkol nym 2017/2018

Zmar ła naj star sza miesz kan ka Gmi ny Wy szo gród
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1 sierp nia mi ja ko lej na rocz ni ca wy bu chu
Po wsta nia w War sza wie w 1944 ro ku.
Ten fakt jest oka zją do przy po mnie nia
o bo ha te rze tych tra gicz nych wy da rzeń -
Ja nie Ja rosz ku, uro dzo nym i po cho wa -
nym we wsi Or szy mo wo k. Wy szo gro du.

Jan uro dził się 21 grud nia 1908 r. Po zda niu ma tu ry wy -
je chał na stu dia do War sza wy. Stu dio wał w Szko le Głów nej
Han dlo wej, po jej ukoń cze niu był na uczy cie lem ma te ma ty ki
w Płoc ku, we Wło cław ku i Grod nie. W la tach trzy dzie stych
prze szedł prze szko le nie woj sko we ofi ce rów re zer wy w Ko mo -
ro wie. We wrze śniu 1939 r. wal czył w 18 dy wi zji pie cho ty,
gdzie awan so wał do stop nia po rucz ni ka. Po za koń cze niu kam -
pa nii wrze śnio wej uda ło Mu się unik nąć aresz to wa nia i pod -
czas oku pa cji za miesz kał w Wy szo gro dzie i tam pro wa dził
dzia łal ność kon spi ra cyj ną. Jed no cze śnie pra co wał ja ko na -
uczy ciel taj ne go na ucza nia, pro wa dził pla ców kę wy daw ni czą
na te re nie zie mi płoc kiej. W oba wie przed aresz to wa niem
w stycz niu 1943 r. prze do stał się do War sza wy, gdzie dzia łał
w struk tu rach or ga ni za cji Miecz i Pług. W lip cu 1944 r. zo stał

mia no wa ny ko men dan tem MiP dziel ni cy War sza wa - Śród -
mie ście. W pierw szych dniach Po wsta nia War szaw skie go
zgło sił się do mjr. Le ona No wa kow skie go, or ga ni za to ra Zgru -
po wa nia „Chro bry II”, któ ry mia no wał Go sze fem szta bu tej
jed nost ki. Oso bi ście spra wo wał do wódz two ope ra cyj ne i tak -
tycz ne. Uczest nik wie lu ak cji bo jo wych, w któ rych znisz czył
kil ka czoł gów i wo zów pan cer nych. Zo stał od zna czo ny m. in.
Srebr nym Krzy żem Vir tu ti Mi li ta ri. Po legł w dniu 15 sierp -
nia 1944 r. w oko li cy ul. Grzy bow skiej. Zo stał po cho wa ny
przy szpi ta lu na ul. Ma riań skiej. Po woj nie eks hu mo wa ny i po -
cho wa ny w Or szy mo wie. W cza sie Po wsta nia wal czył w stop -
niu ka pi ta na, po śmiert nie mia no wa ny ma jo rem.

„MIEJ SCA PA MIĘ CI ZGRU PO WA NIA AK „CHRO BRY II”, DOM WY DAW NI CZY BEL LO NA,

WAR SZA WA 2004 R.

Wspo mnie nia żoł nie rzy Zgru po wa nia „Chro bry II”

15 sierp nia 1944 ro ku Niem cy przy pu ści li atak przy uży -
ciu czoł gów w re jo nie uli cy Łuc kiej, Grzy bow skiej i Cie płej -
wspo mi na Ta de usz Rym kie wicz „Cha bro wy”. W Zgru po wa -
niu ostre po go to wie. W re jon za gro że nia uda ją się na mo to rze
kpt. Jan Ja ro szek, mo tor na zmia nę pro wa dzą kpr. Ja nusz Ślu -
sar ski i kpr. Ka zi mierz Szcze szek. W cza sie uniesz ko dli wia nia
czoł gów gi nie kpt. Jan Ja ro szek „Pro boszcz”- szef szta bu Zgru -
po wa nia „Chro bry II”.

Łącz nicz ka Zdzi sła wa Ro mań ska „Jol ka I” z kom pa ni
łącz no ści opo wia da: „15 sierp nia wie czo rem, na ba ry ka dzie
prze ciw czoł go wej kpt. „Pro boszcz” z odzia łem swo ich żoł nie -
rzy ocze ki wał na tar cia czoł gów. Czas skra ca li so bie pa ląc pa -
pie ro sy. Po dob no ja ko trze ci przy pa lił od za pał ki kpt. Jan Ja ro -
szek i zgi nął prze szy ty se rią z ka ra bi nu ma szy no we go. Zo stał
po cho wa ny z ho no ra mi woj sko wy mi. Zwło ki spo czę ły, owi -
nię te we fla gę o bar wach na ro do wych, w od dziel nym gro bie
przy uli cy Ma riań skiej”.

Kpr. pchor. Mi chał Wi twic ki „Lu dwik” opo wia da -„ Sze fo -
wie szta bu, ka pi ta no wie „Pro boszcz” / Jan Ja ro szek/ i „Je rzew -
ski” / An drzej Kow nac ki/ to by ły róż ne oso bo wo ści. Kpt. „Pro -
boszcz” to był uro dzo ny wo jow nik, nie zwy kle od waż ny, po -
dej mo wał szyb kie de cy zje, miał du cha wal ki, stwo rzo ny
do bez po śred nie go udzia łu w bo ju i tym się in te re su ją cy. Za -
nie dby wał to, co na ty łach. Dzia ła ją cy ra czej sa mo dziel nie”. 

„WSPO MNIE NIA ŻOŁ NIE RZY ZGRU PO WA NIA „CHRO BRY II”, DOM WY DAW NI CZY BEL LO NA,

WAR SZA WA 2006

War to od wie dzić cmen tarz w Or szy mo wie, idąc głów ną
ale ją w stro nę krzy ża, po pra wej stro nie przy sta nąć nad gro -
bem Ja na Ja rosz ka „Pro bosz cza” i za pa lić znicz, na znak pa -
mię ci i hoł du dla Po la ków, któ rzy od da li ży cie za wol ność Oj -
czy zny.

I. G.

Jan Ja ro szek 
żoł nierz Po wsta nia War szaw skie go

Kon kurs 
„Sym bo le Na ro do we”
W tym ro ku ob cho dzi my bar dzo waż ną dla wszyst kich Po la ków rocz ni cę- 100 lat
Od zy ska nia przez Pol skę Nie pod le gło ści. Każ dy na swój spo sób pró bu je uczcić
tą wy jąt ko wą da tę. Wójt Gmi ny Ma ła Wieś i Gmin ne Cen trum Kul tu ry Mul tiO sa -
da w Ma łej Wsi za pra sza ją do udzia łu w kon kur sie, na wy ko na nie Sym bo li Na ro -
do wych w for mie prze strzen nej. W na szej gmi nie ma my bar dzo du żo uzdol nio -
nych osób, któ re je ste śmy prze ko na ni, że spro sta ją trud no ściom i wy ka żą się
ogrom ną kre atyw no ścią. Z prac któ re zo sta ną zgło szo ne utwo rzo na zo sta nie wy -
sta wa pod czas XX Dni Gmi ny Ma ła Wieś. Re gu la min i kar ta zgło sze nia do po -
bra nia ze stro ny e -wy szo grod. pl
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Spa cer kiem po tu ry stycz nych atrak cjach Po wia tu Płoc kie go

To jed no z naj waż niej szych
przed się wzięć tej ka den cji
Sa mo rzą du Po wia tu Płoc kie -
go, a na pew no naj waż niej -
sze, je śli cho dzi o ochro nę
bo gac twa przy rod ni cze go na -
sze go re gio nu. W śro dę, 11
lip ca, część do tych czas zre -
ali zo wa nych w ra mach te go
przed się wzię cia za dań mo gli
zo ba czyć tak że dzien ni ka rze.

Cho dzi o do fi nan so wa ny z fun du -
szy unij nych pro jekt „Ochro na bio róż -
no rod no ści oraz ogra ni cze nie ne ga tyw -
ne go od dzia ły wa nia ru chu tu ry stycz ne -
go na ob sza ry cen ne przy rod ni czo i pro -
mo wa nie lo kal nych wa lo rów przy rod ni -
czych na te re nie Po wia tu Płoc kie go”.
Od 2016 r. re ali zu je go Wy dział Śro do -
wi ska i Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich
Sta ro stwa Po wia to we go w Płoc ku
w part ner stwie z Nad le śnic twa mi Płock
i Łąck. Na pro jekt skła da ją się dzia ła nia
obej mu ją ce za rów no kwe stie tu ry sty ki
i eko lo gii, jak i edu ka cji. W su mie jest to
kil ka na ście za dań, a ich war tość opie wa
na pra wie 3,2 mln zł, z cze go unij ne do -
fi nan so wa nie wy no si bli sko 2,5 mln zł.

Do tej po ry, a pra ce prze wi dzia ne są
do 2019 ro ku, zre ali zo wa ne zo sta ły m.
in. na stę pu ją ce za da nia:
• Or ga ni za cja 140 km no wych tras tu -
ry stycz nych wzdłuż brze gów Wi sły:
szlak pół noc ny Brwil no – Wy szo gród,
szlak po łu dnio wy No wy Du ni -
nów – Płock – Gą bin; szla ki zo sta ły wy -
po sa żo ne w ener ge tycz ne drzew ka OZE
(w Wy szo gro dzie i w So czew ce), lu ne ty
ob ser wa cyj ne, in fra struk tu rę tu ry stycz -
ną, nie od płat ne wy po ży czal nie ro we -
rów czy ta bli ce dy dak tycz ne

• Wy ty cze nie szla ku tu ry stycz ne go
w Do li nie Skrwy na te re nie Bru dzeń -
skie go Par ku Kra jo bra zo we go
• Stwo rze nie sta no wisk lę go wych dla

chro nio nych i rzad kich ga tun ków awi -
fau ny i fau ny
• Utwo rze nie por ta lu edu ka cji eko lo -

gicz nej  http://eko ini cja ty wa -po wiat -
plock.pl/

• Utwo rze nie apli ka cji na ta ble ty
i smart fo ny, któ ra za wie ra ma py wy ty -
czo nych w ra mach pro jek tu szla ków
• Za pro jek to wa nie i za ło że nie la su den -
dro lo gicz ne go na te re nie Nad le śnic twa
Łąck
• Mo der ni za cja schro ni ska dla dzi kich

zwie rząt w Mi sze wie Mu ro wa nym
Sta ro sta Płoc ki  Ma riusz Bie niek  za -
pro sił lo kal nych dzien ni ka rzy,

by – za ich po śred nic twem – po ka zać
wszyst kim miesz kań com na sze go
pięk ne go re gio nu wy bra ne za da -
nia. – Nie ustan nie się roz wi ja my, in -
we stu je my w no we przed się wzię cia,
któ re ma ją spra wić, że Zie mią Płoc ką
za chwy cą się ko lej ne rze sze tu ry stów,
ale i sa mi miesz kań cy – za uwa ża Sta -
ro sta  Ma riusz Bie niek. –  Zna ne po -
wie dze nie mó wi, że cu dze chwa li my,
a swe go nie zna my. Bar dzo chcie li by -
śmy zmie nić ten spo sób my śle nia, bo
na praw dę ma my się czym szczy cić.
Jest w na szym po wie cie ty le wspa nia -
łych atrak cji, tak pięk ne miej sca i,
przede wszyst kim, mnó stwo fan ta -
stycz nych lu dzi, że na praw dę mo że -
my stać się tu ry stycz ną pe reł ką na ma -
pie wo je wódz twa i ca łe go kra ju.

Ob jaz do wa kon fe ren cja roz po czę ła
się w schro ni sku dla dzi kich zwie rząt
w Mi sze wie Mu ro wa nym, któ re pro wa -
dzi Nad le śnic two Płock. W ra mach za -
da nia zbu do wa no tam wo lie ry, bud ki
lę go we i karm ni ki dla ssa ków. Po nad to
pra ce obej mo wa ły zor ga ni zo wa nie i wy -
po sa że nie punk tu we te ry na ryj ne go.
Zmo der ni zo wa na lecz ni ca jest za opa -
trzo na w stół ope ra cyj ny i na rzę dzio wy,
lam py, sto ja ki, klat ki trans por to we

i do prze trzy my wa nia zwie rząt wy ma -
ga ją cych opie ki. Po ma ga się tu zwie rzę -
tom, by mo gły wró cić do swo je go na tu -
ral ne go śro do wi ska.

Po schro ni sku opro wa dzał dzien ni -
ka rzy Nad le śni czy Nad le śnic twa
Płock  Zbi gniew Su cho dol ski, któ re mu
to wa rzy szy li Sta ro sta  Ma riusz Bie niek,
Wi ce sta ro sta Iwo na Sie roc ka, Dy rek tor
Wy dzia łu Śro do wi ska i Roz wo ju Ob sza -
rów Wiej skich Sta ro stwa Po wia to we go
w Płoc ku Do ro ta Za krzew ska oraz jej za -
stęp ca Krzysz tof Olej nic ki. Oczy cie szył
pięk nie za go spo da ro wa ny te ren, ale ser -
ca wszyst kich skra dły prze by wa ją ce tam
zwie rzę ta: dzik, je lo nek, wie wiór ki, bo -
cian, war chla ki i in ne.

Wy jąt ko wym go ściem jest tu  sęp
pło wy, któ ry tra fił do ośrod ka w ostat -
nim cza sie. Na wy cień czo ne go pta ka,
któ ry na te ry to rium Pol ski wy stę po wał
prze szło 100 lat te mu, na tra fio no
na ob sza rze Le śnic twa Mo ści ska. Pa dli -
no żer cę szyb ko prze trans por to wa no
do schro ni ska i na tych miast ob ję to od -
po wied nią opie ką.

Sę py pło we ob ję te są ści słą ochro ną,
a ostat ni ich lęg na te ry to rium na sze go
kra ju zo stał od no to wa ny w 1914 ro ku
w Pie ni nach. W po przed nich la tach

moż na by ło za ob ser wo wać po je dyn cze
przy pad ki po dró żo wa nia sę pów pło -
wych nad Eu ro pą Cen tral ną i Wschod -
nią, w tym rów nież nad Pol ską, na to -
miast nie koń czy ły się one za trzy ma -
niem na dłuż szy czas. Po ja wie nie się te -
go ga tun ku pta ka moż na uznać za sen -
sa cję or ni to lo gicz ną.

Ko lej nym punk tem na tra sie by ła
wia ta wy po czyn ko wa na szla ku pół noc -
nym w Za krze wie. Wcze śniej, z ra cji
kiep skiej po go dy, wy ciecz ka uda ła się
jed nak na pysz ne cia sto i kom pot do Do -
mu Po mo cy Spo łecz nej w Za krze wie,
któ re mu prze wo dzi Dy rek tor Iwo na Pa -
ra dow ska – Ol kow ska. Sta ro sta Ma riusz
Bie niek pod kre ślił, że o kom pot czy wo -
dę mo że tu po pro sić każ dy spra gnio ny
tu ry sta czy miesz ka niec, któ ry ko rzy sta
ze szla ku.

Ostat nim punk tem był Wy szo gród,
gdzie dzien ni ka rze mo gli zo ba czyć ta -
bli ce edu ka cyj ne z pięk ny mi zdję cia mi
pta ków, któ re ży ją w na szym po wie cie,
a tak że spraw dzić lu ne ty ob ser wa cyj ne
usy tu owa ne na wzgó rzu z wi do kiem
na Wi słę. Oczy wi ście moż na by ło przyj -
rzeć się z bli ska drzew ku OZE oraz ro -
we rom, któ rych wy po ży cze nie – co
waż ne – nic nie kosz tu je.

Bar dzo cie ka wie by ło w Mu zeum
Wi sły Środ ko wej i Zie mi Wy szo grodz -
kiej, po któ rym opro wa dzał Dy rek -
tor Zdzi sław Lesz czyń ski. Tu taj też zo -
sta ła za pre zen to wa na dzien ni ka rzom
apli ka cja na ta ble ty i smart fo ny.

Na stęp nym punk tem by ła wy ciecz -
ka tram wa jem wod nym po Wi śle. – To
na praw dę wspa nia ła atrak cja dla ca łych
ro dzin – pod kre ślił Sta ro sta  Ma riusz
Bie niek. – Ser decz nie za chę cam do ko -
rzy sta nia z na szych szla ków i wszyst -
kich cie ka wych miejsc, któ re przy go to -
wa li śmy. Je ste śmy dla lu dzi i dzia ła my
dla lu dzi. Pań stwa za do wo le nie bę dzie
dla nas naj więk szą na gro dą

W trak cie re ali za cji, w ra mach
pro jek tu, są jesz cze m. in.: utwo rze nie
miej sca wy po czyn ku i re kre acji
nad Je zio rem Łąc kim Du żym, mo der -
ni za cja szla ków tu ry stycz no -re kre -
acyj nych Nad le śnic twa Płock, szko le -
nia dla miesz kań ców Po wia tu Płoc kie -
go w za kre sie edu ka cji eko lo gicz nej
oraz pro wa dze nia dzia łal no ści go spo -
dar czej na ob sza rach Na tu ra 2000,
za pro jek to wa nie i or ga ni za cja wy sta -
wy „Wo kół Na sion” w Wy łusz cza ni
Szy szek w Łąc ku.

STA RO STWO PŁOCK
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W dniu 2 lip ca 2018r. w Wy szo -
gro dzie miał miej sce koń co wy
od biór in we sty cji po le ga ją cej
na od no wie za byt ko wych scho -
dów, któ re łą czą ul. Rę bow ską
i ul. Wi śla ną w Wy szo gro dzie.

War tość cał ko wi ta za da nia
to: 79 950,00 zł brut to.

Przed się wzię cie to do fi nan so wa ne
zo sta ło w ra mach Pro gra mu Roz wo ju
Ob sza rów Wiej ski ch2014 -2020. Do fi -
nan so wa nie na po zio mie 63,63%  wy -
nio sło od po wied nio: 50 318,00 zł.

Od bio ru do ko na li przed sta wi cie -
le In we sto ra – Gmi ny i Mia sta Wy szo -
gród:

– Bur mistrz Gmi ny i Mia sta Wy -
szo gród – Pan Jan Bosz ko,

-spe cja li sta ds. in fra struk tu ry i go -
spo dar ki ko mu nal nej – Pan Mar cin
Pie nią żek,

-in spek tor nad zo ru in we stor skie -
go – Pan An drzej Go la tow ski

Wy ko naw cą ro bót by ła fir ma: Re -
mon dis Aqua Wy szo gród Sp. z o.o. re -
pre zen to wa na przez Pa na Krzysz to fa
Cy bul skie go.

W od bio rze uczest ni czył rów nież
Pan Piotr Ka fliń ski -Prze wod ni czą cy Za -
rzą du Osie dla nr 1 w Wy szo gro dzie.

Pro jekt  „Od no wa za byt ko wych
scho dów z okre su mię dzy wo jen ne -
go”  obej mo wał m. in.: na pra wę
znisz czo nych scho dów, wy ko na nie

no wych ba rie rek, oświe tle nia so -
lar ne go, ła wek oraz doj ścia
do scho dów wraz z ta bli cą in for -
ma cyj ną. Scho dy te sta no wi ły nie -
gdyś prze dłu że nie nie ist nie ją cej
już ul. Ka hal nej, pro wa dzą cej
do sy na go gi, che de ru, Ka ha łu oraz
my kwy. Za byt ko we scho dy mie dzy
ul. Rę bow ską i Wi śla ną są je dy nym
za cho wa nym obiek tem przy po mi -
na ją cym o ist nie niu daw nej dziel -
ni cy ży dow skiej w Wy szo gro dzie.
Dzię ki wy ko na niu re mon tu scho -
dy znów bę dą słu żyć miesz kań com
na sze go mia stecz ka ja ko do sko na łe
miej sce do spo tkań i spa ce rów oraz
pod nio są atrak cyj ność tu ry stycz ną
Wy szo gro du.

Dnia 08 lip ca Ochot ni cza Straż Po żar na
w Rę bo wie ob cho dzi ła ju bi le usz 110 le cia
swo je go ist nie nia. Uro czy stość roz po czę ła się
prze mar szem z pla cu re mi zy OSP, któ re go
pro wa dzi ła rę bow ska Or kie stra pod ba tu tą
ka pel mi strza Wal de ma ra Ki dziu na, a za nią
przy by łe na tę uro czy stość pocz ty sztan da ro -
we i rę bow scy stra ża cy. Pierw szym punk tem
ju bi le uszu by ła Msza Świę ta, w ko ście le pa -
ra fial nym św. Ja na Chrzci cie la o godz. 13.00.
Stra ża cy i przy by li go ście wy słu cha li ka za nia
i krót kiej hi sto rii Stra ży w Rę bo wie, któ rą wy -
gło sił ks. Kan. Ze non Glic ner. Po Eu cha ry stii
prze mar szem stra ża cy uda li się pod re mi zę,
gdzie do ko na no ofi cjal ne go roz po czę cia ju bi -
le uszu przez do wód cę Uro czy sto ści - na czel ni -
ka dru ha Sła wo mi ra Ma lic kie go. Przy by łych
go ści i stra ża ków po wi tał Pre zes OSP - An -
drzej Ło żyń ski. Mi ło nam by ło go ścić pocz ty
sztan da ro we wraz z ich pre ze sa mi i na czel ni -
ka mi z: OSP Wy szo gród, OSP Drwa ły, OSP
Gród ko wo, OSP Bo li no, OSP Ko byl ni ki, OSP
Sło min, OSP Ra ko wo, OSP Or szy mo wo, OSP
Bo dza nów oraz za przy jaź nio ną straż z Wierz -
bo wa, z gm. Mrą go wo. 

Po roz po czę ciu na stą pi ło pod nie sie nie fla gi
OSP RP na maszt przez dru hów: To masz Ma lic ki,
To masz Pa nek i Piotr Bosz ko. Na stęp nie dzie ci ze
Szko ły Pod sta wo wej w Rę bo wie przy go to wa ły
przed sta wie nie pt. „Stra ża cy w ak cji”, za któ re do -
sta ły drob ne upo min ki od Pa na Sta ro sty Ma riu sza
Bień ka. Po wy stę pie dzie ci druh na Ka ta rzy na Smar -
dzew ska od czy ta ła za rys hi sto rycz ny Stra ży i Or kie -
stry, któ ry za cie ka wił wszyst kich przy by łych go ści.
Po tym na stą pi ło naj waż niej sze wy da rze nie ju bi le -
uszu - wrę cze nie od no wio ne go Sztan da ru OSP, któ -
re go do ko nał Wi ce pre zes Za rzą du Od dzia łu Wo je -
wódz kie go ZOSP RP druh Hi la ry Ja nusz czyk

w asy ście Sta ro sty Ma riu sza Bień ka i pre ze sa Za rzą -
du Miej sko -Gmin ne go ZOSP RP W Wy szo gro dzie
dru ha Hen ry ka Klu sie wi cza na rę ce pre ze sa An -
drze ja Ło żyń skie go. Chwi lę póź niej Stra ża cy zo sta li
od zna cze ni me da la mi: zło ty mi, srebr ny mi, brą zo -
wy mi za Za słu gi Dla Po żar nic twa, Od zna ka mi Stra -
żak Wzo ro wy. Na stęp nie przed sta wi ciel Urzę du
Mar szał kow skie go, Pan Ka rol Kra jew ski od zna czył
jed nost kę OSP Rę bo wo me da lem Pro Ma so via oraz
wrę czył imien ne dy plo my dla trzy na stu rę bow -
skich stra ża ków, któ rzy ma ją wię cej niż 50 lat
w Służ bie dla Po żar nic twa. Na to miast pan sta ro sta
Ma riusz Bie niek wrę czył od zna cze nia „Za słu żo ny
Stra żak” dla Po wia tu dla 6 stra ża ków. 

Na ko niec przy dźwię kach” War sza wian ki” od -
był się uro czy sty prze marsz pocz tów sztan da ro -
wych. Po za koń cze niu uro czy sto ści stra ża cy i za -
pro sze ni go ście uda li się na obiad w re mi zie, na któ -
rym nie za bra kło du że go tor tu z na pi sem:”110 lat
Stra ży w Rę bo wie”. Je ste śmy bar dzo dum ni z na -
szej stra ży, po nie waż to jed na z naj star szych jed no -
stek w po wie cie, któ ra ma po nad 100 lat i je dy na,
któ ra ma or kie strę dę tą w gmi nie.

„Od no wa za byt ko wych scho dów z okre su mię dzy wo jen ne go” w Wy szo gro dzie za koń czo na

110 lat OSP RĘ BO WO 
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„Swe go nie zna cie, cu dzie chwa li cie…” – ktoś mo że po wie dzieć, że Emaus, 
rę bow skie co rocz ne ob cho dy świę ce nia pól to nic wiel kie go, nic cie ka we go. I tu się my li…

reklama

Pod tym ty tu łem roz po czę to wa -
ka cyj ne za ję cia dla dzie ci z Gmi ny
i Mia sta Wy szo gród, któ re od by ły
się w dniach od 2 do 20 lip -
ca 2018r. Za ję cia zor ga ni zo wa ne
z my ślą o dzie ciach i mło dzie ży,
któ re chcia ły ak tyw nie, spor to wo
i cie ka wie spę dzić pierw sze ty go -
dnie wa ka cji let nich. 

W pro gra mie, któ ry za pew niał roz -
ryw kę na wy so kim po zio mie nie za bra -
kło wy jaz dów na ba sen do So cha cze wa
i Term w Msz czo no wie. Wy jaz dy na ba -
se ny zor ga ni zo wa ne by ły pię cio krot nie.
Na ba se nie dzie ci sko rzy sta ły z in struk ta -
rzu z na uki i do sko na le nia pły wa nia. By -
ły za ba wy na zjeż dżal niach i ką pie le w so -
lan ce na Ter mach w Msz czo no wie. Po ba -
se nach przy szedł czas na ma ły od po czy -

nek i za ję cia dy dak tycz ne z wy pla ta nia
wi kli ny. Warsz ta ty po pro wa dził Pan Jan
Mi chal ski, pe da gog oraz mistrz ple cion -
kar stwa i ko szy kar stwa. Dzię ki je go opo -
wie ściom uczest ni cy po zna li hi sto rię te -
go wy jąt ko we go za wo du. Mie li rów nież
oka zję sa mi spró bo wać swo ich sił i wy -
pleść pięk ne ko szycz ki i roż ki. Ko lej ny ty -
dzień oprócz już wspo mnia ne go wcze -
śniej wy jaz du do Msz czo no wa, któ ry od -
był się 9 lip ca dzie ci uczest ni czy ły w raj -
dzie ro we ro wym do po bli skich Tu ło wic
od da lo nych od Wy szo gro du oko -
ło 15 km. Tam na ro we rzy stów cze ka ło
przy go to wa ne ogni sko z pie cze niem kieł -
ba sek. Na miej scu wol ny czas dzie ciom
wy peł nia ły za ba wy na miej sco wym pla -
cu za baw. Ko niec dru gie go ty go dnia to
warsz ta ty z pro fi lak ty ki pt. „Na miot pro -
fi lak tycz ny - miej sce praw dy”. 

Dokończenie na str.7

W tym ro ku mia łem przy jem ność
zor ga ni zo wać wspól nie z Ko łem Go -
spo dyń Wiej skich z Rę bo wa Week -
end dla Ro da ka. Go ści li śmy na na -
szej przy cze pie, któ rą jeź dzi li śmy
po po lach, Ro da ków z Ka zach sta -
nu. By ła to gru pa 14stu osób, któ -
rzy miesz ka ją ak tu al nie w ośrod ku
ada pta cyj nym dla re pa trian tów
w Puł tu sku. Wy obraź cie so bie ja ka
dla nich to by ła fraj da, no we prze ży -
cie i ko lej ny etap po zna wa nia Oj czy -
zny swo ich przod ków po znać na sze
lo kal ne świę to i być wśród Po la ków,
zo ba czyć z bli ska pol ską wieś wraz
z wspa nia łym wiej skim kli ma tem.
Co wię cej na sze świę to wzbu dzi ło
ogrom ne za in te re so wa nie wo lon ta -
riu szy Fun da cji dla Ro da ka, bo tam
na Ma zu rach i War mii ta kich ob -
cho dów nie ma.

War to wspo mnieć i pod kre ślić, że
je ste śmy dru gą miej sco wo ścią, któ ra
wzię ła udział w Ak cji Week en dy dla Ro -
da ka – po le ga ją cą na za chę ca niu
do przyj mo wa nia u sie bie Ro da ków
z Ka zach sta nu – or ga ni zo wa ną przez
Fun da cję dla Ro da ka.

Bar dzo dzię ku je my księ dzu Pro -
bosz czo wi, Pa niom z Ko ła Go spo dyń

Wiej skich w Rę bo wie, OSP Rę bo wo
i miesz kań com za prze pięk ną go ści nę,
za an ga żo wa nie i ser ce oka zy wa ne Ro da -
kom przez Pań stwa na każ dym kro ku. 

Emaus to świę ce nie pól czy li pro ce -
syj ne prze jazd po po lnych dro gach
i krót kie mo dli twy przy hi sto rycz nych
ka plicz kach oraz krzy żach. Na za koń -
cze nie pro ce sji od by ła sie Msza Św. w le -
sie oraz po wszyst kim fe styn.

W te go rocz nych Emaus bra ła
udział Ewa Szy mań ska rad na Sej mi ku
ma zo wiec kie go oraz Jan Bosz ko Bur -
mistrz Wy szo gro du któ ry pod wra że -
niem spo tka nia z Ro da ka mi za ofe ro wał
spon so ring wy jaz du, na spo tka nie
z mło dzie żą z Ka zach sta nu któ ra obec -
nie prze by wa w do mu re ko lek cyj nym
w No wym Kaw ko wie na Ma zu rach. 

PA WEŁ KŁO BU KOW SKI

„Wa ka cyj ne Wy rów ny wa nie Szans 
- Sport, Re kre acja, Pro fi lak ty ka”
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re kla ma

Jak już, z na szych po przed nich ar -
ty ku łów, Pań stwo wie cie na wią za -
łem współ pra cę z Fun da cją dla Ro -
da ka z Olsz ty na – or ga ni za cją non
pro fit, któ rej głów nym ce lem jest
wspar cie Po lków z Ka zach sta nu
i Kre sów (wię cej in for ma cji na:
www.fun da cja dla ro da ka.pl). 

Do tych czas wspól nie z SGW Rę bo -
wo wspar li śmy ak cję Ku bek dla Ro da ka,
prze ka zu jąc kub ki do Do mu Re ko lek -
cyj ne go Za che usz, w któ rym ak tu al nie
prze by wa ją Ro da cy z Ka zach sta nu oraz
włą czy li śmy się do ak cji Week en dy dla
Ro da ka – za pra sza jąc Ro da ków z Ka -
zach sta nu na świę ce nie pól. 

Ale na tym nie po prze sta je my…
Mie li śmy przy jem ność od wie dzić ko lo -
nie dla pol skich dzie ci i mło dzie ży z Ka -
zach sta nu pn. „Wa ka cje dla Ro da ka”,
któ rych ce lem bez po śred nim jest or ga -
ni za cja wa ka cyj ne go po by tu na War mii
i Ma zu rach dzie ciom i mło dzie ży – po -
tom kom Po la ków ze sła nych do Ka zach -
sta nu przez so wie tów w la -

tach 1937–1941, umoż li wia ją ce go za -
po zna nie z ro dzi mą kul tu rą pol ską oraz
kon takt z ję zy kiem pol skim. 

Dzię ki wspar ciu Pa na Ja na Bosz ko
Bur mi strza Wy szo gro du mia łem moż li -
wość wraz z Pa nia mi z Ko ła Go spo dyń
Wiej skich z Rę bo wa je chać do No we go
Kaw ko wa – ma lut kiej war miń skiej wio -
ski, któ ra sta ła się swo istym cen trum
dla Ro da ków z Ka zach sta nu. To tu taj,
już po raz dru gi, od by wa ją się w/w ko lo -

nie; pol scy stu den ci z Ka zach sta nu,
Moł da wii, Ukra iny czy Bia ło ru si znaj -
du ją swój dom pod czas dłu gich week en -
dów, a Re pa trian ci z Ka zach sta nu
i Turk me ni sta nu mo gą spę dzić wol ny
czas i po znać ko lej ny prze pięk ny re gion
swo jej praw dzi wej Oj czy zny.

I nam się uda ło spę dzić wspa nia ły
dzień z mło dzie żą z Ka zach sta nu oraz
Or ga ni za to ra mi tych wszyst kich wy da -
rzeń. W dniu na szej wi zy ty w Na wym

Kaw ko wie go ścił (spe cjal nie dla uczest -
ni ków Wa ka cji dla Ro da ka i miesz kań -
ców oko licz nych miej sco wo ści) Na uko -
bus, czy li ob jaz do wa wy sta wa Cen trum
Na uki Ko per nik z War sza wy. Praw dzi -
wą fraj dą jest zo ba czyć i po czuć na wła -
snej skó rze te eks pe ry men ty, któ re pre -
zen tu ją Edu ka to rzy (ma my na dzie ję, że
i do nas przy je dzie ta ki bus pro wa dzi my
roz mo wy w spra wie spro wa dze nia i zor -
ga ni zo wa nia ta kich po ka zów w Gmi nie
Wy szo gród). 

Do mo we je dze nie i cie pła at mos -
fe ra to pierw sze sło wa, któ re nam się
na su wa ją pod czas opi sy wa nia te go
dnia na War mii. A bę dąc w tym re -
gio nie nie moż na nie zo ba czyć Sank -

tu arium w Gie trz wał dzie… To miej -
sce i świa do mość, że to tam Mat ka
Bo ska ob ja wi ła się zwy kłym dziew -
czyn kom na peł nia na dzie ją i praw -
dzi wym opty mi zmem.

A nas na pa wa opty mi zmem fakt, że
ko lej ne wspa nia łe wy da rze nia cze ka ją
nas, w ra mach współ pra cy z Fun da cją
dla Ro da ka, mia no wi cie Spo tka nia dla
Ro da ka i na po czą tek spo tka nie au tor -
skie z pi sar ką Jo an ną Jax (au tor ką au tor -
ką sa gi o Von Bec kach, sa gi „Ze msta
i prze ba cze nie” oraz po wie ści „Dłu ga
dro ga do do mu”) oraz Lek cja dla Ro da -
ka – szcze gó ły wkrót ce. Mam na dzie ję
że bę dzie się dzia ło;) 

PA WEŁ KŁO BU KOW SKI

Dokończenie ze str.6

Ce lem za jęć by ło uświa do mie nie
tym młod szym i tym star szym dzie ciom,
czę sto tra gicz nych sy tu acji i zda rzeń wy -
ni ka ją cych z wy stę po wa nia wszech obec -
nych tru cizn, ja ki mi są al ko hol, nar ko ty ki
i do pa la cze. Głów ny na cisk kła dzio ny był
na po ka za nie, iż nikt nie jest w sta nie
prze zwy cię żyć tru ją cych, obez wład nia ją -
cych i po zba wia ją cych moż li wo ści prze -
ży cia skut ków spo ży cia uży wek i ich dzia -
ła nia na ludz ki or ga nizm. Do ak tyw ne go
wy ko ny wa nia po szcze gól nych przy kła -
dów oraz ćwi czeń za pra sza ni by li wszy -
scy chęt ni, aby uświa do mić oglą da ją cym
spo tka nie, iż sy tu acje te mo gą do tknąć
każ de go z nich. Jed no cze śnie po przez te
przy kła dy uświa da mia my, iż to, co ma -
my naj cen niej sze go, czy li ży cie mo że my
stra cić po przez jed ną nie prze my śla ną de -
cy zję, złud ną chwi lę fał szy wej wol no ści.
Atrak cje to wa rzy szą ce po ka zom pro fi lak -
tycz nym uwi docz ni ły, że moż na „czy sto”
i świet ne się ba wić a ro dzi na jest tą wy spą
gdzie za wsze znaj dzie się bez piecz ny
port.

Trze ci ty dzień za jęć to atrak cja,
na któ rą wszy scy z utę sk nie niem cze ka -
li, praw dzi wa „pe tar da”, wy jazd
do Ener gy lan dii do Za to ru -Ro dzin ne go
Par ku Roz ryw ki. Tam na dzie ci cze ka ły
nie zli czo ne atrak cje, a wśród nich za li -
cza ją cy się do jed ne go z naj więk szych
i naj bar dziej eks tre mal nych me ga co aste -

rów w Eu ro pie Hy pe rion. Na dru gi
dzień od by ły się za ję cia re kre acyj ne
na dmu cha nych zjeż dżal niach i pla cach
za baw usta wio nych na ha li spor to wej.
Moż na by ło po grać w ha lo wą pił kę noż -
ną i ko szy ków kę. Na za koń cze nie ak cji
let niej wszy scy uczest ni cy wzię li udział
w pik ni ku gril lo wym przy am fi te atrze
nad Wi słą oraz od by li rejs tram wa jem
wod nym.

Za ję cia od by ły się dzię ki do ta cji fi -
nan so wej przy zna nej przez Bur mi strza
Gmi ny i Mia sta Wy szo gród, środ kom fi -
nan so wym Miej sko – Gmin nej Ko mi sji
Roz wią zy wa niu Pro ble mów Al ko ho lo -
wych i Uza leż nie niom oraz środ kom fi -
nan so wym z wkła du wła sne go, Sto wa rzy -
sze niu „Me ce na sów” Spor tu Wy szo gród.

W imie niu wła snym oraz uczest ni -
ków za jęć let nich w Wy szo gro dzie ser -
decz ne po dzię ko wa nia skła dam Bur mi -
strzo wi Gmi ny i Mia sta Wy szo gród Pa -
nu Ja no wi Bosz ko, człon kom Miej sko -
-Gmin nej ko mi sji An ty al ko ho lo wej:
An nie Kos sa kow skiej, Grze go rzo wi
Klus, Kle men so wi Plich ciń skie mu,
Alek san drze Win nic kiej, Gra ży nie

Wa ka cje dla Ro da ka

Piotr kow skiej, An nie Ki joch, Krzysz to -
fo wi Fa bi siak, Ma riu szo wi Ca ban, Zbi -
gnie wo wi Wi śniew skie mu, Wie sła wo wi
Ga wor skie mu oraz Sto wa rzy sze niu”
Me ce na sów Spor tu” Wy szo gród, któ ry
był ope ra to rem tych dzia łań, ka drze
i wo lon ta riu szom w oso bach:
Han na Si dor – Pre zes Sto wa rzy sze nia
„Me ce na sów” Spor tu Wy szo gród 
Le szek Buks -v -ce Pre zes SMS Wy szo -
gród 

Ma rek Brzo zow ski ko or dy na tor Cen -
trum Kul tu ry „Wi sła”
Mał go rza ta Ma jew ska dyr. Miej sko -
-Gmin nej Bi blio te ki 
Pa nia Ta ma ra Goz dan
Pa ni Iwo na Ro kic ka
Pa ni Mał go rza ta Gór nic ka 
Pan Ma ciej Pie trzak 

Do zo ba cze nia za rok 
JA KUB SI DOR –KIE ROW NIK HA LI SPOR TO WEJ 

W WY SZO GRO DZIE



CZWARTEK, 2 sierpnia 20188

reklama

22 lipca 2018 r. o godzinie 14:00 na stadionie LKS
Stegny rozpoczęły się Miejsko-Gminne Zawody
Sportowo-Pożarnicze 2018. Do zmagań stanęło 7
drużyn męskich. Rywalizacja składała się z dwóch
etapów: pierwszy to sztafeta pożarnicza 7x50 m z
przeszkodami, drugi etap to ćwiczenie bojowe,
polegające na jak najszybszym sprawieniu linii
ssawnej, głównej i gaśniczej oraz przewróceniu
przeszkód na końcu toru. Na wynik drużyny składała
się suma punktów uzyskanych za czas wykonania
konkurencji oraz punktów karnych. Nad prawidłowym
przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska
powołana przez Komendanta Miejskiego Państwowej
Straży Pożarnej w Płocku. Na zawody przybyli
również: Mariusz Bieniek- Starosta Płocki, Hilary
Januszczyk- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego
ZOSP RP w Płocku, Jan Boszko- Burmistrz Gminy i
Miasta Wyszogród, Anna Kossakowska- Sekretarz
Gminy i Miasta Wyszogród, Józef Zbigniew Boszko-
Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród,
Henryk Klusiewicz- Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-
Gminnego ZOSP RP w Wyszogrodzie, Krzysztof
Laskowski- Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w
Wyszogrodzie, ks. Grzegorz Przybyłek- Proboszcz
Parafii Wyszogród, Krzysztof Rygier- członek Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku oraz
mieszkańcy Gminy i Miasta Wyszogród.

Po pierwszym etapie na prowadzeniu była jednostka OSP
Wyszogród, która osiągnęła czas 62,4, drugie miejsce
zajmowała jednostka z Rębowa z czasem 64,1, a trzecie OSP
Kobylniki z rezultatem 73,3.

Ćwiczenie bojowe wygrała jednostka OSP Rębowo z
czasem 48,4, drugie miejsce zajmowała OSP Drwały z czasem
53,3, natomiast trzecie OSP Wyszogród z czasem 50,3 + 5
punktów karnych. 

Klasyfikacja po dwóch etapach była następująca:
1. OSP Rębowo z czasem łącznym 112,5
2. OSP Wyszogród z czasem łącznym 117,7
3. OSP Drwały z czasem łącznym 132,5
4. OSP Kobylniki z czasem łącznym 134,5
5. OSP Rakowo z czasem łącznym 138,6
6. OSP Słomin z czasem łącznym 139,4
7. OSP Gródkowo z czasem łącznym 161,0
Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród odbyło się

wręczenie medali i odznaczeń dla wyróżniających się druhów.
Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości Starosta

Płocki wyróżnił pamiątkowym medalem następujące osoby:
• Wiesław Ambroziak - OSP Wyszogród
• Władysław Przybylski - OSP Bolino
• Andrzej Głowacki - OSP Rakowo
• Waldemar Łątka - OSP Słomin
• Mariusz Caban - OSP Grodkowo
• Zbigniew Boszko - OSP Drwały
• Andrzej Gruszka - OSP Kobylniki
• Andrzej Łożyński  – OSP Rębowo (otrzymał medal

podczas uroczystości 110-lecia OSP Rębowo)

Miejsko – Gminne zawody sportowo - pożarnicze w Wyszogrodzie



9

reklama

Jak wszy scy wie my OSP w Rę bo wie ob cho dzi ła swój Ju bi le usz-
- 110 lat ist nie nia. Do Stra ży na le ży rów nież Or kie stra, li czą ca oko -
ło 30 człon ków. Straż Po żar na w Rę bo wie chcia ła by, aby jej or kie -
stra funk cjo no wa ła jesz cze le piej oraz roz wi ja ła się przyj mu jąc no -
wych człon ków w swo je sze re gi, dla te go zło ży ła wnio sek o do ta cję
w Kon kur sie gran to wym „Dzia łaj Lo kal nie 2018”. Jest to Pro gram
Pol sko -Ame ry kań ski Fun da cji Wol no ści re ali zo wa ny przez Aka de -
mię Roz wo ju Fi lan tro pii w Pol sce i Fun da cję „Fun dusz Lo kal ny Zie -
mi Płoc kiej - Mło dzi Ra zem”. Ty tuł pro jek tu brzmi: „Rę bo wo z mu -
zy ką wśród naj młod szych”. Cał ko wi ta war tość bu dże tu pro jek tu
(uwzględ nia jąc wkład wła sny oraz kwo tę do ta cji) to 8228.80 zł.
Wnio sko wa na kwo ta do ta cji, któ rą otrzy ma li śmy to 6000 zł. 

Głów nym ce lem pro jek tu jest: 
Na uka mło dzie ży i dzie ci gry na in stru men tach 
Przy go to wa nie mło dzie ży do za si le nia sze re gów or kie stry dę tej 
Kup no trzech no wych in stru men tów dę tych: trąb ki, klar ne tu i pu zo nu. 

Chce my, aby dzię ki te mu pro jek to wi roz wi ja ła się na sza Or kie stra, dzie ci uczy -
ły się na do brych in stru men tach. Pró by od by wa ją się w każ dy pią tek o godz. 20.00
a dla dzie ci we wor ki o 16.00 i w piąt ki ra zem z do ro sły mi. Dzia łal ność na szej Or -
kie stry nie ogra ni cza się do wy stę pów w ob rę bie gmi ny. Gra my na róż nych uro czy -
sto ściach. Ostat nio by li śmy w Biel sku na prze glą dzie Or kiestr Dę tych. Mi mo, że na -
sza Or kie stra nie jest za wo do wa, lecz ochot ni cza za ję li śmy 4 miej sce na 9 or kiestr
i otrzy ma li śmy pu char z na gro dą pie nięż ną. Jest ona tyl ko rok młod sza od Stra ży,
więc w 2019 ro ku bę dzie my ob cho dzić jej 110 le cie. Zo sta ła ona za ło żo na w 1909
r. z ini cja ty wy ks. Po mir skie go. In stru men ty za ku pio no za wła sne pie nią dze i ofia ro -
wa ne przez miej sco we spo łe czeń stwo. Pierw szym ka pel mi strzem zo stał Wła dy sław
Gó rec ki, a na stęp nie Bo le sław Gór nic ki. Kie dy nad szedł okres oku pa cji nie miec kiej
dzia łal ność Stra ży ogra ni czo no do bo jo wej. Po wy zwo le niu w 1945r. wzno wio no
dzia łal ność Stra ży i Or kie stry. Ka pel mi strzo stwo po wie rzo no Fran cisz ko wi Woi. Rę -
bow ska Or kie stra już w ma ju 1945 ro ku gra ła mar sze po wra ca ją cym woj skom, bra -
ła udział w pierw szych do żyn kach w Lu bli nie. Jej naj wyż sze osią gnię cia to: II miej -
sce w Pierw szym Wo je wódz kim Fe sti wa lu Or kiestr Dę tych w Płoc ku spo śród 13
bio rą cych udział. W 1928r. w Sta ro źre bach wi ta ła Pre zy den ta RP Igna ce go Mo ścic -
kie go, a w 1930r. gra ła hymn te muż pre zy den to wi w cza sie je go po dró ży wi zy ta cyj -
nej przez woj. Ma zo wiec kie oraz pod czas od da wa nia mo stu w Wy szo gro dzie
w obec no ści pre zy den ta. Po śmier ci dru ha Woi or kie strę pro wa dził druh Sta ni sław
Sta now ski. Od 2000r. ka pel mi strzem jest Wal de mar Ki dziun a od 2015r. po sia da -
my no we mun du ry, któ rą róż nią się od stra żac kich i ja ko or kie stra je ste śmy w nich
roz po zna wal ni. 

Chce my, aby jej hi sto ria to czy ła się da lej przy bo ku Ochot ni czej Stra ży Po żar nej
w Rę bo wie, a dzię ki ta kim pro jek tom jak „Rę bo wo wśród naj młod szych” sys te ma -
tycz nie się roz wi ja ła i pod no si ła po ziom wy kształ ce nia mu zycz ne go na szej or kie stry. 

DH MAR TY NA ŁO ŻYŃ SKA

„Rębowo z muzyką wśród najmłodszych” 

Dnia 7 lip ca 2018 r. na te re nie Gmin ne go Cen trum
In for ma cji w Wo ro wi cach już po raz ko lej ny od by ły się
Gmin ne Za wo dy Spor to wo -Po żar ni cze. Uczest ni czy ły
w nich wszyst kie Za stę py Ochot ni czych Stra ży Po żar -
nych z te re nu Gmi ny Bul ko wo.

Tra dy cyj nie za wo dy roz po czę ła uro czy sta – po lo wa Msza
Świę ta, ce le bro wa na przez Pro bosz cza Pa ra fii pw. Prze mie nie -
nia Pań skie go w Da ni sze wie ks. An drze ja Kon wer skie go. Ofi -
cjal ne go otwar cia za wo dów do ko nał Wójt Gmi ny Bul ko wo
Ga briel Gra czyk, któ ry rów nież przy wi tał wszyst kich przy by -
łych go ści. Od pra wę stra ża ków prze pro wa dził Ko men dant
Gmin ny ZOSP RP Piotr Kaź mie row ski.

Za wo dy Stra żac kie jak co ro ku zo sta ły ro ze gra ne
w dwóch fla go wych kon ku ren cjach:

1. Ćwi cze nia bo jo we
2. Szta fe ta po żar ni cza 7 x 50 m z prze szko da mi
W Gmin nych Za wo dach Spor to wo -Po żar ni czych wzię ło

udział 7 dru żyn (w tym 1 ko bie ca). Nad pra wi dło wym prze -
bie giem czu wa ła ko mi sja sę dziow ska po wo ła na przez Ko men -
dan ta Miej skie go PSP w Płoc ku w skła dzie:

1.bryg. Piotr Ra kow ski – Sę dzia Głów ny
2.mł. Bryg. Adam Bron ka
3.mł. asp. Łu kasz Szy mań ski
4.mł. ogn. Pa weł Opol ski
5.ogn. Zo fia Dziu gan
Ko mi sja Sę dziow ska stwier dzi ła, że or ga ni za cja, przy go to -

wa nie jak i sam prze bieg za wo dów zo sta ły prze pro wa dzo ne
na jak naj wyż szym po zio mie. Kla sy fi ka cja ge ne ral na za wo -
dów przed sta wia się na stę pu ją co: 

Gru pa,, A”- mę skie dru ży ny po żar ni cze 
1. OSP No we Łub ki 
2. OSP Bul ko wo
3. OSP Pi li chów ko
4. OSP Bli cho wo
5. OSP Nad uł ki
6. OSP Wo ro wi ce
Gru pa,, C” – Ko bie ce dru ży ny po żar ni cze
1. OSP Wo ro wi ce

Po prze pro wa dze niu za wo dów na stą pi ło wrę cze nie sta tu -
etek, dy plo mów oraz na gród rze czo wych. Wójt Gmi ny Bul ko -
wo po dzię ko wał wszyst kim oso bom za an ga żo wa nym w przy -
go to wa nie za wo dów, a w szcze gól no ści pra cow ni kom Go spo -
dar ki Ko mu nal nej przy Urzę dzie Gmi ny Bul ko wo oraz dru -
hom z po szcze gól nych OSP.

Or ga ni za to ra mi Gmin nych Za wo dów Spor to wo -Po żar ni -
czych Ochot ni czych Stra ży Po żar nych z te re nu Gmi ny Bul ko -
wo by li Wójt Gmi ny Bul ko wo oraz Za rząd Od dzia łu Gmin ne -
go związ ku Ochot ni czych Stra ży Po żar nych RP w Bul ko wie.
Za wo dy w czę ści ofi cjal nej, jak i sa me zma ga nia po pro wa dzi ła
Druh na Ane ta Chmie lew ska.

Bul ko wo gmin ne za wo dy OSP
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30 czerw ca i 1 lip ca 2018 r. na mi ło śni ków hi sto rii
śre dnio wie cza cze ka ła nie la da grat ka. A to wszyst ko
dzię ki im pre zie ple ne ro wej „Most Ja gieł ły”, któ rej
part ne rem by ła Gmi na Czer wińsk nad Wi słą.

Głów nym ce lem im pre zy by ło upa mięt nie nie prze pra wy
wojsk kró la Wła dy sła wa Ja gieł ły w Czer wiń sku nad Wi słą
pod czas woj ny z Za ko nem Krzy żac kim w 1410 r. 

Pik nik roz po czął się w so bo tę na te re nie ogro dów klasz -
tor nych a na stęp nie barw ny śre dnio wiecz ny ko ro wód na cze le
z Kró lem Wła dy sła wem Ja gieł łą i Księ ciem Wi tol dem prze -
szedł uli ca mi Czer wiń ska na Bul war Wi śla ny.

Nad Wi słą za pre zen to wa na zo sta ła sym bo licz na re pli ka
mo stu łyż wo we go przy udzia le tra dy cyj nych ło dzi fli sac kich.
Na stęp nie do ko na no uro czy ste go od sło nię cia ta bli cy pa miąt -
ko wej upa mięt nia ją cej dro gę Ja gieł ły na Grun wald. 

Po tym wy da rze niu wszy scy uda li się do klasz to ru, gdzie
w śre dnio wiecz nej sce ne rii roz po czę ły się warsz ta ty rze mio sła,
tur nie je oraz róż ne po ka zy. Wi dzo wie mo gli zo ba czyć jak wy -
glą da ła pra ca pra ca szew ca, ko wa la czy garn ca rza. Na uczest ni -
ków im pre zy cze kał po kaz gru py so kol ni czej, stra ga ny z tka ni -
na mi, ce ra mi ką i bi żu te rią. Nie mal przez ca ły czas trwa ły licz -
ne tur nie je ry cer skie i łucz ni cze. Zwień cze niem pierw sze go
dnia im pre zy był po kaz ognia na Bul wa rze Wi śla nym.

W nie dzie lę od ra na trwa ły po ka zy rze mio sła daw ne go
a na za koń cze nie od by ła się msza świę ta try denc ka.

UG CZER WINSK

Za na mi Wian ki w Za krze wie. Wian ki w Za krze wie or ga ni zo wa ne są
od kil ku lat, jest to czas na wspól ną za ba wę nie tyl ko miesz kań ców Za -
krze wa ale rów nież ca łej lo kal nej spo łecz no ści. 

Te go rocz ne spo tka nie od by ło się 30 czerw ca. Roz po czę li śmy je od przy wi ta nia
ro we rzy stów, któ rych wspól nie z OSP z Ma łej Wsi za pro si li śmy na po kaz stra żac ki
z za kre su udzie la nia pierw szej po mo cy przed me dycz nej. Na stęp nie Wójt Gmi ny
Ma ła Wieś Zyg munt Woj na row ski, Dy rek tor Gmin ne go Cen trum Kul tu ry Mul -
tiO sa da w Ma łej Wsi Ewa Grze lak oraz Rad ny Gmi ny Ma ła Wieś Da riusz Wy soc ki
po dzię ko wa li stra ża kom z Jed no stek Gmin nych (Ochot ni czej Stra ży Po żar nej z Za -
krze wa, Ma łej Wsi, Pod gó rza i Sta rych Ga łek) za ich bez in te re sow ną po moc i wspar -
cie pod czas or ga ni za cji im prez gmin nych i raj dów ro we ro wych. 

Dla wszyst kich przy by łych go ści przy go to wa na zo sta ła dar mo wa gro chów ka
oraz wspól ne pie cze nie kieł ba sek przy ogni sku. Nie za bra kło rów nież wspól ne go
ple ce nia wian ków z ziół i kwia tów, któ re pusz czo ne zo sta ły na wo dę.

Na dzie ci cze ka ła bez płat na zjeż dżal nia, kon kur sy i ani ma cje.
Ser decz nie dzię ku je my Go spo da rzom te go wie czo ru – Ochot ni czej Stra ży Po -

żar nej w Za krze wie. Dzię ku je my Wam bar dzo za prze mi łą współ pra cę i ogrom ne
za an ga żo wa nie, do ce nia my ogrom pra cy ja ki wło ży li ście w przy go to wa nia. JE STE -
ŚCIE NIE ZA STĄ PIE NI.

Dzię ku je my Wój to wi Gmi ny Ma ła Wieś za wspar cie fi nan so we, bez któ re go or -
ga ni za cja te go wy da rze nia by ła by bar dzo trud na. Dzię ku je my Rad ne mu Gmi ny
Ma ła Wieś Da riu szo wi Wy soc kie mu, któ ry od sa me go po cząt ku był bar dzo za an ga -
żo wa ny w or ga ni za cję so bot nie go spo tka nia. Dzię ku je my ŚDS w Sta rych Świę ci cach
oraz DPS w Za krze wie - za ple ce nie wian ków, Stra ża kom Ochot ni kom z Te re nu
Gmi ny Ma ła Wieś - za czu wa nie nad bez pie czeń stwem, Sto wa rzy sze niu Ko biet
Wiej skich MAL WA - za współ or ga ni za cję Raj du Ro we ro we go oraz wszyst kim
uczest ni kom Raj du. Dzię ku je my rów nież wła ści cie lo wi te re nu, któ ry udo stęp nił te
pięk ne i uro kli we miej sce. Je że li ko goś po mi nę li śmy PRZE PRA SZA MY! 

Pra cow nia Oran ge w Bul ko wie
dzia ła ją ca w struk tu rach Bi blio te ki
od stycz nia jest mo to rem na pę do -
wym no wych dzia łań dla bul kow -
skiej spo łecz no ści. W na sze po my -
sły sta ra my się an ga żo wać, jak
naj więk szą licz bę miesz kań ców.
Od po cząt ku ro ku zor ga ni zo wa li -
śmy m. in. cykl spo tkań dla dzie ci
i mło dzie ży do ty czą cy bez piecz ne -
go In ter ne tu i ko do wa nia. 

Wspól nie z gru pą „Za czy ta ni w Bul -
ko” w ma ju i w czerw cu re ali zo wa li śmy
pro jekt „Za czy ta ne Bul ko wo”, w ra mach
któ re go od by wa ły się warsz ta ty dla mło -
dzie ży i spek ta kle dla pra wie 130 przed -
szko la ków. Pod czas czerw co wej No cy Bi -
blio tek od by ły się mię dzy po ko le nio we
warsz ta ty przy szło ścio we, pod czas któ -
rych roz ma wia li śmy o przy szło ści tej
za 100 lat, a mło dzież prze pro wa dza ła
wy wia dy z lo kal ny mi li de ra mi.   W ra -
mach ko lej ne go pro jek tu w na szej Pra -
cow ni zo sta ły prze pro wa dzo ne przez
spe cja li stę ze Sto wa rzy sze nia Ro bisz. to
warsz ta ty z mo de lo wa nia i dru ku 3D,
dla dwu dzie sto oso bo wej de le ga cji mło -
dzie ży ze wszyst kich szkół z te re nu
Gmi ny. Rów nież w czerw cu zo sta ły zor -
ga ni zo wa ne 3 dnio we warsz ta ty ani ma -

cyj ne z no wy mi tech no lo gia mi, prze pro -
wa dzo ne przez edu ka tor kę z Fun da cji
„5Me dium”, któ rych efek tem by ło przy -
go to wa nie I gry te re no wej „Ke vin sam
w Bul ko wie”, któ ra zo sta ła ro ze gra na
pod czas VIII Dni Bul ko wa. Z ko lei w lip -
cu od by ły się za ję cia z Le go Mind -
storms  w ra mach pro jek tu „Ro bo – Ty
i Ja”.  W ra mach wy zwa nia dla mło dzie -
ży zor ga ni zo wa li śmy Esca pe Ro om,
dzię ki te mu w na szych prze strze niach
zo stał wy re ży se ro wa ny i na gra ny te le -
dysk – z przy mru że niem oka - pro mu ją -
cy czy ta nie pt. O tym jak, „Gra ży na i Ja -
nusz” ucie kli z Bi blio -Pra cow ni w Bul ko!

Wy da rze nie to za ję ło pierw sze miej sce
w gry wa li za cji z in ny mi pra cow nia mi,
w któ rej uczest ni czy my na plat for mie
Oran ge. Po nad to w róż nych for mach
spo tkań, im prez, pre lek cji, wy cie czek,
warsz ta tów, za jęć, lek cji lub po pro stu
od wie dza ją cych nas w ce lu wy po ży cze -
nia książ ki lub za gra nia w Play Sta tion,
czy sko rzy sta nia z In ter ne tu by ło pra -
wie 7 ty się cy osób!

Pro sto z Oran ge Ser ca prze sy ła my
wy ra zy wdzięcz no ści za za an ga żo wa nie
w ży cie na szej Pra cow ni WSZYST KIM,
któ rzy nas wspie ra ją. 

Dzię ku je my i za pra sza my do nas!

Pra cow nia Oran ge Ser cem Gmi ny Bul ko wo

Most Ja gieł ły – Czer wińsk nad Wi słą „Wian ki nad Wi słą”
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Zbrod nia wo łyń ska by ła an ty pol -
ską czyst ką et nicz ną, prze pro wa -
dzo ną przez na cjo na li stów ukra iń -
skich, ma ją cą cha rak ter lu do bój -
stwa, do ko na na w la -
tach 1943–1945. Jej spraw -
cy – Or ga ni za cja Na cjo na li stów
Ukra iń skich frak cja Ste pa na Ban -
de ry (OUN -B) oraz jej zbroj ne ra -
mię Ukra iń ska Ar mia Po wstań cza
(UPA) we wła snych do ku men tach
pla no wą eks ter mi na cję lud no ści
pol skiej okre śla li mia nem „ak cji
an ty pol skiej”. We dług sza cun ków
pol skich hi sto ry ków ukra iń scy na -
cjo na li ści za mor do wa li w la -
tach 1943-1945 na Wo ły niu
i w Ga li cji Wschod niej ok. 100 tys.
Po la ków. 40-60 tys. zgi nę ło
na Wo ły niu, 20-40 tys. w Ga li cji
Wschod niej, co naj mniej 4 tys.
na te re nie dzi siej szej Pol ski. Kul -
mi na cja tych wy da rzeń, okre śla -
nych mia nem zbrod ni wo łyń skiej,
na stą pi ła 11 lip ca 1943 r., gdy od -
dzia ły UPA za ata ko wa ły ok. 150
pol skich miej sco wo ści.

Jak po da je IPN, na sku tek pol skich
ak cji od we to wych do wio sny 1945 ro ku
zgi nę ło praw do po dob nie 10–12 tys. 

„My lą się ci, któ rzy my ślą, że pa -
mięć nie po tra fi się od ra dzać al bo że
upływ cza su za trze wszyst kie czy ny
i praw dzi wy ból prze szło ści. Że na sza
pla ne ta na dal bę dzie się ob ra cać, dni i la -
ta bę dą mi jać. Obo wią zek na ka zu je
dziś, że by wszyst ko, co nie zo sta ło jesz -
cze po wie dzia ne, do po wie dzieć do koń -
ca.” (A. Twar dow ski)

8 lip ca mia łem za szczyt uczest ni -
czyć wraz z re pre zen tan ta mi Fun da cji
dla Ro da ka w Świa to wych Ob cho -
dach 75. Rocz ni cy Lu do bój stwa na Wo -
ły niu, zor ga ni zo wa ne przez Ogól no pol -
ski Ko mi tet Ob cho dów Na ro do we go
Dnia Pa mię ci Ofiar Lu do bój stwa Po la -
ków na Kre sach Wschod nich, któ re roz -
po czę ły się w nie dzie lę, w po łu dnie
od zmia ny po ste run ku ho no ro we go
i od czy ta nia ape lu po mor do wa nych
przy Gro bie Nie zna ne go Żoł nie rza

w War sza wie. Udział w wy da rze niu
wzię li m. in. przed sta wi cie le władz pań -
stwo wych i ko ściel nych, In sty tu tu Pa -
mię ci Na ro do wej, a tak że oca le ni z rze zi
wo łyń skiej. 

Pod czas uro czy sto ści głos m. in.
prze wod ni czą ca Sto wa rzy sze nia Upa -
mięt nia nia Po la ków Po mor do wa nych
na Wo ły niu Ja ni na Ka li now ska. Oca lo -
na z rze zi pod kre śli ła, że to, co do tej po -
ry zo sta ło zro bio ne przez pol skie pań -
stwo w kwe stii upa mięt nie nia ofiar, „to
za ma ło”. Do da ła, że Wo ły nia cy i Kre so -
wia cy do po mi na ją się przede wszyst -
kim o eks hu ma cje zwłok swo ich za mor -
do wa nych ro dzin. „Co win ni są ci Po la -
cy? Na Wo ły niu i nie tyl ko na Wo ły niu,
na ca łych Kre sach Wschod nich. Zgi nę li
za co? Za swo ją pol skość. Tam nie ma
już na szej oj czy zny, tam spo czy wa ją na -
si naj bliż si, w do łach śmier ci, nie jed no -

krot nie na wierz chu jest wy sy pi sko
śmie ci” – mó wi ła Ka li now ska. 

Po uro czy sto ści przy Gro bie Nie zna -
ne go Żoł nie rza, marsz pa mię ci prze szedł
przez Kra kow skie Przed mie ście i Sta re
Mia sto do Ka te dry Po lo wej Woj ska Pol -
skie go Dłu giej, gdzie roz po czę ła się msza
świę ta w in ten cji ofiar lu do bój stwa. 

Ogrom nym za szczy tem by ło zło że -
nie przez nas wień ca.

Mó wić gło śno o be stial skim mor -
dzie na Po la kach, uczyć i do cho dzić
praw dy to nasz obo wią zek.

Bar dzo dzię ku je my ks. Ta de uszo wi
Isa ko wi czo wi -Za lew skie mu za za pro -
sze nie do udzia łu w Ko mi te cie Ho no ro -
wych w tak waż nym Wy da rze niu.

Fun da cję dla Ro da ka re pre zen to wa -
li: Ro bert Ra chwał, Ewa Szy mań ska, Pa -
weł Kło bu kow ski oraz Jo an na Wilk -
-Yari diz.

Ob cho dy 75. rocz ni cy Zbrod ni Wo łyń skiej 
„Nie o ze mstę lecz o praw dę i pa mięć wo ła ją ofia ry” 
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HI STO RIA PA RA FII CHO CI SZEW SKIEJpolecamy

Dzie je pa ra fii cho ci szew skiej wią żą
się z hi sto rią dwóch są sied nich
mią czyń skiej i smo szew skiej, któ -
rych funk cje Cho ci sze wo przej mo -
wa ło: Mią czy na od 1778 i Smo sze -
wa w la tach 1817-1975. Ze wzglę -
du na wa run ki na tu ral ne: bli skość
rze ki, do bre gle by, na tu ral ne miej -
sca obron ne, te re ny te by ły od nie -
pa mięt nych cza sów za miesz ka łe
przez czło wie ka. Świad czą o tym
przy pad ko we od kry cia ar che olo -
gicz ne: neo li tycz nej kul tu ry pu cha -
rów lej ko wa tych w Smo sze wie
i cmen ta rza kul tu ry gro bów skrzyn -
ko wych (z okre su wpły wów rzym -
skich – III/IV w. n. e.) na te re nie
ze spo łu pa ła co wo – par ko we go
w Mią czy nie.

We wcze snym śre dnio wie czu re jon
ten na le żał do naj gę ściej za lud nio nych
w ska li ca łe go

Ma zow sza, sta no wiąc część tzw.
„sta re go Ma zow sza” (Ma zow sza płoc -
kie go). W cza sach po gań skich
(VI – IX w.) miał na le żeć do tzw. „ple -
mie nia wy szo grodz kie go”, któ re go
ośrod kiem był gród w Wy szo gro -
dzie – Drwa łach i miej sca kul tu w Wy -
szo gro dzie (te ren dzi siej sze go po mni ka
Bi twy nad Bzu rą), Ra dzi ko wie (wzgó -
rze „Ga ik”) oraz Czer wiń sku (te ren dzi -
siej sze go cmen ta rza lub klasz to ru). Nie -
wy klu czo ne, że ze wzglę du na po do -
bień stwo to po gra ficz ne (izo lo wa ny
przez głę bo kie pa ro wy wy so ki cy pel
nad wi ślań skiej skar py) ta ką sa mą ro lę
speł nia ło wzgó rze w Mią czyn ku, na któ -
rym po sa do wio no póź niej ko ściół. Po -
lań scy ksią żę ta chęt nie ada pto wa li te
miej sca dla no wej re li gii, usu wa jąc wcze -
śniej po zo sta ło ści po gań skie.

W pierw szych wie kach chrze ści jań -
stwa opie kę du cho wą nad tym re jo nem
spra wo wa ły be ne dyk tyń skie pla ców ki
mi syj ne w Czer wiń sku lub Za kro czy -
miu, wy mie nio ne w tzw. „fal sy fi ka cie
mo gi leń skim” w 1065r. Od 1155r. te re -
ny te zna la zły się w or bi cie wpły wów
klasz to ru ka no ni ków re gu lar nych (au -
gu stia nów) w Czer wiń sku. Pierw sze

wzmian ki źró dło we o wsiach na le żą -
cych do tych pa ra fii po cho dzą z lat: Mią -
czyn (1254r.), Smo sze wo (1294r.),
Cho ci sze wo (1373r.), Wy chódźc
(1386r.), Ro gu szyn (1416r.), Go wo ro -
wo i Przy bo je wo (1424r.). Więk szość
z nich po sia da na zwy pa tro ni micz ne
(od imie nia wła ści cie la lub za ło ży cie la):
Cho ci sze wo – Cho cisz, Go wo ro -
wo – Go wor, Ro gu szyn – Ro gusz/Roch,
Mią czyn (pier wot nie Mie ci no) – Mie -
cław, Przy bo je wo – Przy boj, Smo sze -
wo – Smaszcz. Te go ty pu wsie ma ją naj -
star szy ro do wód i po wsta wa ły mię -
dzy X a XII w. To po gra ficz ny cha rak ter
ma na zwa Wy chódźc (Wy -
chócz) – od miej sca prze pra wy przez
Wi słę al bo od imie nia Wy chna. 

Praw do po dob nie jesz cze w XII w.
Mią czyn i Go ła win tra fi ły dro gą ksią żę -
ce go nada nia w rę ce ro du Ła bę dziów
(Du ni nów). Z ich fun da cji, w Mią czy -
nie po wsta ła pa ra fia p. w. św. Pio tra
i Paw ła (po czą tek XIV w.), do któ rej na -

le ża ły wsie: Mią czyn, Mią czy nek, Go ła -
win, Go wo ro wo, Ro gu szyn, Przy bo je -
wo, Wy chódźc, Stra szyn, Ka wę czyn,
Wo la Mią czyń ska. Z po dzia ła mi ma jąt -
ko wy mi, zwią za ne jest naj pew niej po -
wsta nie dru giej pa ra fii w ich do -
brach – w Smo sze wie, ery go wa nej
przez bi sku pa płoc kie go Ści bo ra z Ra -
dzy mi na w 1385r. Ła bę dzio wie mią -
czyń scy już w XV w. po dzie li li się na kil -
ka ro dzin, któ re wzię ły swo je na zwi ska
od ro do wych sie dzib: Mią czyń skich,
Go ła wiń skich, Smo szew skich, Skot nic -
kich, Karn kow skich. W 1373r. bra cia
Sta ni sław i Dzier sław otrzy ma li od księ -
cia ma zo wiec kie go Sie mo wi ta III pra wo
cheł miń skie dla swo ich wsi – Cho ci sze -
wa i Smo sze wa. Jest to wpraw dzie
pierw sza wzmian ka źró dło wa o Cho ci -
sze wie, ale wieś mu sia ła ist nieć już
od daw na oraz być do brze za go spo da ro -
wa na i lud na, aby wła ści cie lo wi opła ca ło
się prze no sić ją na pra wo cheł miń skie.
Cho ci sze wo i pa ra fia mią czyń ska sta no -
wi ły wów czas część Księ stwa Ma zo -
wiec kie go, rzą dzo ne go przez księ cia Ja -
nu sza Star sze go, któ ry był sprzy mie -
rzeń cem Ja gieł ły w kon flik cie z Krzy ża -
ka mi. W wik to rii grun waldz kiej
w 1410r. brał udział Sa sin z Wy chódź -
ca, her bu Po wa ła, któ ry zo stał wy mie -
nio ny wśród naj zna mie nit szych ry ce rzy
cho rą gwi na dwor nej kró la Wła dy sła wa
Ja gieł ły. Być mo że wła śnie Wy chódźc
był miej scem prze pra wy huf ców Ja gieł -
ły przez Wi słę po słyn nym „mo ście
na ło dziach”, za rów no w 1410r. jak
i w: 1414r., 1419r., 1422r. Świad czyć
mo że o tym kró lew ski do ku ment wy -
sta wio ny 16 lip ca 1419r. „W Wy chódź -
cu, na brze gu Wi sły, w miej scu po sto ju
na szych wojsk”. Stra te gicz ne zna cze nie
Wy chódź ca spra wia, że przez na stęp ne
stu le cie znaj du je się on w rę kach ko lej -
nych wo je wo dów ma zo wiec -
kich – od 1436r. Ja na Gło wa cza z Le że -
nic, a od 1484r. Ni no gnie wa Kry skie go.

Po cząt ki pa ra fii cho ci szew skiej wią -
żą się z ro dzo ny mi brać mi Paw łem
i Win cen tym z Gi życ w zie mi go sty niń -
skiej, her bu Goz da wa, twór ca mi po tę gi
te go ro du na ksią żę cym Ma zow szu.
Pierw szy z nich był w la tach 1439-63
bi sku pem płoc kim, dru gi – mar szał -
kiem dwo ru ksią żąt ma zo wiec kich (Bo -
le sła wa IV, księż nych An ny i Bar ba ry).

Win cen ty, któ ry ro bił ka rie rę w księ -
stwie ma zo wiec kim (czer skim), bę dąc
pod da nym ksią żąt płoc kich, po trze bo wał
po sia dło ści w dziel ni cy swe go wład cy.
Stąd w ro ku 1448 ku pił, za wy so ką kwo -
tę 1200 kóp gro szy, Cho ci sze wo i młyn
w Go ła wi nie – od Mi ko ła ja z Cho ci sze -
wa, a za 350 kóp gro szy – Wy -
chódźc – od Sę dzi wo ja z Le że nic. Wy so -
ka ce na, ja ką za pła cił za Cho ci sze wo, naj -
pew niej świad czy o wiel ko ści i do brym
za go spo da ro wa niu tej po sia dło ści. Aby
wzmoc nić re zy den cjo nal ny cha rak ter
Cho ci sze wa, a co za tym idzie – swój pre -
stiż, mar sza łek ufun do wał tu w 1450 r.
ko ściół. Je go brat, bi skup Pa weł, ery go wał
jed no wio sko wą pa ra fię 4. II. 1452 r. i wy -
łą czył ją z pa ra fii mią czyń skiej, na da jąc jej
dzie się ci ny bi sku pie z Łbo wa, Karn ko wa
i Przy bo je wa oraz mesz ne od dwu dzie -
stu sze ściu kmie ci z Cho ci sze wa. Po nad -
to w ak cie fun da cyj nym Win cen ty Gi -
życ ki na dał ko ścio ło wi cho ci szew skie mu
dwie włó ki zie mi (36 ha) oraz uwol nił je
od wszel kich po sług. Rów no cze śnie
przy znał pa ra fii dzie się ci ny w ziar nie
z dwo ru cho ci szew skie go oraz dwie mor -
gi (8 ha) łą ki w Wy chódź cu. Mar sza łek
był jed nym z naj ma jęt niej szych moż nych
Ma zow sza, świad czy o tym po życz ka
w wy so ko ści ty sią ca flo re nów, ja kiej
udzie lił kró lo wi Ka zi mie rzo wi Ja giel loń -
czy ko wi na pro wa dze nie woj ny trzy na -
sto let niej z Za ko nem.

Być mo że za moż ność i am bi cje
mar szał ka mia ły wpływ na wiel kość
i wy po sa że nie pierw szej cho ci szew skiej
świą ty ni, ery go wa nej p. w. Zwia sto wa -
nia Naj święt szej Ma ryi Pan ny i Świę -
tych Era zma i Le onar da. W 1484r. syn
Win cen te go, Jan, sprze dał Cho ci sze wo,
Wy chódźc i młyn w Go ła wi nie Ni no -
gnie wo wi Kry skie mu, her bu Praw -
dzic – kasz te la no wi ra cią skie mu. Kry -
scy ufun do wa li w XVI w. „wiel ki i pięk -
ny ko ściół”, któ ry w 1740r. wła ści ciel
Cho ci sze wa – Wła dy sław Łaź niew ski
od dał lub sprze dał ka no ni kom re gu lar -
nym z Czer wiń ska.

Cho ci sze wo jed nak, po przej ściu
w rę ce Kry skich, stra ci ło swą po zy cję
na rzecz Dro bi na i Kry ska, sta jąc się jed ną
z wie lu wsi w po tęż nym do mi nium Kry -
skich, co ge ne ro wa ło kło po ty z utrzy ma -
niem pa ra fii. Mia ry nie szczę ścia do peł ni -
ły dwa ko lej ne na jaz dy wojsk szwedz kich:
w okre sie po to pu (1655-60) i woj ny pół -
noc nej (1700-21). Znisz cze nia wo jen ne
i przy wle czo na przez na jeźdź ców za ra za,
do pro wa dzi ły do de gra da cji go spo dar czej
i de mo - gra ficz nej trzech sio strza nych pa -
ra fii. Znisz cze nia i gra bie że by ły „za słu gą”
szwedz kiej za ło gi obo zu wa row ne go
w Mo dli nie (la ta 1655-57). To ona spa li ła
ko ściół mią czyń ski, któ ry od bu do wa no
do pie ro w 1724r. sta ra niem Ka zi mie rza
Du nin – Mią czyń skie go. Praw do po dob -
nie wów czas ro lę ko ścio ła pa ra fial ne go
prze ję ła świą ty nia cho ci szew ska. Obo -

wiąz ki dusz pa ster skie spra wo wał wte dy
w oby dwu pa ra fiach pro boszcz mią czyń -
ski. W Cho ci sze wie bo wiem, jak do no szą
pro to ko ły wi zy ta cji bi sku piej z 1775r.,
od cza su po to pu „przez osiem dzie siąt lat
nie by ło księ dza”. Jed no wio sko wa pa ra fia,
spu sto szo na ka ta kli zmem dzie jo wym,
nie by ła go w sta nie utrzy mać. Tak do szło
do per so nal ne go po łą cze nia pa ra fii mią -
czyń skiej i cho ci szew skiej. W 1740r. cze -
śnik za kro czym ski, Wła dy sław Łaź niew -
ski, wy bu do wał w Cho ci sze wie ka pli cę,
na miej scu wspo mnia ne go wy żej ko ścio -
ła, da ro wa ne go ka no ni kom re gu lar nym
z Czer wiń ska.

W 1737r. spło nął dach ko ścio ła
mią czyń skie go, co za po cząt ko wa ło po -
wol ny, acz nie uchron ny je go upa dek. To
ko lej ne nie szczę ście zbie gło się w cza sie
ze śmier cią ostat nich mę skich przed sta -
wi cie li, od da ne go ko ścio ło wi, ro du mią -
czyń skich. Ich ma ją tek, ja ko wia no Ju -
sty ny Mią czyń skiej, tra fił w rę ce ro du
Star czew skich, obo jęt nych na po trze by
mią czyń skie go ko ścio ła i nie chęt nych je -
go dal sze mu utrzy ma niu.

W kon se kwen cji 7. X. 1778r., kon -
sy storz puł tu ski zniósł for mal nie pa ra -
fię mią czyń ską, włą cza jąc jej te ren
do pa ra fii Cho ci sze wo – ja ko by już
„z daw na pa ra fie te by ły po łą czo ne”.

Opusz czo na świą ty nia mią czyń ska
co raz bar dziej pod upa da ła. W 1804r.
stra wił ją osta tecz nie ogień. Czas za tarł
śla dy cmen ta rza ko ściel ne go, a o świę to -
ści te go miej sca przy po mi na ła je dy nie
ce gla na fi gur ka, wpi sa na do re je stru za -
byt ków w la tach sześć dzie sią tych XX -
-go wie ku. Tę rów nież, w la tach dzie -
więć dzie sią tych ubie głe go stu le cia ro ze -
brał no wy pry wat ny wła ści ciel, któ ry
na ko ściel nym wzgó rzu w Mią czyn ku
wy sta wił oka za łą re zy den cję.

W la tach 1812-13 prze mar sze Wiel -
kiej Ar mii na po le oń skiej i ar mii ro syj skiej,
obro na twier dzy mo dliń skiej, zruj no wa ły
pa ra fię smo szew ską. W 1817r. w pro to ko -
łach wi zy ta cji ge ne ral nej za pi sa no, że w tej
sy tu acji tam tej szy ko ściół, do tąd pa ra fial ny,
„z po wo du zruj no wa nej bu dow li ple bań -
skiej w cza sach wo jen nych, afi lio wa ny zo -
stał do bli skie go ko ścio ła Cho ci szew skie -
go”. XIX i XX wiek był cza sem po myśl -
nym dla pa ra fii cho ci szew skiej w jej roz wo -
ju du cho wym, de mo gra ficz nym i ma te -
rial nym. Oczy wi ście, nie omi nę ły jej ka ta -
kli zmy zwią za ne z ko lej ny mi woj na mi, po -
li ty ką za bor ców, epi de mia mi cho le ry w la -
tach1831,1846-47,1855, gry py hisz pań -
skiej w la tach 1918-19. Po myśl ność pa ra fii
bu do wa na by ła przez jej ko lej nych dusz pa -
ste rzy, ko la to rów i pa ra fian. Wśród ko la to -
rów na szcze gól ne wy róż nie nie za słu gu ją:
Szcze pan Mi szew ski – fun da tor obec ne go
ko ścio ła, zbu do wa ne go w la tach 1830-35;
Onu fry Le woc ki – re stau ra tor ko ścio ła,
fun da tor mu ro wa nej ple ba nii i or ga ni -
stów ki; Jó zef i Ma ria z Li piń skich Le woc -
cy – fun da to rzy dzwon ni cy i wy po sa że nia
ko ściel ne go, twór cy pierw szej szko ły
w Cho ci sze wie; Jó ze fat i Ju lian na z Mą -
czew skich Za widz cy – re stau ra to rzy ko -
ścio ła w 1878r., fun da to rzy po łu dnio wej
kruch ty; Wła dy sław i Ka mi lia z Przy bo -
jew skich Żół tow scy oraz ich syn Ka zi -
mierz – wła ści cie le Cho ci sze wa i Mią czy -
na, fun da to rzy wy po sa że nia ko ściel ne go.

Dokończenie na str.13
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Dokończenie ze str.12

Szcze gól nie ob fi tym w nie zwy -
kłych lu dzi był dla Cho ci sze wa okres
lat 1850-66, kie dy to ma ją tek prze -
szedł w rę ce ro dzi ny Le woc kich. Gło -
wa ro dzi ny – Onu fry, ży to mie rza nin,
był ma te ma ty kiem i pe da go giem,
człon kiem To wa rzy stwa Do Ksiąg Ele -
men tar nych, au to rem pod ręcz ni ka
ma te ma ty ki, ge ne ral nym wi zy ta to rem
szkół w Kró le stwie Pol skim. Po przej -
ściu na eme ry tu rę w 1851r., osiadł
w ma jąt ku Cho ci sze wo, gdzie wy bu -
do wał ist nie ją cy do dnia dzi siej sze go
dwór w sty lu póź no kla sy cy stycz nym.
Ży wo in te re so wał się ży ciem swo ich
pod da nych i się ni mi opie ko wał. Je go
żo ną by ła Ka ta rzy na, wy wo dzą ca się
z bo ga tej w uczo nych, ar ty stów, pi sa -
rzy, woj sko wych i urzęd ni ków,
a przede wszyst kim pa trio tów, ro dzi ny
Li piń skich. Wy cho wa na przez stry ja,
Jó ze fa Li piń skie go (pi sa rza, tłu ma cza,
kry ty ka li te rac kie go i te atral ne go, naj -
wyż sze go urzęd ni ka władz oświa to -
wych w Księ stwie War szaw skim i Kró -
le stwie Pol skim) mia ła oka zję oso bi ście
po znać lu mi na rzy pol skiej kul tu ry
i na uki: Sta ni sła wa Sta szi ca, Sta ni sła wa
Po toc kie go, An to nie go Odyń ca, Kle -
men ty nę z Tań skich Hof f ma no wą, Ju -
lia na Ur sy na Niem ce wi cza, Fry de ry ka
Cho pi na. W la tach 1833-64 pro wa dzi -
ła w War sza wie wła sny sa lon li te rac ki,

któ ry na piąt ko wych wie czor kach sku -
piał śmie tan kę in te lek tu al ną sto li cy.
By wa li tam: Ka zi mierz Bru dziń ski,
Sta ni sław Ja cho wicz, Cy prian i Lu -
dwik Nor wi do wie, Ja nu ary Su cho dol -
ski, Edward Dem bow ski, sio stry Fry -
de ry ka Cho pi na – Lu dwi ka i Iza bel la.
Pod pseu do ni mem Piotr Ry chlak, Ka -
ta rzy na Le woc ka pi sa ła mo ra li za tor -
skie opo wia da nia, po wie ści i ar ty ku ły
do ów cze snej pra sy. W pra cy spo łecz -
nej ży wo in te re so wa ła się lo sem naj -
uboż szych i ko biet, a ta ostat nia sfe ra
dzia łal no ści przy nio sła jej ty tuł pierw -
szej pol skiej eman cy pant ki. Z go ścin -
no ści Le woc kiej w cho ci szew skim
dwo rze chęt nie ko rzy sta li nie tyl ko by -
wal cy jej sa lo nu li te rac kie go, ale tak że
jej krew ni: Ro za lia z Li piń skich Jasz -
czew ska – Wy soc ka, mat ka ge ne ra ła
Jó ze fa Wy soc kie go, uczest ni ka po wsta -
nia li sto pa do we go i do wód cy wojsk wę -
gier skich w cza sie Wio sny Lu dów; Flo -
rian Li piń ski, brat Ka ta rzy ny – ma larz,
któ re mu cho ci szew ska świą ty nia za -
wdzię cza ob ra zy: świę tej Ka ta rzy ny
Alek san dryj skiej na za su wie ob ra zu
Mat ki Bo skiej w oł ta rzu głów nym oraz
świę te go Jó ze fa w oł ta rzu bocz nym.
Sta ni sła wo wi Li piń skie mu – bra tan ko -
wi Le woc kiej, uzna ne mu w ca łej Eu ro -
pie rzeź bia rzo wi, ko ścio ły cho ci szew -
ski i za kro czym ski za wdzię cza ją wie le
zna ko mi tych dzieł. Je go au tor stwa jest
za pew ne rzeź ba św. Jó ze fa, zdo bią ca

bra mę ko ściel ną, bę dą ca czę ści epi ta -
fium po świę co ne go tra gicz nie zmar łe -
mu, w 1864 r. sy no wi Le woc kich – Jó -
ze fo wi Sta ni sła wo wi.

Ten ostat ni, wraz ze swo ją żo ną
Ma rią, do trzy my wał kro ku ro dzi com
w dzia łal no ści fi lan tro pij nej i oświa to -
wej, za kła da jąc i pro wa dząc w la -
tach 1857-64 szko łę dla dzie ci wiej -
skich. Mie ści ła się ona w do mu or ga ni -
sty, a na uczy cie la mi by li mło dzi pań -
stwo Le woc cy. Ma ria Le woc ka za sły -
nę ła z wy jąt ko wej do bro ci i po mo cy
miej sco wym ro dzi nom chłop skim,
„nie raz bied nych lu dzi do tknię tych
ob łoż ną cho ro bą do dwo ru spro wa -
dza ła i sa ma im usłu gi wa ła”. Oby dwo -
je mał żon ko wie wspar li po wsta nie
stycz nio we, któ re go żoł nie rza mi by li
Flo rian i Sta ni sław Li piń scy. Ten ostat -
ni zo stał ze sła ny na Sy be rię, skąd po -
wró cił w 1869r.

W cza sie no cy za bo rów pa ra fia mia -
ła rów nież szczę ście do nie zwy kłych
pro bosz czów, do któ rych na le że li ks.
Mo dest Tur ski (1803-19)– ab sol went
Uni wer sy te tu Kra kow skie go, do mi ni -
ka nin; ks. Jó zef Ko wa lew ski (1832-37),
bu dow ni czy dzi siej szej świą ty ni; ks. Jó -
zef Osiec ki (1852-64), bli ski współ pra -
cow nik ro dzi ny Le woc kich – wspól nie
z nią do pro wa dził do re stau ra cji ko ścio -
ła, bu do wy ple ba nii i or ga ni stów ki, za ło -
że nia no we go cmen ta rza (1852).

Pa ra fia moc no ucier pia ła w 1915r.
od po żo gi wznie co nej przez wy co fu ją ce
się woj ska ro syj skie. Z dy mem pusz czo -
no wte dy więk szość wsi i ma jąt ków
ziem skich. Spło nę ły wszyst kie za bu do -
wa nia pa ra fial ne; na szczę ście żoł da cy
oszczę dzi li świą ty nię cho ci szew ską
i smo szew ską.

W okre sie mię dzy wo jen nym pa ra -
fia by ła ani ma to rem ży cia re li gij ne go
i spo łecz ne go, sku pio ne go w Ka to lic -
kich Sto wa rzy sze niach Mło dzie ży Mę -
skiej i Żeń skiej, czte rech Ko łach Ży we go
Ró żań ca, Brac twie Ró żań co wym, Chó -
rze Ko ściel nym i Ak cji Ka to lic kiej.
W cza sie dru giej woj ny świa to wej pa ra -
fia Cho ci sze wo, po dob nie jak ca ła
Rzecz po spo li ta, za pła ci ła da ni nę krwi.
Na te re nie pa ra fii bar dzo ak tyw nie dzia -
ła ła pla ców ka Ar mii Kra jo wej o kryp to -
ni mie „Fa la”. Świą ty nię smo szew ską
Niem cy za mie ni li na ma ga zy ny i warsz -
ta ty.

No wy ustrój, przy nie sio ny na ba -
gne tach Ar mii Czer wo nej, wy pę dził
z ro do wych sie dzib i ma jąt ków zie mian,
skon flik to wał wiej skich są sia dów, pró -
bo wał ode brać chło pom zie mię, bu do -
wał mi raż świa ta bez Bo ga. Ko ściół i ro -
dzi na sta ły się wów czas ba stio nem wia -
ry, tra dy cji i pol sko ści. Sym bo lem tam -
tych cza sów są lo sy świą tyń pa ra fial -
nych. Pod upa dła cho ci szew ska zo sta ła
pod nie sio na do świet no ści w la tach
osiem dzie sią tych (re mont za koń czo no
w 1989r.), przez ks. Ste fa na Ko co ta.
Smo szew ska, spa lo na 8. VIII. 1971r.,
przez „nie zna nych spraw ców”, pod nie -
sio na z po pio łów przez ks. Wal de ma ra
No wa ka w 1975r.

Trze cie go ma ja 1975r. bi skup płoc -
ki Bog dan Si kor ski ery go wał pa ra fię
w Smo sze wie p. w. św. Ma te usza. Przy -
pi sa no do niej wsie: Smo sze wo, Tręb ki,
Moch ty, Go ła win, Mią czy nek i Wól kę
Przy bo jew ską. W ten spo sób có ry pa ra -
fii mią czyń skiej po szły od tąd swo imi
dro ga mi.

OPRA CO WA LI: MGR DA RIUSZ UMIĘC KI, 

KS. JE RZY ZDUN KIE WICZ; 

KO REK TA: MGR AN NA NO WA KOW SKA
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ogłoszenia

Gmin na Bi blio te ka w Bul ko wie
wraz z 9 in ny mi pla ców ka mi z wo je -
wódz twa ma zo wiec kie go, zo sta ła wy bra -
na przez Fun da cję Roz wo ju Spo łe czeń -
stwa In for ma cyj ne go do udzia łu w pią tej
edy cji pro jek tu, któ re go głów nym ce lem
by ło po sze rze nie wie dzy eko no micz nej
wśród osób z gru py 50+ oraz prze ciw -
dzia ła nie wy klu cze niu cy fro we mu osób
star szych. W trak cie zor ga ni zo wa nych
od ma ja do koń ca czerw ca spo tkań, dwu -
dzie sto oso bo wa gru pa uczest ni ków
pod kie run kiem od po wied nio prze szko -
lo nych bi blio te ka rzy, mo gła sko rzy stać ze
spe cjal nie opra co wa ne go dla nich kur su
e -le arin go we go, któ ry przy bli żył im pod -
sta wo we za gad nie nia eko no micz ne,
szcze gól nie waż ne w ży ciu co dzien nym
(tj. za ku py przez In ter net, ban ko wość
elek tro nicz na, prze li cza nie wa lut,

oszczę dza nie, czy wpływ po li ty ki ban ku
cen tral ne go na bu dżet do mo wy). W spo -
tka niu koń czą cym re ali za cję pro jek tu
udział wzię li se nio rzy, któ rzy uczest ni -
czy li w cy klu za jęć po świę co nym fi nan -
som i ban ko wo ści, jak rów nież za pro szo -
ny gość – Wójt Gmi ny Bul ko wo Pan Ga -
briel Gra czyk, któ ry z ra do ścią wrę czył
cer ty fi ka ty ukoń cze nia kur su. Spo tka nie
by ło oka zją do pod su mo wań dzia łań
w ob rę bie re ali zo wa ne go pro jek tu oraz
do roz mów do ty czą cych no wych po my -
słów ak ty wi zu ją cych na szych se nio rów. 

Kurs jest ele men tem pią tej edy cji
pro jek tu „O fi nan sach w bi blio te ce”,
pro wa dzo nej przez Fun da cję Roz wo ju
Spo łe czeń stwa In for ma cyj ne go. Pro jekt
jest re ali zo wa ny z Na ro do wym Ban -
kiem Pol skim w ra mach Pro gra mu Edu -
ka cji Eko no micz nej

Ogłoszenie
Sprzedam
kozę z mlekiem 

okolice 
Wyszogrodu 

telefon 
601307186

Spływ Ka ja ko wy KĘ PIAK 2018

reklama

Ko rzy sta jąc z prze rwy li go wej
w czerw cu i lip cu by ły pro wa dzo ne bie -
żą ce pra ce pie lę gna cyj ne mu ra wy bo -
iska na Gmin nym Sta dio nie Pił ki Noż -
nej w Bul ko wie. Dzia ła nia pie lę gna cyj -
ne by ły skie ro wa ne na po pra wę naj bar -
dziej zu ży tych od cin ków mu ra wy bo -
iska, a jed nym z naj faj niej szych efek tów
by ła pie lę gna cja pla cu mu ra wy
przed bram ka mi, gdzie bram ka rze go -
spo da rzy i go ści bę dą mie li bar dzo do -
bre wa run ki pod czas me czy li go wych.

Głów nym ce lem dzia łań jest za cho -
wa nie sta nu mu ra wy na moż li wie naj -
wyż szym po zio mie.

BUL KO WO, 25.07.2018 R.

W dniu 14 lip ca 2018 r. od był
się II Spływ Ka ja ko wy KĘ -
PIAK 2018. Pa tro nat Ho no ro wy
nad wy da rze niem ob jął Sta ro sta
Po wia tu Płoc kie go Ma riusz Bie niek
oraz Wójt Gmi ny Bo dza nów Je rzy
Sta ni szew ski. Or ga ni za to ra mi spły -
wu by ła Ochot ni cza Straż Po żar -
na w Kę pie Pol skiej a współ or ga ni -
za to ra mi by ło Sto wa rzy sze nie Spo -
łecz no -Kul tu ral ne So kół w Bo dza -
no wie oraz Sto wa rzy sze nie Klub
Bie ga cza So kół Bo dza nów. Pa tro -
nem me dial nym wy da rze nia zo stał
Ty go dnik Płoc ki, e -Wy szo grod. pl
oraz Por tal Płock.

Wy da rze nie zo sta ło za re je stro wa ne
w pro gra mie „Nie pod le gła” na stro nie
www.nie pod le gła.gov.pl dla uczcze nia
przez Gmi nę Bo dza nów 100-le cia od -
zy ska nia Nie pod le gło ści. 

Zwy cięz ca mi te go rocz nej
II edy cji spły wu ka ja ko we go 
KĘ PIAK 2018 zo sta li:

I miej sce – Ja ro sław Lip czyń ski i Ma rek
Kajs – Mi sze wo
II miej sce – Ste fan Mi chal ski i Ma ciej
So bót ka – Ło mian ki
III miej sce – Ka mil La skow ski i Pa weł
Mar ci niak – Kę pa Pol ska

Pod czas za koń cze nia Wójt Gmi ny
Bo dza nów Je rzy Sta ni szew ski oraz Prze -
wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Bo dza nów Pa -
weł Ró żań ski wrę czy li pu cha ry dla zwy -
cięz ców i naj star sze go uczest ni ka, któ -
rym był Pan Piotr Mi kos 79 lat z Płoc ka,
oraz wrę czy li pa miąt ko we me da le i dy -
plo my dla wszyst kich uczest ni ków. 

Tra sa spły wu skła da ła się 
z II eta pów. 

Etap I Mo dlin Twier dza –Czer wińsk -
–28, 3 km 
Etap II –Czer wińsk – Kę pa Pol -
ska 28, 2 km
Etap I + II –Mo dlin Twier dza –Czer -
wińsk –Kę pa Pol ska –56, 5 km z od cin -
kiem Wy szo gród –Kę pa Pol ska, ja ko
wy ścig uczest ni ków.

W punk cie kon tro l nym w Czer -
wiń sku gdzie za koń czył się I etap cze kał
na uczest ni ków spły wu sta tek Tu ry -
stycz nej Że glu gi Wi śla nej WOD NIK Pa -
na Le cha Zy cha, któ ry za brał na po kład
uczest ni ków re zy gnu ją cych z II eta pu.
Naj bar dziej wy trwa li prze pły nę li ca ły
dy stans li czą cy 56,5 km. Spływ trwał
od godz. 8.00 do 17.00. Udział zgło si -
ło 48 uczest ni ków, z cze go osta tecz nie
po pły nę ły 34 oso by. Na star cie sta nę li
uczest ni cy z Gi życ ka woj. war miń sko -
-ma zur skim, Olsz ty na, Ru dy Ślą skiej,
War sza wy, Ło mia nek, Płoc ka, Bo dza no -
wa, Kę py Pol skiej, Ga sę wa, Mi sze wa,
Cy bu li na, Mach ci na w pow. płoc kim,
oraz pa ra uczest ni ków z Fran cji.

Pod czas tra sy uczest ni cy po dzi wia li
miej sco we za byt ki oraz pięk no nad wi ślań -
skiej przy ro dy t. j. Twier dzę w Mo dli nie,
Bra mę Ostro łęc ką, spi chlerz Ja na Ja ku ba
Gaya, uj ście rze ki Na rew do Wi sły, re zer -
wat przy ro dy „Za ko le Za kro czym skie”, re -
zer wat przy ro dy Kę pa Ra kow ska, re zer wat
przy ro dy Kę pa An to niń ska, przy stań wod -
ną w Su cho do le oraz re zer wat przy ro dy
Wy spy Za krzew skie. Do li naśrod ko wej Wi -
sły Ma zow sza to uro kli we miej sca do upra -
wia nia wod nej tu ry sty ki z któ rą uczest ni cy
spły wu zmie rzy li się pod czas dzie wię ciu
go dzin wi śla nej przy go dy. Po mi mo po -
chmur nej po go dy ko man dor spły wu Bo -
gu sław Siu dal ski wraz z Ochot ni czą Stra żą
Po żar ną wKę pie Pol skiej iNo wo dwor skim
Wod nym Po go to wiem Wod nym po pro -
wa dzi li uczest ni ków spły wu na wod nej tu -
ry stycz nej tra sie rze ki Wi sły.

Gra tu lu je my wszyst kim uczest ni -
kom spły wu ka ja ko we go prze ży cia
wspa nia łej wi śla nej przy go dy. 

Spływ Ka ja ko wy zo stał zor ga ni zo -
wa ny w ra mach za da nia „Spływ Ka ja -
ko wy KĘ PIAK 2018” do fi nan so wa ne -
go przez Po wiat Płoc ki oraz za da nia
„Tu ry sty ka z bie giem Wi sły” do fi nan -
so wa ne go przez Sa mo rząd Wo je wódz -
twa Ma zo wiec kie go. 

BUL KOW SKA MU RA WA NA STA DIO NIE PIŁ KAR SKIM NA 5.

Fi nan se bez ta jem nic w bi blio te ce w Bul ko wie
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W so bo tę 28 lip ca spo tka li śmy się
na Bo isku Spor to wym im. Ra fa ła
Ko zic kie go w Ma łej Wsi na roz -
gryw kach III Gmin ne go Tur nie ju
Pił ki Pla żo wej w Ma łej Wsi. W spo -
tka niu udział wzię ło 5 dru żyn.
Nad pra wi dło wym prze bie giem
roz gry wek czu wa li nie za stą pie ni
Sę dzio wie Pan Sła wo mir Kor du la -
siń ski z Ma łej Wsi oraz Pan Hen -
ryk Czar nec ki z Dzier ża no wa. Dzię -
ku je my ser decz nie za bez in te re -
sow ną po moc i pra cę na rzecz lo -
kal nej spo łecz no ści! 

Ser decz nie dzię ku je my Wój to wi
Gmi ny Ma ła Wieś Pa nu Zyg mun to wi
Woj na row skie mu za ob ję cie Ho no ro -
wym Pa tro na tem na szych Gmin nych
roz gry wek oraz ufun do wa nie me da li
i pu cha rów. 

Wszy scy uczest ni cy otrzy ma li me -
da le (ich gra by ła na praw dę na me dal,
ła two nie by ło po nie waż bar dzo wy so -

kie tem pe ra tu ry znacz nie utrud nia ły
grę) i pa miąt ko we dy plo my.

Trzy naj lep sze dru ży ny 
otrzy ma ły pu cha ry, a by li to:

I miej sce - BOR SU KI (Pa weł Bor kow ski,
Piotr Rasz tem bor ski, Mag da le na Szczo -
drow ska)
II miej sce - Dzier ża no wo TiM (Hen ryk
Czar nec ki, Ka mil Nie mi row ski, Na ta lia
Nie mi row ska, Pa tryk Czar nec ki, Do mi -
ni ka Ma liń ska)
III miej sce - Pan czo Te am (Pau li na Stęp ka,
Piotr Ma jew ski, Da riusz Win czyń ski)

Wszyst kim uczest ni kom Gra tu lu -
je my. Dzię ku je my za od wa gę i wspól ną
za ba wę. Do zo ba cze nia na rok!

reklama

MA SZE WIA DA – DRU GIE MIEJ SCE W TUR NIE JU
SIAT KAR SKIM ZJED NO CZO NYCH BUL KO WO

Dru gie miej sce za ję ła dru ży na VT Zjed no cze ni Bul ko wo w Tur nie ju Siat -
kar skim w Ma sze wie Du żym pn. „MA SZE WIA DA”.

Zjed no czo nych re pre zen to wa li: Klau dia Ma zur kie wicz, Pau li na Ko złow ska, Do -
mi nik Choj nac ki, Krzysz tof Ja ku biak, Ka mil Ma zur kie wicz oraz Ma rek Trem biń ski.

MA SZE WO DU ŻE, 27.07.2018 R

III Gmin ny tur niej Pił ki Pla żo wej w Ma łej Wsi

Za na mi trze cie Wal ne Ze bra nie Człon ków Klu bu
Spor to we go „ZJED NO CZE NI” Bul ko wo, któ re tra dy cyj -
nie od by ło się w Świe tli cy Wiej skiej w Bul ko wie.
Na spo tka niu obec ni by li przede wszyst kim człon ko -
wie i za wod ni cy Klu bu, ale rów nież Ro dzi ce dzie ci
i mło dzie ży tre nu ją cych w klu bie oraz za pro sze ni go -
ście – Wójt Gmi ny Bul ko wo Pan Ga briel Gra czyk, Rad -
ny Gmi ny Bul ko wo Pan Mie czy sław Jó zwiak, Pre zes
Za rza du WA PO -TECH Pan Woj ciech Wa chol, Pa ni An -
na Ostro wic ka, Pan An drzej Przed peł ski. Kil ku za pro -
szo nych go ści nie ste ty nie do je cha ło.

Na ze bra niu omó wio ne zo sta ły wszyst kie dzia ła nia za mi -
nio ne 1,5 ro ku oraz zo sta ły przed sta wio ne wszyst kie spra woz -
da nia za ten okres. Po nad to, Pre zes Klu bu Krzysz tof Ja ku biak
w imie niu Za rzą du Klu bu przed sta wił sze ro ki plan dzia ła nia
na se zon spor to wy 2018/2019, w któ rym za pla no wa nych jest
wie le za dań zwią za nych m. in. z apli ko wa niem o środ ki ze -
wnę trze, roz wój Aka de mii Pił kar skiej Zjed no czo nych Bul ko -
wo, udział w roz gryw kach li go wych i pu cha ro wych, kształ ce -
nie ka dry tre ner skiej i roz wój pro ce su tre nin go we go, udział
i or ga ni za cja tur nie jów spor to wych dla dzie ci, mło dzie ży oraz
do ro słych.

Pod su mo wu jąc ze bra nie Za rząd Klu bu przy go to wał po -
dzię ko wa nia i upo min ki dla osób wspo ma ga ją cych klub.

Po nad to, Wójt Gmi ny Bul ko wo Pan Ga briel Gra czyk wrę -
czył dla Klu bu upo mi nek spor to wy oraz po dzię ko wał
za współ pra cę i osią gnię cia na rzecz two rze nia i roz wo ju spor -
tu w Gmi nie Bul ko wo.

Zwień cze niem ze bra nia by ło uczcze nie trze cich uro dzin
Klu bu w bul kow skiej re stau ra cji CO ALA Ca fe.

WAL NE ZE BRA NIE SPRA WOZ DAW CZE 2018 – ZJED NO CZE NI BUL KO WO

TUR NIEJ PIŁ KAR SKI O PU CHAR 60-LE CIA LWÓ WIAN KI LWÓ WEK
Zjed no cze ni Bul ko wo
za ję li trze cie miej sce
w Mię dzy po wia to -
wym Tur nie ju Pił kar -
skim o Pu char 60-le -
cia Lwó wian ki Lwó -
wek. Po nad to, bram -
ka rzem tur nie ju zo -
stał nasz go al ke eper
Prze my sław Ra czyń -
ski, któ ry wpu ścił tyl -

ko 1 go la pod czas ca łe go tur nie ju. Mie li śmy rów nież przy jem ność spo -
tkać za ło ży cie la Lwó wian ki Pa na Ja na Ol cza ka.

Lwó wian ce Lwó wek dzię ku je my za za pro sze nie, gra tu lu je my pro fe sjo nal nej or -
ga ni za cji Tur nie ju Pił kar skie go, a przede wszyst kim GRA TU LU JE MY wspa nia łe go
Ju bi le uszu 60-le cia. Wie lo let nie funk cjo no wa nie klu bu jest pra cą i ogrom nym za an -
ga żo wa niem wie lu po ko leń.

Wy ni ki Zjed no czo nych Bul ko wo:
Fa za gru po wa:
Zjed no cze ni Bul ko wo – Dą bro wian ka Dą bro wi ce 0-0
Zjed no cze ni Bul ko wo – Lwó wian ka Lwó wek (j) 1-0
Mecz o trze cie miej sce:
Zjed no cze ni Bul ko wo – Wi sła So bo wo 1-1 (k. 3-2)
Zjed no czo nych Bul ko wo re pre zen to wa li: Ka mil Kwiat kow ski (c), Krzysz tof Ja -

ku biak, Bar tek Zi ma kow ski, Prze mek Ple ba niak, Szy mon Ple wiń ski, Piotr Mu siał,
Ma te usz Kra śniew ski, Arek Ku sy, Bar tek Ko la siń ski, Ja kub Śle pow roń ski, Piotr
Więc kow ski, Prze mek Ra czyń ski.

LWÓ WEK (GMI NA SAN NI KI), 22.07.2018 R.
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