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Kon rad Pe płow ski (Kon dziu) to twar dy, uśmiech nię -
ty fa cet. Nie pa mię tam już kie dy go pierw szy raz
spo tka łem, ale na pew no był wte dy uśmiech nię ty.
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Jak wiele jest ludzi z ciekawymi pasjami, którymi by
mogli podzieliç się z innymi. Pomóc innym tylko dla
czystej satysfakcji. Stąd padł pomysł utworzenia
portalu internetowego. strona  5
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Wi tam z czerw co wym wy da niem ga ze ty
e -wy szo grod.pl.
Ostat nio na sze gmi ny prze ży wa ły trud ne
chwi le. Naj pierw fał szy we in for ma cje
o bom bach w urzę dach a póź niej rze czy -
wi ste znisz cze nia po wo do wa ne przez bu -
rze i na wał ni ce.
Bu rze się zda rza ją i nie ma my na nie
wpły wu, mo że my co naj wy żej o nich
ostrze gać i usu wać skut ki znisz czeń. Na -
to miast fał szy we alar my o rze ko mych
bom bach są groź ne po nie waż usy pia ją
na sza czuj ność. Ci tzw. „żar tow ni sie „nie
zda ją so bie spra wy, że po pa ru ta kich fał -
szy wych alar mach lu dzie prze sta ją pod -
cho dzić do sy tu acji za gro że nia z na le ży tą
ostroż no ścią. Oprócz nie po trzeb nych
kosz tów i utrud nie nia co dzien ne go ży cia,
pro blem fał szy we go alar mu mo że skut -
ko wać kon se kwen cja mi na przy szłość.
W przy szło ści przy ko lej nym alar mie stra -
ża cy czy oso by po stron ne mo gą pod świa -
do mie przy jąć sy tu acje rze czy wi ste go za -
gro że nia ja ko ko lej ny fał szy wy alarm inie -
od po wied nio za dzia łać 
Świat się zmie nia. Wkaż dej chwi li rze czy -
wi ste za gro że nie mo że wy stą pić rów nież
obok nas
Mam na dzie ję że spraw cy za mie sza nia
zo sta ną zła pa ni i ade kwat nie uka ra ni.

PA WEŁ KŁO BU KOW SKI
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Od czerw ca 2016 Cen trum Kul tu ry ,,Wi -
sła '' w Wy szo gro dzie bę dzie re ali zo wa ło
pro jekt ,,Roz tań czo ny Wy szo gród''

W ra mach pro jek tu pla no wa ne
są ta kie dzia ła nia jak:

- warsz ta ty ,,sam ba''
- warsz ta ty ,,la ti no''
- warsz ta ty ,,jazz''
- warsz ta ty ,,hip hop''
- warsz ta ty dla do ro słych - czu cie

cia ła, stret ching

- warsz ta ty dla do ro słych - zum ba

O szcze gó łach i ter mi nach warsz ta -
tów po in for mu je my wkrót ce.

Pro jekt ,,Roz tań czo ny Wy szo gród”

Sta ro sta Płoc ki Ma riusz Bie niek ser -
decz nie za pra sza miesz kań ców Po wia -
tu Płoc kie go do udzia łu w kon kur sie na
„NAJ PIĘK NIEJ SZY OGRÓD W PO WIE CIE
PŁOC KIM”.

Na uczest ni ków kon kur su cze ka ją
atrak cyj ne na gro dy rze czo we.

Kon kurs ad re so wa ny jest do wszyst -
kich osób za mel do wa nych na ob sza rze Po -
wia tu Płoc kie go, któ re są wła ści cie la mi,
współ wła ści cie la mi lub peł no let ni mi dzieć -
mi wła ści cie li obiek tów Oso by trze cie mo gą
przy stą pić do kon kur su pod wa run kiem
uzy ska nia pi sem ne go upo waż nie nia wła ści -
cie la ogro du.

. Fo to gra fie wy so kiej roz dziel czo ści w
for ma cie jpg., bę dą przyj mo wa ne:

•dro gą elek tro nicz ną na ad res  ema il:
kp@po wiat.plock.pl w nie prze kra czal nym
ter mi nie do 30.06.2016 r. do godz. 23.59 W
te ma cie wia do mo ści na le ży po dać ty tuł kon -

kur su „NAJ PIĘK NIEJ SZY OGRÓD W PO -
WIE CIE PŁOC KIM", a w za łącz ni ku pra wi -
dło wo wy peł nio ną kar tę zgło sze nio wą

•dro gą pocz to wą lub oso bi ście pod ad -
res Sta ro stwo Po wia to we w Płoc ku ul. Biel -
ska 59 09-400 Płock z do pi skiem na ko per -
cie „Kon kurs na „NAJ PIĘK NIEJ SZY
OGRÓD W PO WIE CIE PŁOC KIM"”.
Ma te ria ły na le ży do star czać na no śni ku da -
nych (pły ta CD, DVD, pen dri ve, itp.) oraz
do łą czyć pra wi dło wo wy peł nio ną kar tę
zgło sze nio wą w ter mi nie do 30.06.2016r.
Li czy się da ta wpły wu do sie dzi by Urzę du. 

Szcze gó ło wy re gu la min kon kur su do -
stęp ny jest na stro nie sta ro stwa Płoc kie go
oraz na por ta lu www.e -wy szo grod.pl

Kon kurs „NAJ PIĘK NIEJ SZY OGRÓD W PO -
WIE CIE PŁOC KIM”.

Za rząd Ko ła „Sum” 54 in for -
mu je, iż w dniu 24 czerw ca od -
bę dzie się SPRZĄ TA NIE BRZE -
GÓW WI SŁY.

Zbiór ka o go dzi nie 18:00 na Bul wa -
rze w Wy szo gro dzie. 

Wszy scy chęt ni do po mo cy (nie tyl -
ko węd ka rze) mi le wi dzia ni

SPRZĄ TA NIE BRZE GÓW WI SŁY.
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W dniu 19 czerw ca w Wy szo gro -
dzie od by ły się 37 Dni Wi sły któ re
uro czy ście otwo rzy li   Bur mistrz
Jan Bosz ko oraz Prze wod ni czą cy
Ra dy Gmi ny i Mia sta Wy szo gród
Jó zef Bosz ko. Po wi ta li za pro szo -
nych go ści, wśród któ rych był Sta -
ro sta Płoc ki Ma riusz Bie niek W
tym ro ku Sta ro sta Płoc ki wraz
z  Mar szał kiem Wo je wódz twa Ma -
zo wiec kie go Ada mem Stru zi kiem
ob ję li Dni Wi sły Pa tro na tem Ho no -
ro wym. 

Ma riusz Bie niek, po przy wi ta niu
się z uczest ni ka mi im pre zy i ży cze niach
do brej za ba wy ogło sił   nie spo dzian kę
skie ro wa ną do lu dzi re pre zen tu ją cych
miesz kań ców przez swo ją dłu go let nią
dzia łal no ści. zo sta ły wrę czo ne im   me -
da le  „Za słu żo ny dla Po wia tu Płoc kie go”
otrzy ma li je trzej wie lo let ni rad ni na szej
gmi ny .  Me da le wrę cza ła wraz z Sta ro -
stą   rad na Po wia tu Płoc kie go Elż bie ta
An na Ja chi miak. A wy jąt ko we od zna -
cze nia otrzy ma li:

-- Jó zef Bosz ko oraz Zbi gniew Ma -
da ny - za wy bit ne za słu gi w ob sza rze
dzia łal no ści sa mo rzą do wej,

-- An drzej Woź niak - za wy bit ne za -
słu gi w ob sza rze dzia łal no ści spo łecz nej.

Sta ro stwo Po wia to we w Płoc ku
przy go to wa ło    kon kurs o te ma ty ce do -
ty czą cej Po wia tu Płoc kie go oraz Gmi ny
i Mia sta Wy szo gród,

.Był to kon kurs na gra dza ny upo -
min ka mi za wie dzę w tym kie run ku.
Uczest ni cy wy ka za li się du żą zna jo mo -
ścią te ma tu.

.
Dni Wi sły  to im pre za któ ra na sta -

łe wpi sa ła się w ka len darz na sze go mia -
stecz ka. W chwi li obec nej ma for mę fe -
sty nu na któ ry przy jeż dża ją miesz kań cy
z oko licz nych gmin. In sty tu cję wy sta -
wia ją swo je sto iska ,a przed się bior cy
pre zen tu ją swo je dzia łal no ści za pra sza -
jąc go ści nie tyl ko do kup na za baw ki dla
dziec ka. ale rów nież na do bre je dze nie
.By ły kieł ba ski z roż na ,cu kro wa wa ta
,go fry w róż nych sma kach i du żo du żo
in nych smacz nych ra ry ta sów. A przy

tym do bra za ba wa. Zjeż dżal nie dla dzie -
ci i ku cy ki któ re by ły fraj dą dla każ de go
ma lu cha.

W tym ro ku pro gram Dni Wi sły był
ro dzin ny  i roz ryw ko wy . By ły w nim wy -
stę py dzie ci, mło dzie ży, se nio rów oraz
gwiazd. Na sce nie pre zen to wa ły się:

-- dzie ci z Przed szko la Sa mo rzą do -
we go w Wy szo gro dzie,

-- ze spół dzie cię cy Vi stul ki,
-- chór se nio ra Pro myk,
-- mło dzież ze Szkół Pod sta wo wych

w Wy szo gro dzie, Ko byl ni kach i Rę bo -
wie,

-- mło dzież z Gim na zjum oraz Ze -
spo łu Szkół w Wy szo gro dzie,

-- gru pa ta necz na Cen trum Kul tu ry
„Wi sła”

-- ze spo ły Ska fan der, Żu ki, Sza fa
Gra, Eli xir

XXXVII Dni Wi sły Wy szo gród
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Jest po ło wa lat 70. XX wie ku, pół -
me tek „de ka dy gier kow skiej”. Po
po cząt ko wych la tach go spo dar czej
pseu do pro spe ri ty, a ra czej ży cia
na kre dyt, ów cze sne wła dze zde cy -
do wa ły się na pod ję cie pró by na -
pra wy go spo dar ki. Efek tem te go
by ły ogrom ne pod wyż ki cen na
więk szość ar ty ku łów, się ga ją ce
nie kie dy 70%. Wy pad ki po to czy ły
się szyb ko. 24 czerw ca wy emi to -
wa no prze mó wie nia pre mie ra Pio -
tra Ja ro sze wi cza, któ ry ogło sił „no -
we ce ny”. Dzień póź niej treść prze -
mó wie nia uka za ła się w pra sie. Te -
go dnia strajk roz po czę ło 97 za kła -
dów pra cy, naj burz li wiej prze bie gły
one w Ra do miu, Ur su sie i Płoc ku.

W Płoc ku strajk roz po czął się po -
cho dem spod bra my nr 2 za kła dów
pe tro che micz nych, przez cen trum
mia sta, pod sie dzi bę Ko mi te tu Wo je -
wódz kie go PZPR przy ul. Ko ściusz ki.
Pro te stu ją cych za ata ko wa ły dru ży ny
ZO MO. Bar dzo szyb ko, od gór nie,
zor ga ni zo wa no kontr ma ni fe sta cję
„po par cia dla wła dzy”. Nie mal na -
tych miast na stą pi ły szy ka ny w po sta -
ci licz nych aresz to wań, zwol nień z

pra cy z nie ofi cjal nym „wil czym bi le -
tem”, prze śla do wań.

Zna czą cy mi efek ta mi wy stą pień
czerw co wych by ły m.in. wy co fa nie się
rzą dzą cych z pod wy żek cen oraz po -
wsta nie Ko mi te tu Obro ny Ro bot ni -
ków (wrze sień 1976 ro ku), ma ją ce go
na ce lu udzie la nie po mo cy eg zy sten -
cjal nej ro dzi nom osób aresz to wa nych
w efek cie wy da rzeń czerw co wych.

40 lat póź niej, 19 czerw ca 2016
ro ku w Płoc ku zor ga ni zo wa no uro -
czy ste ob cho dy tam tych wy da rzeń, w
któ rych udział wzię li m.in. Pre zy -

dent RP An drzej Du da, Prze wod ni -
czą cy NSZZ „So li dar ność” Piotr Du -
da, Bi skup Płoc ki Piotr Li be ra, Sta ro -
sta Płoc ki Ma riusz Bie niek, Wi ce sta -
ro sta Iwo na Sie roc ka, Prze wod ni czą -
cy Ra dy Po wia tu Lech Dą brow ski
oraz Pre zy dent Płoc ka An drzej No -
wa kow ski. Uro czy stość roz po czę ła się
pod płoc ką „Sta ni sła wów ką”, gdzie
Pre zy dent RP An drzej Du da zło żył
kwia ty pod ta bli cą Ofiar Pro te stów
Ro bot ni czych oraz ks. Je rze go Po pie -
łusz ki. Na stęp nie po chód prze ma sze -
ro wał przez cen trum mia sta w stro nę

płoc kie go ra tu sza, gdzie od -
by ła się Msza Św. ce le bro wa -
na przez Bi sku pa Płoc kie go
Pio tra Li be rę.

Wy da rze nia w Płoc ku,
Ra do miu i Ur su sie w 1976
ro ku by ły pierw szą du żą fa lą
ru chów spo łecz nych, nie go -
dzą cych się z za sta ną rze czy -
wi sto ścią, któ ra zin te gro wa ła
róż ne śro do wi ska, w szcze -
gól no ści in te li gen cję i ro bot -
ni ków, któ rzy to pierw szy
raz, wspól nie, wy stą pi li prze -
ciw ko dzia ła niom ko mu ni -
stycz nej wła dzy. Od da lo nym
w cza sie efek tem Czerw -
ca’76 by ło po wsta nie So li dar -
no ści w 1980 ro ku, a w kon -
se kwen cji pierw sze wol ne
wy bo ry w 1989 ro ku i prze -
mia ny go spo dar czo -ustro jo -
we w pań stwach blo ku
wschod nie go.

Czer wiec’76 Płock, Ur sus, Ra dom – ka mień, któ ry spo wo do wał la wi nę

Oko ło 4 ty się cy wier nych wzię ło
udział w uro czy stym za koń cze niu
na wie dze nia ob ra zu Mat ki Bo żej
Ja sno gór skiej w die ce zji płoc kiej,
któ re od by ło się 11 czerw ca przed
ba zy li ką ka te dral ną w Płoc ku. Te -
go sa me go dnia Ko ściół płoc ki ob -
cho dził tak że 25. rocz ni cę piel -
grzym ki apo stol skiej do Płoc ka św.
Ja na Paw ła II.

Eu cha ry stii prze wod ni czył ks. ar -
cy bi skup Ce le sti no Mi glio re, do tych -
cza so wy nun cjusz apo stol ski w Pol sce.
Kon ce le bro wa li ją bi skup płoc ki Piotr
Li be ra oraz je go dwaj bi sku pi po moc -
ni czy: Ro man Mar cin kow ski i Mi ro -
sław Mi lew ski. W uro czy sto ści udział
wzię ła oko ło 20 bi sku pów.

Pod czas Mszy św. w pro ce sji z da ra -
mi do oł ta rza za nie sio na zo sta ła mon -
stran cja - dar wdzięcz no ści die ce zji
płoc kiej dla Ja snej Gó ry za czas na wie -
dze nia. Na to miast wo lon ta riu sze
Świa to wych Dni Mło dzie ży nie śli ofia -
ry ze bra ne w die ce zji pod czas ak cji
„Na peł nij dzban”.   Za środ ki te zo sta -
nie sfi nan so wa ny przy jazd do Pol ski na
Świa to we Dni Mło dzie ży mło dych z
Ar me nii, Gru zji, Ro sji i Li ba nu (360
osób). Na za koń cze nie Mszy św. bi -
skup płoc ki Piotr Li be ra wraz przed sta -

wi cie la mi du cho wień stwa, za ko nów i
ro dzin, od czy tał akt za wie rze nia Ma ryi
Ko ścio ła płoc kie go: „Od da ję dzi siaj
Kró lo wo Pol ski, w Two ją wie czy stą,
ma cie rzyń ską nie wo lę mi ło ści, wszyst -
kie dzie ci Bo że Pół noc ne go Ma zow sza
i Zie mi Do brzyń skiej oraz wszyst ko, co
sta no wi nasz Ko ściół die ce zjal ny - a
zwłasz cza ka pła nów, oso by kon se kro -
wa ne, ro dzi ny, dzie ci i mło dzież.

Otocz Kró lo wo Rów nin Ma zow sza, ca -
łą na szą wspól no tę die ce zjal ną swą
mat czy ną opie ką i strzeż jej świę to ści” -
pro sił Pa sterz Ko ścio ła płoc kie go.

Pod czas Eu cha ry stii na oł ta rzu sta -
ły re li kwie św. Ja na Paw ła II oraz ka ga -
nek wia ry - sym bol płoc kie go na wie -
dze nia, któ re od by wa ło się pod ha słem
„Z Ma ry ją ewan ge li zu je my Ko ściół
płoc ki”.

Tuż przed Mszą św. bp Ro man
Mar cin kow ski, pre zy dent Płoc ka An -
drzej No wa kow ski i sta ro sta płoc ki Ma -
riusz Bie niek zło ży li kwia ty przy po -
mni ku św. Ja na Paw ła II przy płoc kiej
ka te drze.

Ca łą uro czy stość po prze dzi ło czu -
wa nie ewan ge li za cyj ne, przy go to wa ne
przez Die ce zjal ną Szko łę No wej Ewan -
ge li za cji pw. św. Łu ka sza Ewan ge li sty
w Płoc ku, z udzia łem Ja na Bu dziasz ka
z ze spo łu „Skal do wie” i ewan ge li za cyj -
ne go ze spo łu mu zycz ne go „Ele os

2202”. W pro gra mie zna la zła się mię -
dzy in ny mi pro jek cja fil mu o po by cie
św. Ja na Paw ła II w Płoc ku w 1991 r.

Pod czas wy da rze nia Po wiat Płoc -
ki re pre zen to wa li Sta ro sta Płoc ki Ma -
riusz Bie niek, Wi ce sta ro sta Iwo na
Sie roc ka wraz z rad ny mi Po wia tu w
Płoc ku.

Źró dło: http://die ce zja ploc -
ka .p l/d la  -wier  nych/ak  tu  a l  no  -
sci/062016/za kon cze nie -na wie dze -
nia -ob ra zu -mat ki -bo zej -ja sno gor -
skiej -w -die ce zji -ploc kiej

Za koń cze nie na wie dze nia ob ra zu Mat ki Bo żej Ja sno gór skiej w die ce zji płoc kiej
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Ga ze ta e -wy szo gród to sku tecz na re kla ma In for ma cje w tej

ga ze cie do cie ra ją do two ich są sia dów i zna jo mych. 

Do tych któ rzy naj bar dziej po trze bu ją lo kal nych firm. 

Na kład 5.000 sztuk gdzie 1 ga ze tę czy ta 3.81 czy tel ni ków to

po ten cjal ne oko ło 20.000 osób.

Chcesz aby o To bie wie dzia no za dzwoń 508 100 277.

Do trze my do Two ich klien tów. E-mail ewyszogrod@gmail.com

Masz po mysł na fir mę, chciał byś być pra -
co daw cą dla sa me go sie bie, ale je steś
bez ro bot ny i nie stać Cię na re ali za cję tych
pla nów? Po wia to wy Urząd Pra cy w Płoc ku
po mo że Ci speł nić ma rze nia.

Mał go rza ta Bom ba lic ka, Dy rek tor PUP
w Płoc ku, przy po mi na o trwa ją cym ca ły czas
na bo rze wnio sków o przy zna nie pie nię dzy na
pod ję cie dzia łal no ści go spo dar czej. Jest to po -
moc jed no ra zo wa w ra mach pro jek tu po za -
kon kur so we go „Ak ty wi za cja osób w wie ku 30
lat i po wy żej po zo sta ją cych bez pra cy w Po wie -
cie Płoc kim (I)”, re ali zo wa ne go dzię ki wspar -
ciu unij ne mu w ra mach Re gio nal ne go Pro gra -
mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Ma zo wiec -
kie go 2014-2020. Zgła szać mo gą się jesz cze
męż czyź ni (na bór dla ko biet już się za koń czył)
w wie ku 30 lat i po wy żej, za re je stro wa ni w

PUP w Płoc ku ja ko bez ro bot ni. Mu szą mieć
przy tym usta lo ny II pro fil po mo cy - czy li dla
osób wy ma ga ją cych in ten syw ne go wspar cia ze
stro ny urzę du w ce lu zna le zie nia za trud nie nia
- i po sia dać sta tus oso by dłu go trwa le bez ro bot -
nej (za re je stro wa nej w tut. Urzę dzie nie prze -
rwa nie przez po nad 12 mie się cy).

- Za chę cam na szych bez ro bot nych do od -
wa gi i wzię cia udzia łu w tym pro jek cie. Wła -
sna dzia łal ność go spo dar cza mo że być zna ko -
mi tym spo so bem na ży cie i oczy wi ście wyj -
ściem z trud nej sy tu acji spo wo do wa nej bra -
kiem pra cy – mó wi Dy rek tor Mał go rza ta
Bom ba lic ka. Tłu ma czy, że głów nym ce lem
przed się wzię cia jest wła śnie zwięk sze nie moż -
li wo ści za trud nie nia osób w wie ku 30 lat i po -
wy żej, na le żą cych do grup de fa wo ry zo wa -
nych, czy li znaj du ją cych się w nie ko rzyst nej sy -
tu acji zwią za nej z bra kiem pra cy.

Ile pie nię dzy moż na do stać? - Wy so kość
środ ków na pod ję cie dzia łal no ści go spo dar czej
dla każ de go uczest ni ka pro jek tu nie mo że
prze kro czyć 22 tys. zło tych. Wspar cie zo sta nie
udzie lo ne w okre sie do 4 mie się cy od przy stą -
pie nia do pro jek tu – od po wia da Dy rek tor
PUP w Płoc ku.

Wa run kiem ubie ga nia się o przy zna nie
do fi nan so wa nia jest zło że nie wnio sku wraz z
kom ple tem wy ma ga nych za łącz ni ków w sie -
dzi bie PUP w Płoc ku lub za po śred nic twem
pocz ty, z wy łą cze niem pocz ty elek tro nicz nej.
Szcze gó ło we in for ma cje moż na uzy skać w Po -
wia to wym Urzę dzie Pra cy w Płoc ku, ul. Ko -
stro gaj 1 (po kój 22 – tel. 24 267-46-65) oraz
na stro nie in ter ne to wej www.pup plock.pl.

Licz ba uczest ni ków jest ogra ni czo na, dla -
te go nie zwle kaj z de cy zją, tyl ko przyjdź i złóż
wnio sek!

Wła sny biz nes? Cze mu nie! Na wet do sta niesz pie nią dze

Wy jaz do we po sie dze nia Ko mi -
sji do Spraw Spo łecz nych od by -
ło się 13 czerw ca w Wy szo gro -
dzie. Głów nym te ma tem po sie -
dze nia by ły pra ce re mon to we
przy two rze niu Pla ców ki Opie -
kuń czo -Wy cho waw czej w Wy -
szo gro dzie.

Utwo rze nie Pla ców ki Opie -
kuń czo – Wy cho waw czej w Wy szo -
gro dzie jest kon se kwen cją re ali za cji
za da nia wła sne go po wia tu, ja kim
jest za pew nie nie opie ki i wy cho wa -
nia dzie ciom, cał ko wi cie lub czę -
ścio wo po zba wio nym opie ki ro dzi -
ców, zgod nie z za pi sa mi art. 180
pkt 2 usta wy z dnia 9 czerwc a
2011r. o wspie ra niu ro dzi ny i sys te -
mie pie czy za stęp czej (t. j. Dz. U. z
2015r. poz. 332 ze zm.). Po wyż szy
prze pis na kła da na po wiat, mię dzy
in ny mi obo wią zek za pew nie nia
dzie ciom pie czy za stęp czej w ro dzi -
nach za stęp czych, ro dzin nych do -
mach dziec ka oraz w pla ców kach
opie kuń czo -wy cho waw czych. W
ra mach za da nia za pla no wa na zo sta -
ła ada pta cja na po trze by pla ców ki
bu dyn ku ma ga zy no we go oraz pię -
tro wej czę ści biu ro wej bu dyn ku
miesz kal ne go, sta no wią cych część
za so bów Do mu Po mo cy Spo łecz nej w
Wy szo gro dzie. Ada pta cja bu dyn ku obej -
mu je pra ce re mon to wo -mo der ni za cyj ne,

któ re prze pro wa dza ne są zgod nie z opra -
co wa nym pro jek tem bu dow la nym i kosz -
to ry sem. Część ma ga zy no wa oraz część

biu ro wa bę dą sta no wi ły ca łość pla ców ki
opie kuń czo – wy cho waw czej. Po wierzch -
nia użyt ko wa pla ców ki wy no si po nad

400 m². Na po trze by przy szłych wy cho -
wan ków pla ców ki opie kuń czo – wy cho -
waw czej wy go spo da ro wa ne zo sta ły na stę -

pu ją ce po miesz cze nia: par ter pla -
ców ki to: 7 po koi miesz kal nych (2 –
3 oso bo wych, wy po sa żo nych w nie -
zbęd ny sprzęt i me ble), po kój wy cho -
waw cy, świe tli ca z anek sem ku chen -
nym, 5 ła zie nek (w ilo ści do sto so wa -
nej do po trzeb wy cho wan ków, w
tym jed na z ła zie nek speł nia ją ca
funk cję pral ni i su szar ni), po miesz -
cze nie ma ga zy no we, po kój od wie -
dzin, po kój ci chej na uki, na pię trze
bu dyn ku: 2 po ko je biu ro we, ja dal nia
peł nią ca funk cję świe tli cy, 2 ła zien ki.

Pod czas dru giej czę ści po sie dze -
nia człon ko wie ko mi sji spo tka li się z
dy rek cją Ze spo łu Szkół im. Ja na
Śnia dec kie go w Wy szo gro dzie. Szko -
ła, a za ra zem jej Dy rek tor Jo an na Mi -
sia kow ska za pre zen to wa ła nie ustan -
nie mo der ni zo wa ną ba zą dy dak tycz -
ną szko ły, wy po sa żo ne na wy so kim
po zio mie pra cow nie oraz omó wi ły
pla ny i za mie rze nia do ty czą ce roz -
wo ju szko ły i no wych kie run ków
kształ ce nia.

W po sie dze niu, wspól nie z
człon ka mi ko mi sji uczest ni czy li: Wi -
ce sta ro sta Iwo na Sie roc ka, Dy rek tor
Wy dzia łu Edu ka cji, Kul tu ry i Spraw
Spo łecz nych Sta ro stwa Po wia to we go
w Płoc ku Mał go rza ta Stru zik oraz
Dy rek tor Po wia to we go Cen trum Po -

mo cy Ro dzi nie w Płoc ku Mał go rza ta Le -
wan dow ska wraz z za stęp cą Bo że ną
Mysz kow ską.

Pla ców ka Opie kuń czo -Wy cho waw cza w Wy szo gro dzie
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W so bo tę 18 czerw ca w miej sco wo ści
Sta re Gał ki od by ła się kon fe ren cja hi sto -
rycz na „Żoł nie rze Nie złom ni a współ cze -
sne po sta wy pa trio tycz ne”. Miej sce kon -
fe ren cji nie zo sta ło wy bra ne przy pad ko -
wo, to wła śnie w Gał kach w 1949 ro ku
Żoł nie rze Wy klę ci z od dzia łu sier żan ta
Wik to ra Stry jew skie go zo sta li oto cze ni
przez ów cze sne si ły bez pie czeń stwa.
W wal ce zgi nę li Elż bie ta Ko za nec ka
pseu do nim „Ba sia”, Jan Kło bu kow ski
ps. „Ja nek”, Lu do mir Pe czyń ski ps.
„Wła dek”. Aresz to wa no cięż ko ran ną Ja -
ni nę Sa mo raj ps.”Ce lin ka”, Wik to ra Stry -
jew skie go ps.”Cac ko”, Wa cła wa Mi chal -
skie go ps.”Ga łąz ka”, Zyg fry da Ku liń skie -
go „Al bin”. Aresz to wa nych męż czyzn
po wie lo mie sięcz nym bru tal nym śledz -
twie ska za no na ka rę śmier ci. 

Ma jąc w pa mię ci tra gicz ne wy da rze nia
pierw szym punk tem so bot niej kon fe ren cji
by ło zło że nie kwia tów pod po mni kiem Żoł -
nie rzy Wy klę tych przez uczest ni ków kon fe -
ren cji. Wśród skła da ją cych kwia ty by li har -
ce rze, Ro dzi na Żoł nie rza Wy klę te go – Zyg -
fry da Ku liń skie go, człon ko wie Sto wa rzy sze -
nia Hi sto rycz ne go im. „11 Gru py Ope ra cyj -
nej NSZ” zPłoc ka oraz po zo sta li zgro ma dze -
ni. W imie niu Gmi ny Bul ko wo kwia ty zło -
ży ła de le ga cja uczniów ZSO w Bul ko wie
i ZSO w Bli cho wie.

Na stęp nie ze bra ni uda li się do re mi zy
Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Sta rych Gał -
kach gdzie roz po czę ła się kon fe ren cja. Pan
Mar ce li Szko pek ini cja tor bu do wy po mni ka
Żoł nie rzy Wy klę tych w Sta rych Gał kach
wy ja śnił ideę kon fe ren cji zwra ca jąc się do ze -
bra nej mło dzie ży „Pa mię taj cie, to w Was
Pol ska po kła da naj więk szą na dzie ję na przy -
szłość, bo to wła śnie Wy już wkrót ce bę dzie -
cie kształ to wać Pol skę. Dla te go też dzi siej sza
kon fe ren cja jest de dy ko wa na Wam – mło -
dym bo ha te rom. Bo ha te rom bo w każ dym
z Was drze mie ol brzy mi po ten cjał, któ ry po -
wi nien zo stać do brze wy ko rzy sta ny. Dla te -
go też po sta no wi li śmy przy bli żyć Wam
wzo ry do na śla do wa nia – syl wet ki Nie -
złom nych. (...) Ży czę nam wszyst kim aby

dzi siej sze wy da rze nie by ło kro kiem w stro -
nę kształ to wa nia po staw pa trio tycz nych. Bo
Nie pod le gła Pol ska jest naj waż niej sza!”. 

Kon fe ren cja roz po czę ła się od wy stę -
pu Ze spo łu Har cer skie go „Uku de mia”,
któ ry za pre zen to wał wią zan kę har cer -
skich pie śni pa trio tycz nych. Na le ży przy -
po mnieć, że w mar cu br. w tych sa mych
mu rach Ze spół Har cer ski „Uku de mia”
roz po czął uro czy sto ści zwią za ne z Na ro -
do wym Dniem Pa mię ci Żoł nie rzy Wy klę -
tych. War to pod kre ślić, że har ce rze za -
wsze czyn nie uczest ni czą w wy da rze -
niach pa trio tycz nych i moż na na Nich
„po le gać jak na Za wi szy”. Zgro ma dze ni
każ do ra zo wo po za koń cze niu pie śni na -
gra dza li mło dych ar ty stów grom ki mi bra -
wa mi.

Pierw szym pre le gen tem był Pan Ja cek
Paw ło wicz Dy rek tor Mu zeum Żoł nie rzy
Wy klę tych i Więź niów Po li tycz nych PRL
w War sza wie, któ ry przed sta wił wy kład
na te mat Mu zeum Żoł nie rzy Wy klę tych
na Ra ko wiec kiej. Po wsta ją ce mu zeum upa -
mięt ni Żoł nie rzy Wy klę tych be stial sko tor -
tu ro wa nych i za bi ja nych przez ko mu ni -
stycz ną bez pie kę. Mie dzy 1945 a 1956 ro -
kiem w mu rach wię zie nia mo ko tow skie go
zgi nę li mię dzy in ny mi: Ge ne rał Ar mii Kra -
jo wej A.E. Fiel dorf ps. „Nil”; Z. Szen dzie larz
ps. „Łu pasz ka” – ka wa ler dwóch or de rów
Vir tu ti Mi li ta ri; A. Ole cho wicz ps. „Po ho -
rec ki” i A. La za ro wicz ps. „Klam ra”, Hie ro -
nim De ku tow ski ps. „Za po ra”, Łu kasz Cie -
pliń ski ps. „Pług” pre zes IV Ko men dy WiN
oraz rtm. Wi told Pi lec ki. To rów nież w tym
wię zie niu za mor do wa no Wik to ra Stry jew -
skie go ps. „Cac ko”. Do 1989 ro ku w wię zie -
niu prze trzy my wa no i tor tu ro wa no wie lu
więź niów po li tycz nych, nie wy god nych dla
władz PRL. 

Na dłu go po zo sta ną w pa mię ci sło wa
Dy rek to ra Jac ka Paw ło wi cza, że to wła śnie
w Sta rych Gał kach w trak cie kon fe ren cji bi -
ło ser ce Pol ski. Pan Ja cek Paw ło wicz za pro sił
wszyst kich ze bra nych do od wie dze nia mu -
zeum po je go otwar ciu.

W ko lej nej pre zen ta cji przed sta wio nej
przez Pa na Paw ła Fel cza ka Pre ze sa Sto wa rzy -
sze nia Hi sto rycz ne go im. „11 Gru py Ope ra cyj -
nej NSZ” z Płoc ka zo sta ła za pre zen to wa na hi -
sto ria Żoł nie rzy Wy klę tych oraz re pre sje ja kim
zo sta li pod da ni przez wła dze Pol ski Lu do wej. 

Do ko lej ne go wy kła du na wią zał Pan
Jan Jó zef Ka sprzyk p.o. Sze fa Urzę du
do Spraw Kom ba tan tów i Osób Re pre sjo no -
wa nych zwra ca jąc się w li ście skie ro wa nym
do uczest ni ków w spo sób na stę pu ją cy „Te -
mat jed nej z pre lek cji: My z Na po le onem,
czy pod dać się czy da lej bić z ho no rem bez
na dziei?” od wo łu je się do od wiecz nych pol -
skich dy le ma tów. Kry ty ko wa na nie kie dy
po sta wa nie złom nej wal ki o ho nor bez szans
na na tych mia sto we suk ces czę sto no si w so -
bie za rze wie przy szłe go zwy cię stwa. Żoł nie -
rze Wy klę ci – bo ha te ro wie na szej wol no ści
są tej praw dy ży wym po twier dze niem. Kon -
fe ren cja w Sta rych Gał kach, w miej scu ostat -
nie go bo ju od dzia łu Na ro do wych Sił Zbroj -
nych sier żan ta Wik to ra Stry jew skie go, ps.
„Cac ko” wpi su je się w do brą tra dy cję upa -
mięt nia nia he ro icz nej hi sto ri”.” Przed mio to -
wy wy kład zo stał za pre zen to wa ny przez Pa -
na Pio tra Pius re pre zen tu ją ce go Pułk IV Pie -
cho ty Księ stwa War szaw skie go. War to nad -
mie nić, że treść bar dzo in te re su ją ce go wy -
kła du do stęp na jest na por ta lu in ter ne to -
wym e -Wy szo gród pod ty tu łem „My z Na -
po le onem, czy pod dać się czy da lej bić z ho -
no rem bez na dziei?”.

Pan Ja ro sław Śli wiń ski wła ści ciel za pre -
zen to wa nej pod czas kon fe ren cji re kon struk -
cji pro to ty pu nr 2 sa mo cho du CWS T1
z1925 przed sta wił po stać ge nial ne go przed -
wo jen ne go in ży nie ra Ta de usza Tań skie go
twór cy sa mo cho du CWS. Nie tyl ko fa ni
mo to ry za cji mo gli się do wie dzieć wie lu in te -
re su ją cych fak tów z ży cia Ta de usza Tań skie -
go. Nie zwy kły umysł In ży nie ra two rzył uni -
ka to we roz wią za nia tech nicz ne. Ja ko przy -
kład na le ży po dać, że sa mo chód CWS moż -
naby ło roz ło żyć ana stęp nie zło żyć uży wa jąc
tyl ko jed ne go klu cza. Po wy bu chu II Woj ny
Świa to wej nie złom ny Ta de usz Tań ski od -
mó wił współ pra cy z oku pan tem za co za pła -
cił naj wyż szą ce nę. 

Ostat ni wy kład Pa na An drze ja Cie śla ka
na wią zy wał dowy da rzeń zCzerw ca 76 oraz
ob cho dów rocz ni co wych od by wa ją cych się
w Płoc ku z udzia łem Pa na Pre zy den ta An -
drze ja Du dy. W trak cie pre lek cji przy po -
mnia no rów nież jak w Ma łej Wsi na ro dzi ła
się So li dar ność w po sta ci NSZZ So li dar ność
Rol ni ków In dy wi du al nych w Ma łej Wsi. 

Po za koń cze niu wy kła dów na tra wia -
stym bo isku ka de ci Płoc kie go Uni wer sy te tu
Lu do we go za pre zen to wa li uczest ni kom
kon fe ren cji wi do wi sko wy po kaz umie jęt no -
ści woj sko wo – spor to wych. Ze bra ni by li
pod du żym wra że niem wy szko le nia oraz
do sko na łej spraw no ści fi zycz nej li ce ali stów.
Być mo że nie je den z nich już wkrót ce bę -
dzie strzegł gra nic na sze go Kra ju – ma jąc ta -
kich obroń ców bę dzie my mo gli czuć się
bez piecz ni.

Pre zen ta cja uzbro je nia Żoł nie rzy Wy -
klę tych przed sta wio na przez człon ków Sto -
wa rzy sze nia Hi sto rycz ne go im. „11 Gru py
Ope ra cyj nej NSZ” z Płoc ka by ła do sko na łą
oka zją do za po zna nia się z bro nią uży wa ną

przez na szych Bo ha te rów i sta no wi ła ostat ni
punkt kon fe ren cji.

Na wią zu jąc do na zwy kon fe ren cji na le -
ży od no to wać, że do uczest ni ków kon fe ren -
cji zo sta ło skie ro wa ne oświad cze nie Związ -
ku Żoł nie rzy Na ro do wych Sił Zbroj nych
w spra wie na zwy Żoł nie rzy Wy klę tych –
Nie złom nych. W swo im oświad cze niu
Zwią zek pod kre ślił, że na zwa „żoł nie rzy wy -
klę tych” jest moc no osa dzo na w hi sto rio gra -
fii, sztu ce współ cze snej i prze ka zie me dial -
nym. Pod na zwą „żoł nie rzy wy klę tych” ro -
zu mie my żoł nie rzy for ma cji pa trio tycz -
nych, nie pod le gło ścio wych, na ro do wych
i an ty ko mu ni stycz nych, któ rzy za wal kę
o Pol skę bez so wie tów by li wy kli na ni i wy -
klę ci przez ofi cjal ną pro pa gan dę ko mu ni -
stycz ną. 

Kon fe ren cja by ła miej scem, w któ rym
za pre zen to wa no nie tyl ko wy kła dy ale wie le
ma te ria łów nt Żoł nie rzy Wy klę tych oraz
miesz kań ców wspo ma ga ją cych Żoł nie rzy.
Moc no przy ku wa ła wzrok jed na z za pre zen -
to wa nych ta blic, na któ rej by ła dłu ga li sta
osób ska za nych przez ko mu ni stów na wie lo -
let nie ka ry wię zie nia za po moc Pod zie miu
Nie pod le gło ścio wym. Kon fe ren cja by ła
rów nież oka zją do wy ko na nia pa miąt ko -
wych zdjęć w to wa rzy stwie osób pre zen tu ją -
cych się w hi sto rycz nych mun du rach oraz
na tle za byt ko wych po jaz dów. Kon fe ren cja
by ła rów nież miej scem spo tka nia z sy nem
żoł nie rza Ar mii Kra jo wej / Na ro do we go
Zjed no cze nia Woj sko we go Hen ry ka Dą -

brow skie go pseu do nim „He niek”, „Wnuk”,
To ma szem Dą brow skim, obec nie bur mi -
strzem Ło mia nek, by łym żoł nie rzem 6 Dy -
wi zji Po wietrz no De san to wej i mi ło śni kiem
hi sto rii. Przy by li rów nież Pań stwo Kry sty -
na i Je rzy Pę che rzew scy z Sam bo rza gmi -
na Słup no. Wspo mi na li Oni rów nież bra ta
Hen ry ka – Wła dy sła wa Dą brow skie go i ich
oj ca Ja na któ ry ma jąc 58 lat rów nież był wię -
zio ny od 20 kwiet nia 1949 do ma ja 1953
ro ku. Spo tka nie z Ro dzi ną Pę che rzew skich
przy czy ni ło się do pod ję cia ba dań przez Pa -
na Jac ka Paw ło wi cza na pod sta wie do ku -
men tów i pa mią tek po sia da nych przez Ro -
dzi nę.

Or ga ni za to ra mi kon fe ren cji by li Pa no -
wie Mar ce li Szko pek, Sła wo mir Zie lon ka
oraz Woj ciech Bo ra tyń ski.

WOJ CIECH BO RA TYŃ SKI.

Kon fe ren cja Hi sto rycz na w Sta rych Gał kach
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Na wstę pie w imie niu Gru py Re kon -
struk cji Hi sto rycz nej Puł ku 4Pie cho -
ty Księ stwa War szaw skie go (XW)
chciał bym po dzię ko wać or ga ni za to -
rom kon fe ren cji hi sto rycz nej ,,Żoł nie -
rze Nie złom ni a współ cze sne po sta -
wy pa trio tycz ne’’ za za pro sze nie i
moż li wość wy gło sze nia re fe ra tu,
pt.,,My z Na po le onem, czy pod dać
się czy da lej bić z ho no rem bez na -
dziei?’’.

Mo że dzi wić nie któ rych z Pań stwa,
skąd ten zwią zek mię dzy Na po le onem,
XW a Żoł nie rza mi Nie złom ny mi. Część
z Pań stwa mo że stwier dzić, a na wet lek ko
się uśmiech nąć, że to nie ta epo ka i zna leź -
li śmy się tu taj przez po mył kę? Nic z tych
rze czy. Aby móc usto sun ko wać się do te -
ma tu mo je go re fe ra tu trze ba cof nąć się do
epo ki na po le oń skiej i przed sta wić po stać
Ce sa rza Na po le ona Bo na par te oraz Księ -
cia Jó ze fa Po nia tow skie go i ich wpływ na
póź niej sze po sta wy pol skich żoł nie rzy w
kry tycz nych mo men tach dzie jo wych.

Pro blem żoł nie rzy wy klę tych, nie -
złom nych się ga znacz nie wcze śniej sze go
okre su, za czął na ra stać gdy Pol ska za czę ła
tra cić nie pod le głość w II po ło wie XVIII
wie ku w wy ni ku trzech roz bio rów. Prze -
glą da jąc kar ty hi sto rii z tam te go okre su
do strze ga my, że Pol scy pa trio ci to czy li cią -
głe utarcz ki z za bor ca mi dą żąc do ura to -
wa nia resz tek, a w koń cu od zy ska nia nie -
pod le gło ści. Na si wiel cy są sie dzi: Ro sja,
Pru sy, Au stria po dzie li li się Pol ską pod pi -
su jąc wza jem ne umo wy i pak ty, na mo cy
któ rych zo bo wią zy wa li się po ma gać so bie
wza jem nie w zbroj nym tłu mie niu na tych
te re nach du cha pol sko ści wśród spo łe -
czeń stwa. Za bor cy ro bi li wszyst ko, że by
Po la cy prze sta li być Po la ka mi, a sta li się
pod da ny mi za bor czych mo nar chów. W
szko łach za bra nia no mó wić po pol sku, a
obo wią zu ją cym ję zy kiem w urzę dach i
szko łach był ję zyk za bor ców. Za bor cy w
spo sób pod stęp ny pró bo wa li prze ku pić
część Po la ków, by Ci sta nę li po ich stro nie.
Stąd wy stą pi ły po dzia ły w ro dzi nach Ra -
dzi wił łów, Po toc kich, Czar to ry skich i in -
nych. Po la cy mie li do wy bo ru pod dać się

po li ty ce za bor ców al bo pod jąć wal kę.
Część Po la ków, któ ra z wiel ką od wa gą i
po świę ce niem, czę sto za ce nę utra ty swo -
je go ma jąt ku, zsył ki na da le ki wschód, a
na wet ży cia nie pod da ła się i bro ni ła swo je -
go ję zy ka oraz toż sa mo ści na ro do wej. Klu -
czo wą ro lę w tym speł nia ła wia ra ka to lic -
ka i Chry stu so wy Krzyż, któ ry jed no czył
Po la ków w wal ce prze ciw za bor com. Star -
si lu dzie pa mię ta ją, że tu na ma zo wiec kiej
zie mi ta kich krzy ży, przy każ dym skrzy -
żo wa niu dróg, pod la sem by ło ty sią ce. Pol -
scy pa trio ci sta wia li je z du mą. Pod tym
krzy żem moż na by ło się mo dlić, śpie wać i
mó wić po pol sku, w in nych miej scach
obo wią zy wał ję zyk za bor ców i ich wła dza
opar ta na ka ra bi nach, ba gne tach upa dla -
ją ca Po la ków.

Jest to frag ment pre lek cji wy gło szo -
nej przez Piotr Piu sa w trak cie Kon fe ren cji
w Gał kach Sta rych w dniu 18 czerw ca.
Ca ły tekst jest do stęp ny na por ta lu
www.e -wy szo grod.pl Za pra sza my do za -
po zna nia się z nim.

,,MY Z NA PO LE ONEM, CZY POD DAĆ SIĘ CZY
DA LEJ BIĆ Z HO NO REM BEZ NA DZIEI?’’
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W nie dzie lę 29 ma ja 2016 r. od by -
ło się w Rę bow skim Do mu Kul tu ry
spo tka nie z uczest ni ka mi Mię dzy -
na ro do we go Mo to cy klo we go Raj du
Ka tyń skie go zor ga ni zo wa ne przez
Sto wa rzy sze nie Ko ło Go spo dyń
Wiej skich „Sto krot ki” w Rę bo wie
z prze wod ni czą cą p. Wie sła wą Szy -
mer ską na cze le. Punk tu al nie
o 15.00 nad je cha li na swych że la -
znych ru ma kach bra cia Ma ciej,
Lech i Woj ciech Skow ro no wie
wspie ra ni przez lo kal nych mo to cy -
kli stów. Po wi ta nie by ło rów nie gło -
śne, co hucz ne – Or kie stra OSP Rę -
bo wo wi ta ła wią zan ką mar szów go -
ści i licz nie zgro ma dzo nych miesz -
kań ców Rę bo wa. Nie za bra kło Bur -
mi strza i rad nych GiM Wy szo gród,
pro bosz cza pa ra fii Rę bo wo i człon -
ków za przy jaź nio ne go Sto wa rzy sze -
nia z La so ci na. 

Uczest ni cy Raj du, zbu do wa ni ser -
decz nym przy ję ciem, nie kry li po dzi wu
dla stra ża ków. Dla te go opo wieść o ju bi le -
uszo wym XV Raj dzie Ka tyń skim roz po -
czę li od oso bi stych związ ków z Rę bo -
wem. W ro dzin nej at mos fe rze p. Ma ciej
Skow ron, dla przy ja ciół „Stry jek Ma -
ciek”, dzie lił się wła sny mi prze ży cia mi. 

Mię dzy na ro do wy Mo to cy klo wy
Rajd Ka tyń ski ma na ce lu upa mięt nie nie
Zbrod ni Ka tyń skiej i miejsc z nią zwią za -
nych ta kich, jak Ku ro pa ty, Las Ka tyń ski,
Ko zielsk, Mied no je, Ostasz ków czy By -
kow nia. XV Rajd do tarł aż do To bol ska,
miej sca zsył ki wie lu na szych ro da ków.
Rajd to pro test prze ciw ko to ta li ta ry zmo -
wi a jed no cze śnie ma ni fe sta cja pa trio ty -
zmu i hołd zło żo ny Po la kom. Pan Ma ciej
opo wia dał o od wie dzo nych przez uczest -
ni ków Raj du miej scach zwią za nych z na -
szą hi sto rią, tak że naj now szą (W 2015r.
by ło to po le bi twy pod Kłu szy nem). Mo -
to cy kli ści uczest ni czą tam w mszy św.,
mo dlą się na gro bach bo ha te rów, skła da -
ją kwia ty, opie ku ją się ne kro po lia mi a na -
wet zo sta wia ją po mni ki św. Ja na Paw ła II.
Trak tu ją tę wy pra wę ja ko piel grzym kę,
dla te go od wie dza ją licz ne świą ty nie
i sank tu aria, w tym tak bli ską każ de mu
ser cu Mat kę Bo ską Ostro bram ską. Po -

dróż „Oj ców na szych sta rym szla kiem”
to rów nież na wią za nie wię zi z Po la ka mi
roz sia ny mi za na szą wschod nią gra ni cą,
jak że wzru sza ją ce spo tka nia z mło dzie żą
szkol ną, har ce rza mi, ludź mi kul ty wu ją -
cy mi tra dy cję i kul tu rę przod ków. To tak -
że re al na po moc dla ro da ków (np. pol skie
książ ki), choć by dla Do mu Dziec ka
w Bog da no wie na Bia ło ru si. 

„Stry jek Ma ciek” i je go bra cia nie kry -
li, że naj bar dziej po ru szy ła ich życz li wość
i ser decz ność miesz kań ców od wie dza -
nych miejsc pa mię ci. Ro sja nie, Ukra iń cy,
Bia ło ru si ni po zna ją na szą hi sto rię a na wet
włą cza ją się w or ga ni za cję w uro czy sto ści
za pla no wa nych przez uczest ni ków Raj -
du. Je den z bra ci Skow ro nów opo wie -

dział hi sto rię nie bez piecz ne go wy pad ku,
ja kie mu wraz z ko le gą ule gli. Po li cja po -
mo gła zna leźć warsz tat. Bi ke rzy zza
wschod niej gra ni cy bły ska wicz nie i bez in -
te re sow nie na pra wi li po jaz dy, a pró bę za -
pła ty sko men to wa li: „Prze cież wy też by -
ście nam po mo gli”. Trze ci z bra ci „Skow -
ron ków” przy bli żył or ga ni za cję Raj du
i co dzien ne zma ga nia je go uczest ni ków.
Mo to cy kli ści tyl ko do du żych miast wjeż -
dża ją zwar tą, wi docz ną ko lum ną. Po dzie -
le ni są na gru py ozna ko wa ne ko lo ra mi,
z któ rych każ da peł ni wy zna czo ną w Raj -
dzie funk cję (np. skła da nie zni czy, opra wa
mszy). Do pie ro oglą da jąc zdję cia uszko -
dzo nych mo to cy kli, bi wa ków pod go łym
nie bem, ko lum ny prze mie rza ją cej bez -

kre sne sy be ryj skie dro gi, utru dzo nych,
ale szczę śli wych twa rzy piel grzy mów
moż na do ce nić ich trud.

„Pol sko, Raj dów Ka tyń skich, pędź
od waż nie z Bo żą iskrą wia ry i mi ło ści
Oj czy zny, w da le kie stro ny Kre sów
i Ro sji, by do trzeć do ci szy le śnej i pa -
mię ci mo gił Pol skich Ofi ce rów i Po -
wstań ców, któ rym skła da my
od wszyst kich ży ją cych ro da ków: wie -
niec bia ło – czer wo ny i śpiew mo dli -
twy: Anioł Pań ski i znicz – ku Zmar -
twych wsta niu!”Ka pe lan MMRK ks.
Da riusz Stań czyk

Emo cjo nal ne i peł ne oso bi stych
prze żyć opo wie ści uczest ni ków Raj du
Ka tyń skie go głę bo ko po ru szy ły ze bra -

nych. Pod nio sły na strój pod kre ślił wy stęp
or kie stry. 

Po po dzię ko wa niach dla mo to cy kli -
stów ze stro ny p. Ja na Bosz ki i p. Wie sła -
wy Szy mer skiej uczest ni cy spo tka nia
mo gli przejść do mniej ofi cjal nej, in te gra -
cyj nej je go czę ści. Po czę stu nek, w tym da -
nia go rą ce, w for mie szwedz kie go sto łu
przy go to wa ły pa nie z Ko ła Go spo dyń
w Rę bo wie. Go ście mo gli de lek to wać się
cu da mi sztu ki ku li nar nej a na ze wnątrz
cu da mi tech ni ki, na któ rych przy je cha li
bra cia Skow ro no wie. 

Na za koń cze nie p. Ma ciej Skow ron
pod pi sy wał swo ją książ kę „Deszcz, pot i łzy.
Wspo mnie nia z Raj du Ka tyń skie go”.

M.G.

„Skow ron ki” przy le cia ły do Rę bo wa
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W dniu 15 czerw ca w
Gmin nej Bi blio te ce Pu -
blicz nej w Bul ko wie od by ły
się za ję cia dla dzie ci z cy -
klu ,,Za opie kuj się mną''. 

Du żym za in te re so wa -
niem cie szy ło się czy ta nie
dzie ciom opo wia da nia Hol ly
Webb pt. "Na ra tu nek Ru fie -
mu". Dzie ci po zna ły przy go -
dę ty tu ło we go bo ha te ra ma -
łe go szczen ia ka o imie -
niu  Ru fus. To  hi sto ria, któ ra
uczy współ czu cia , em pa tii, sza cun ku oraz
mi ło ści do lu dzi i zwie rząt, oraz  po ka zu je jak
na le ży je trak to wać i o nie dbać. W dru giej
czę ści za jęć   dzie ci po ko lo ro wa ły ilu stra cję
przed sta wia ją cą kon tu ry "Pie ska", na stęp nie
po wy ci na ły kwa dra ty, któ re póź niej po słu ży ły
im ja ko puz zle, któ re wspól nie uło ży li. I tym

we so łym ak cen tem za koń czo no III spo tka nie
z cy klu "Za opie kuj się mną", któ re go uczest ni -
ka mi by li ucznio wie z kla sy I b Z ZSO w Bul -
ko wie. Na ko lej ne  spo tka nia Bi blio te ka za pra -
sza dzie ci już we wrze śniu.

Za ję cia po pro wa dzi ła - star szy bi blio te karz
Mag da le na War da

Już po raz czter na sty w szko le w Bul -
ko wie ucznio wie gim na zjum przy stą -
pi li do Szkol ne go Kon kur su Li te rac -
kie go „Mistrz Pió ra”. 

Tym ra zem by ło 11 śmiał ków z klas I
–III, któ rzy pi sa li  wy pra co wa nia na wy lo -
so wa ne przez sie bie te ma ty. Ko mi sja w
skła dzie: wi ce dy rek tor Pa ni Ewa Kę dzier -
ska, Pa ni Al fre da Dę biń ska, Pa ni Bar ba ra
No wac ka i Pa ni Iwo na Przed peł ska wy ło ni -
ła „Mi strza Pió ra”: uczen ni cę kl. III B Pau li -
nę Stan kie wicz oraz przy zna ła trzy wy róż -
nie nia dla uczen nic kl. III A: Klau dii Dur -
da siak, Mag da le ny Ku sej i Rok sa ny Wil -
czyń skiej. Zwy cięz com mo że my   gra tu lo -
wać wy so kie go po zio mu umie jęt no ści . 

Spon so rem kon kur su  na gród książ ko -
wych i rze czo wych by ła Ra da Ro dzi ców
przy ZSO Bul ko wo.  

Kon kurs Li te rac ki „Mistrz Pió ra”- w Bul ko wie,,Za opie kuj się mną” - cykl spo tkań dla dzie ci w Bul ko wie

reklama

9 czerw ca 2016 r. na te re nie Szko -
ły Pod sta wo wej w Go ła wi nie od był
się po raz ko lej ny fe styn pro fi lak -
tycz ny z ele men ta mi pro fi lak ty ki
proz dro wot nej za chę ca ją cy dzie ci i
mło dzież do ak tyw ne go i zdro we go
spę dza nia wol ne go cza su.

Pod czas fe sty nu od by ły się roz gryw -
ki spor to we oraz spo tka nia te ma tycz ne
do ty czą ce szko dli wo ści sub stan cji psy -
cho ak tyw nych, któ rych uczest ni ka mi
by li ucznio wie tu tej szych szkół.

W roz gryw kach spor to wych wzię ło
udział oko ło 85 uczniów ze szkół pod -
sta wo wyc h w Czer wiń sku nad Wi słą,
Ra dzi ko wie, Grodź cu, Go ła wi nie oraz
pa cjen ci PTZN ORR Wól ka Przy bo jew -
ska, któ rzy ro ze gra li do dat ko wy mecz z
dru ży ną Gim na zjum z Czer wiń ska nad
Wi słą.

Na gro dy dla uczest ni ków fe sty nu
wrę czył Wójt Gmi ny Pan Mar cin Gor -
tat oraz przed sta wi cie le szkół.

Wy ni ki roz gry wek
Siat ków ka dziew cząt:

1. Szko ła Pod sta wo wa w Czer wiń sku
2. Szko ła Pod sta wo wa w Go ła wi nie
3. Szko ła Pod sta wo wa w Ra dzi ko wie
4. Szko ła Pod sta wo wa w Grodź cu

Pił ka noż na
1. Szko ła Pod sta wo wa w Czer wiń sku
2. Szko ła Pod sta wo wa w Go ła wi nie
3. Szko ła Pod sta wo wa w Grodź cu

Wy nik me czu Gim na zjum Czer wińsk - pa -
cjen ci PTZN ORR Wól ka Przy bo jew ska – 2:1

Środ ki fi nan so we prze zna czo ne na
dzia ła nia pro fi lak tycz ne po łą czo ne z ele -
men ta mi ak tyw nych form spę dza nia cza su
po przez sport po cho dzą z fun du szu al ko -
ho lo we go Gmi ny Czer wińsk nad Wi słą

Ak tyw ne spę dza nie cza su w szko le w Go ła wi nie

1 czerw ca z oka zji Dnia Dziec ka
trzy dzie stu naj lep szych uczniów ze
Szko ły Pod sta wo wej im. Kard. S.
Wy szyń skie go w Go ła wi nie pod
opie ką na uczy cie li sko rzy sta ło z
za pro sze nia do Pa ła cu Pre zy denc -
kie go w War sza wie. By ło to wiel kie
wy da rze nie dla mło dych lu dzi.

Zwie dzi li oni sa le re pre zen ta cyj ne
pa ła cu ,któ re by ły im zna ne tyl ko z te -
le wi zji .Zwie dza nie pa ła co wych sal z
prze wod ni kiem by ło nie za po mnia -

nym prze ży ciem. Da ło one ob raz pra cy
Pre zy den ta RP An drze ja Du dy oraz je -
go mał żon ki .

Ucznio wie  Szko ły Pod sta wo wej im.
Kard. Ste fa na. Wy szyń skie go w Go ła wi -
nie  wrę czy li pra cow ni kom Kan ce la rii
Pre zy denc kiej pi sem ne po dzię ko wa nie
za za pro sze nie, wła sno ręcz nie wy ko na -
ną pra cę pla stycz ną oraz lo kal ny pro -
dukt se zo no wy - tru skaw ki. W tym dniu
ucznio wie zwie dzi li tak że Bel we der, Ła -
zien ki Kró lew skie oraz Sta re Mia sto.

Zwie dza nie Pa ła cu Pre zy denc kie go
przez uczniów z Go ła wi na
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8 czerw ca 2016 r. w Gmin nym Ze -
spo le Szkół w Czer wiń sku nad Wi słą
od był się XIII Po wia to wy Kon kurs
Pio sen ki w Ję zy ku Ob cym.

Uro czy stość pro wa dzo ną przez Mar -
le nę Saj nog i Krzysz to fa Kry ja ka uświet ni -
li swo ją obec no ścią Wi ce sta ro sta po wia tu
płoń skie go Pa ni An na Du miń ska – Kier -
ska, Wójt Gmi ny Czer wińsk nad Wi słą
Pan Mar cin Gor tat, pro boszcz pa ra fii
ZNMP w Czer wiń sku nad Wi słą ksiądz
Łu kasz Ma sta lerz, Pre zes Vi stu la Ban ku
Spół dziel cze go Pa ni Jo lan ta Łu ka siak Ma -
lic ka oraz Dy rek tor czer wiń skie go od dzia -
łu Vi stu la Ban ku Spół dziel cze go Pa ni Ewa
Sta ni szew ska.

Uczest ni ków kon kur su oce nia ło ju ry
w skła dzie:

Ja kub Mo lę da – pio sen karz i kom po -
zy tor po po wy. Ak tor mu si ca lo wy zwią za -
ny z Te atrem Mu zycz nym Ro ma oraz Te -
atrem Ram pa w War sza wie. Ja ko na sto la -
tek był wo ka li stą ze spo łu pop – roc ko we -
go L.O. 27.

Ka mil Steć – ab sol went Uni wer sy te -
tu Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go w
War sza wie w za kre sie mu zy ko lo gii oraz
Uni wer sy te tu Mu zycz ne go Fry de ry ka
Cho pi na w War sza wie w za kre sie dy ry -
gen tu ry chó ral nej, edu ka cji mu zycz nej,
ryt mi ki i tań ca. Od 2010 ro ku współ pra -
cow nik Kan ce la rii Pre zy den ta RP od po -
wie dzial ny za opra wę mu zycz ną uro czy -
sto ści li tur gicz nych.

Gra ży na Fel czak – na uczy ciel mu zy -
ki i ję zy ka an giel skie go w Szko le Pod sta wo -
wej im. Mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go w
Cho ci sze wie.

W XIII Po wia to wym Kon kur sie Pio -
sen ki w Ję zy ku Ob cym udział wzię ło
osiem so li stek oraz czte ry ze spo ły pre zen -
tu ją ce swo je wo kal no -ję zy ko we umie jęt -
no ści i ta len ty w ję zy ku an giel skim.

W ka te go rii so li stów udział wzię li:
Ad rian na Szcze ciń ska (z pio sen ką "Spi -

der's Web") oraz Pau li na Go ła szew ska (z
pio sen ką „Ta ke Me Ho me”) z Po wia to we go
Gim na zjum Pu blicz ne go w Płoń sku.

Alek san da ra Pio trow ska (z pio sen ką
„Say So me thing”) oraz Ka ro li na Pa łac (z
pio sen ką „Co lor Of Your Li fe”) z Gim na -
zjum w Czer wiń sku nad Wi słą.

Kin ga Win czew ska (z pio sen ką „Co -
lor Of Your Li fe”) oraz An na Gier kow ska
(z pio sen ką „Or di na ry Lo ve”) z Gim na -
zjum Pu blicz ne go nr 2 w Płoń sku

We ro ni ka Kru szew ska (z pio sen ką
„When I Was Your Man”) z Ze spo łu Szkół
w Na cpol sku.

Wik to ria Pniew ska (z pio sen ką „Ave
Ma ria”)z Pu blicz ne go Gi ma zjum im. Or -
ła Bia łe go w So cho ci nie.

W ka te go rii ze spo łów udział wzię ły:
Ze spół Bez i mien ni z Gim na zjum Pu -

blicz ne go nr 2 w Płoń sku z pio sen ką Rol -
ling In The De ep

Ze spół Al le gret to z Ze spo łu Szkół w
Na cpol sku z pio sen ką „Te ars In He aven”

Ze spół Wo kal ny z Po wia to we go Gim -
na zjum Pu blicz ne go w Płoń sku z pio sen -
ką „Stand By Me”

Ze spół Wo kal ny z Gim na zjum w
Czer wiń sku nad Wi słą z pio sen ką „Ai No
Cor ri da”

Wszy scy uczest ni cy kon kur su pre -
zen to wa li wy so ki po ziom wo kal ny. Nie
uła twi ło to osta tecz nej oce ny Ju ry, któ re
bra ło pod uwa gę stro nę mu zycz no -wo kal -
ną (wa lo ry gło so we, mu zy kal ność), po -
praw ność ję zy ko wą, in ter pre ta cję pre zen -
to wa nych utwo rów oraz ogól ny wy raz ar -
ty stycz ny.

Po burz li wych na ra dach Ju ry pod ję ło
na stę pu ją cą de cy zję:

Ka te go ria so li ści
1. An na Gier kow ska (Gim na zjum

Pu blicz ne go nr 2 w Płoń sku, opie kun ar -
ty stycz ny An na Ol szew ska)

2. Alek san dra Pio trow ska (Gim -
na zjum w Czer wiń sku nad Wi słą,
opie kun ar ty stycz ny Prze my sław Ziół -
kow ski)

3. We ro ni ka Kru szew ska (Ze spo łu
Szkół w Na cpol sku, opie kun ar ty stycz ny
Adam Ja ku bow ski)

Wy róż nie nie: Ka ro li na Pa łac (Gim na -
zjum w Czer wiń sku nad Wi słą, opie kun
ar ty stycz ny Prze my sław Ziół kow ski)

Ka te go ria ze spo ły
1. Bez i mien ni z Gim na zjum Pu blicz -

ne go nr 2 w Płoń sku (opie kun ar ty stycz ny
An na Ol szew ska)

2. Ze spół Wo kal ny z Gim na zjum w
Czer wiń sku (opie kun ar ty stycz ny Prze -
my sław Ziół kow ski)

3. Ze spół Wo kal ny z Po wia to we go
Gim na zjum Pu blicz ne go w Płoń sku
(opie kun ar ty stycz ny An na Ol szew ska)

Na gro dy Zwy cięz com wrę czy li Wi ce -
sta ro sta Po wia tu Płoń skie go Pa ni An na
Du miń ska – Kier ska, Wójt Gmi ny Czer -
wińsk nad Wi słą Pan Mar cin Gor tat, oraz
człon ko wie Ju ry.

Na za koń cze nie kon kur su Pan Prze -
my sław Ziół kow ski przy go to wał dla wi -
dzów i uczest ni ków ma łą nie spo dzian kę.
Za pro sił na sce nę Ab sol wen tów czer wiń -
skie go gim na zjum, któ rzy pod je go dy rek -
cją wy ko na li pio sen kę ze spo łu Qu een „
The Show Must Go One

Spon so ra mi kon kur su by li: Sta ro stwo
Po wia to we w Płoń sku, Urząd Gmi ny
Czer wińsk nad Wi słą, Vi stu la Bank Spół -
dziel czy, rad na po wia tu płoń skie go Pa ni
Te re sa Pie trzak, Dom We sel ny „Siód me
Nie bo” oraz Bo ru ta Mo tors.

Fe sti wal 
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reklama

01 czerw ca 2016 r., w Gim na zjum
im. Bo ha te rów Bi twy nad Bzu rą w
Wy szo gro dzie, od był się Dzień Bez -
pie czeń stwa po łą czo ny z Dniem
Dziec ka. W trak cie im pre zy ucznio -
wie uczest ni czy li w po ka zie ra tow -
nic twa przed me dycz ne go w wy ko -
na niu dru ży ny OSP Wy szo gród oraz
za ję ciach spor to wych na świe żym
po wie trzu, w tym w roz gryw kach
pa lan ta.

Na za koń cze nie dla wszyst kich
uczest ni ków od by ła się edu ka cyj na pre -
zen ta cja mul ti me dial na na te mat bez -
pie czeń stwa pod czas wa ka cji. Uświa da -
mia ją ca za gro że nia z ja ki mi mo że my się

spo tkać w cza sie od po czyn ku Po nad to
ucznio wie ochot ni cy wzię li udział w
kon kur sie wie dzo wym na te mat udzie -
la nia  pierw szej po mo cy me dycz nej.

Miej sca pierw sze wy żej wy mie nio -
nej kon ku ren cji   za ję li Dag ma ra Dą -
brow ska, Ja kub Ko lan kow ski, miej sca
dru gie Da niel Gu tow ski, Da wid Łysz -
czarz.

Zło żo no  ser decz ne po dzię ko wa nia
dru hom stra ża kom a w szcze gól no ści
dru ho wi Pio tro wi Gło wac kie mu Na -
czel ni ko wi OSP Wy szo gród, za za an ga -
żo wa nie i po moc w or ga ni za cji  im pre zy.
Bez ich udzia łu im pre za nie by ła by tak
cie ka wa i barw na.

Do bra Szko ła uczy przez za ba wę

Ucznio wie klas I i II LO w Ze spo le
Szkół w Czer wiń sku  o pro fi lu po li -
cyj nym w dniach 29 ma ja – 4
czerw ca 2016r. od by li szko le nie
pro gra mo we, uczest ni cząc w obo -
zie po li go no wym. Za kwa te ro wa ni
w ośrod ku w Czer wo nej Karcz mie
ko ło Ostró dy, w oto cze niu uro kli -
wej ma zur skiej przy ro dy uczy li się,
spraw dza li swo je moż li wo ści i
prze kra cza li wła sne gra ni ce. Jak w
har cer skiej pio sen ce zie mia sta ła
się ich cia łem, wo da krwią, po wie -
trze od de chem, a ogień si łą… 

Już w dzień przy jaz du mło dzież
spraw dzi ła swą spraw ność w te ście
zdol no ści mo to rycz nych, któ ry po wtó -
rzo ny zo stał w dniu wy jaz du ce lem po -
rów na nia wy ni ków po ty go dniu in ten -
syw nych ćwi czeń. Ko lej ne dni to czas
zma gań po li go no wych, po prze dzo -
nych za wsze za pra wą po ran ną. Musz -
tra po li cyj na i woj sko wa, zwal cza nie

prze stęp czo ści po peł nio nej przez oso -
by w sku pi skach ludz kich, szko le nie
strze lec kie w wa run kach stre su, tak ty -
ka po ru sza nia się z bro nią, na uka
udzie la nia po mo cy ran nym w bo ju i
peł nie nie służ by dy żur nej pod od dzia -
łu sta ły się tre ścią tych upal nych dni
spę dzo nych nad je zio rem Pau zeń skim.
Chwi lę przy jem ne go od de chu przy -
niósł 1 czerw ca, kie dy to z oka zji Dnia
Dziec ka ucznio wie kształ to wa li swo ją
wy trzy ma łość pod czas spły wu ka ja ko -
we go. Dru gą ta ką spo sob no ścią był
marsz na dłu gim dy stan sie, któ ry po
po ko na niu le śnych dróg za koń czył się
ogni skiem i ką pie lą w je zio rze Sze long.

Póź niej już tyl ko dy stans 7 km i … od -
po czy nek w ośrod ku. 

Nie kwe stio no wa ną atrak cją obo zu
by ło kon stru owa nie i bu do wa sza ła sów
(tran szei), w któ rych w no cy z czwart ku
na pią tek mło dzież by to wa ła wraz z
opie ku na mi. Kie dy jed ni spa li, a dru dzy
ogrze wa li się przy ogni sku, służ ba pa tro -
lo wa peł ni ła noc ną war tę. Tak za przy -
jaź nie ni z la sem zo sta li w nim jesz cze,
by z uśmie chem na ustach, mi mo zmę -
cze nia, po tu i brud nych po ca łym ty go -
dniu mun du rów od dać się za ba wom
har cer skim. 

Po ty go dniu obo zo wa nia wró ci li do
Czer wiń ska, gdzie w smu gach desz czu
wi ta ły ich stę sk nio ne ra mio na ro dzi -
ców. Znik nę ło zmę cze nie, wspo mnie -
nia trud nych mo men tów, bra ku sił i re -
zy gna cji, a zo stał ob raz nie za po mnia -
nych dni wpę dzo nych w to wa rzy stwie
ko le ża nek i ko le gów. Opie kę nad gru pą
spra wo wa li: p. An na No wa kow ska i p.
To masz Fon der ski – wy cho waw cy klas
oraz p. aspi rant Piotr Jasz czur, na uczy -
ciel służ by po li cyj nej

Po li go no we ży cie uczniów z Czer wiń ska

W dniu 11 czerw ca 2016 ro ku
ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej im.
Fry de ry ka Cho pi na w Ko byl ni kach
wzię li udział w „ży wej lek cji hi sto -
rii” zor ga ni zo wa nej przez „Sa kwę”,
czy li Sto wa rzy sze nie Eks plo ra cyj ne
na Rzecz Ra to wa nia Za byt ków. 

Od kil ku lat gru pa mło dych lu dzi
od wie dza uczniów szkół pod sta wo -
wych z przy go to wa ną wcze śniej lek cją
do ty czą cą ja kie goś wy da rze nia z dzie -
jów Pol ski. Tym ra zem Sa kwa wraz
z gru pą dzie ci z Pod la sia za pro si ła
na lek cję po szu ki wa nia skar bów na -
szych uczniów. Spo tka nie in te gra cyj ne
od by ło się w Wy szo gro dzie. Przy jazd tu
był nie przy pad ko wy, gdyż wła śnie
w oko li cach Wy szo gro du człon ko wie
sto wa rzy sze nia od na leź li szcząt ki ra -
dziec kie go sa mo lo tu ze strze lo ne go
w 1945 ro ku przez Niem ców. Dzię ki
Sa kwie uda ło się zi den ty fi ko wać pi lo -
tów le cą cych w ma szy nie i od na leźć ży -
ją cych obec nie krew nych. Wrak sa mo -
lo tu wzbo ga cił ko lek cję hi sto rycz nych

eks po na tów w Mu zeum Wi sły w Wy -
szo gro dzie.

Na po cząt ku spo tka nia se kre tarz
Sto wa rzy sze nia – Pan Mi chał Ant czak
przed sta wił człon ków or ga ni za cji, jej
ce le i har mo no gram wy ciecz ki. Póź niej
po ka zał dzie ciom krót ki film uka zu ją cy
pra ce Sa kwy nad wy do by wa niem
szcząt ków sa mo lo tu i wy wiad z na ocz -
nym świad kiem – ko bie tą, któ ra wi -
dzia ła mo ment ze strze le nia sa mo lo tu.

Na stęp nie dzie ci obej rza ły wrak sa -
mo lo tu i wy słu cha ły pa sjo nu ją cych re la -
cji z prac wy do byw czych. Ca ła roz mo wa
by ła na gry wa na przez dzien ni kar kę Pol -
skie go Ra dia. Póź niej na uczniów cze ka -
ły dal sze atrak cje: prze jażdż ka po nad sie -
dem dzie się cio let nią woj sko wą cię ża rów -
ką, po szu ki wa nie wy kry wa cza mi skar -
bów na pla ży, po pły nię cie tram wa jem
wod nym, oglą da nie pa no ra my Wi sły
prze lor ne tę czy też ogni sko po łą czo ne
z pie cze niem kieł ba sek. W ten atrak cyj -
ny spo sób człon ko wie Sa kwy po ka zy wa -
li, że hi sto ria jest na praw dę bar dzo cie ka -
wym i pa sjo nu ją cym przed mio tem.

Póź niej ucznio wie uda li się do Pol -
skie go Ra dia do War sza wy. Mie li moż li -
wość zwie dzić od ku lis stu dia na grań 1,
2, 3 i 4 Pol skie go Ra dia. Jed nak chy ba
naj więk szą atrak cją dla nich by ło uczest -
ni cze nie na ży wo w au dy cji do ty czą cej
pro po zy cji cie ka we go spę dze nia week en -
du. To wy da rze nie na dłu go po zo sta nie
w ich pa mię ci. Pa miąt ką dla dzie ci bę -
dzie tak że wy emi to wa nie re la cji z wy -
ciecz ki na an te nie Pol skie go Ra dia.

Dy rek tor Szko ły, Ra da Pe da go gicz -
na wraz z ucznia mi dzię ku ją ini cja to ro -
wi wy ciecz ki, ab sol wen to wi – Pa nu Mi -
cha ło wi Ant cza ko wi, za jej or ga ni za cję

Nie za po mnia na lek cja hi sto rii
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Trzy mi lio ny zło tych w tym, a dwa
mi lio ny w przy szłym 2017 tra fi do
ma zo wiec kich OSP z Urzę du Mar -
szał kow skie go Wo je wódz twa Ma -
zo wiec kie go w War sza wie. 

Mi ło jest nam po in for mo wać Pań -
stwa, iż w dniu 13 czerw ca 2016 r
Bur mistrz Gmi ny i Mia sta Wy szo -

gród pod pi sał umo wę Nr 130/OR/BP -
-I/D/16 na udzie le nie po mo cy fi nan -
so wej w for mie do ta cji ce lo wej na do -
fi nan so wa nie za ku pu sprzę tu spe cja li -
stycz ne go w po sta ci ło dzi pła sko den -
nej z prze zna cze niem na wy po sa że nie
OSP Wy szo gród. Kwo ta do ta cji wy no -
si 14900 zło tych.

UGIM WY SZO GRÓD

Pięć mi lio nów dla ma zo wiec kich OSP 

Dnia 19 ma ja punk tu al nie o go dzi nie
12:00 na Sta rym Ryn ku przed Ra tu -
szem w Płoc ku roz po czę ły się uro czy ste
ob cho dy Dnia Stra ża ka. 

W uro czy sto ści udział wzię ły za -
rów no jed nost ki Pań stwo wej, Za kła -
do wej oraz Ochot ni czej Stra ży Po żar -
nej. Po za sa my mi stra ża ka mi udział
wzię li rów nież za pro sze ni go ście oraz
sa mo rzą dow cy. Pod czas uro czy sto ści

swo je ślu bo wa nie zło ży ło 8 no wo
przy ję tych stra ża ków, 34 zo sta ło wy -
róż nio nych me da la mi a 44 otrzy ma ło
awan se na wyż sze stop nie. W gru pie
stra ża ków od zna czo nych me da la mi
zna lazł się rów nież stra żak z na szej
jed nost ki Dh Hen ryk Klu sie wicz,
któ ry z rąk Ko men dan ta Wo je wódz -
kie go PSP w War sza wie otrzy mał
„Brą zo wy Krzyż Za słu gi Dla Po żar -
nic twa”.

Od zna cze ni za służ bę

W dniu 07 06 2016 ro ku pod Wy -
szo gro dem w Ra ko wie roz bił się
sa mo lot.

Pa sa że ro wie oraz człon ko wie za ło gi
sa mo lo tu, któ rzy prze ży li ka ta stro fę
zna leź li się na wy spach na rze ce Wi śle, w
oko li cach miej sco wo ści Ra ko wo, gm.
Wy szo gród. Na szczę ście był to tyl ko sce -
na riusz ma new rów pn. Re ne ga de/Sa rex
2016, któ re zo sta ły za pla no wa ne w ra -
mach kra jo wych ćwi czeń obron nych
Ana kon da 2016.

W go dzi nach ran nych wszyst kie
oko licz ne jed nost ki zo sta ły za dys po no -
wa ne przez Ko men dę Miej ska PSP w
Płoc ku wraz z sprzę tem do miej sco wo ści
Ra ko wo, gdzie mia ły się od by wać ćwi -
cze nia. Do za dań jed no stek stra ży na le -

ża ło zwo do wa nie ło dzi i roz wie zie nie
po zo ran tów po wy spach zlo ka li zo wa -
nych na Wi śle z wysp za bie rać ich mia ły
woj sko we śmi głow ce. .W wy ko na niu te -
go za da nia bra ły udział na stę pu ją ce za -
stę py z po sia da ny mi ło dzia mi; SGRW -N
z JRG 1 w Płoc ku, któ ra do wo dzi ła dzia -
ła nia mi na wo dzie, SSRW -N z Ma ko wa
Ma zo wiec kie go, OSP w Wy szo gro dzie,
OSP w Do brzy ko wie i OSP w Słup -
nie.Na to miast gru py wy so ko ścio we by ły
z War sza wy, Ło dzi i Płoc ka, któ re po dej -
mo wa ły z wysp naj cię żej ran nych któ -
rych trans por to wa no do szpi ta la po lo -
we go .Szpi tal zo stał przy go to wa ny przez
Gru py Ra tow nic twa Me dycz ne go z JRG

nr 8 w War sza wie oraz ra tow ni ków z
Pol skie go Czer wo ne go Krzy ża. Zgod nie
z za ło że niem że w cza sie za gro że nia wy -
stę pu ją przy pad ki cięż kie, naj cię żej ran -
na ko bie ta w cią ży, po trans por cie lot ni -
czym z kę py na brzeg, zo sta ła prze trans -
por to wa na śmi głow cem LPR ze szpi ta la
po lo we go na SOR w So cha cze wie. Za -
bez pie cze nie lą do wi ska śmi głow ców zaj -
mo wa li się dru ho wie z OSP w Wy szo -
gro dzie oraz JRG nr 3 w Płoc ku. Dzi siej -
sze ćwi cze nia zor ga ni zo wa ne zo sta ły
przez Do wódz two Ope ra cyj ne Ro dza -
jów Sił Zbroj nych wspól nie z Pań stwo wą
Stra żą Po żar ną. W ra mach współ pra cy
po mię dzy jed nost ka mi

Ćwi cze nia obron ne Ana kon da 2016 - w Ra ko wie

Deszcz, na wał ni ce  i moc ny wiatr,
któ re wy stą pi ły oko ło po łu dnia,
oka za ły się nie zwy kle groź ne i wy -
rzą dzi ły wie le szkód. Przez ca ły
dzień na pły wa ły zgło sze nia do wy -
szo grodz kiej stra ży po żar nej z
proś bą o po moc. 

Stra ża cy ca ły dzień wal czy li z skut -
ka mi na wał ni cy:   po wy ry wa ne drze wa
za gra ża ją ce bu dow lom miesz kal nym i
tym w obej ściach go spo dar skich, ze rwa -
ne li nie ,za wa lo ne i  nie prze jezd ne dro gi
ko na ra mi drzew. Przy tym da lej wie ją cy
sil nie wiatr i stru gi zim ne go desz czu. A
po moc po trzeb na w każ dym miej scu

na tych miast .Tak by ło w
Grod ko wie   gdzie czte ry
wiel kie 30 me tro we to po -
le   ru nę ły jed na po cią ga jąc
za so bą ko lej ne na te ren go -
spo dar stwa. Nie moż na by -
ło cze kać ,po moc po trzeb -
na by ła na tych mia sto wo.
Ob su wa ją ce się drze wa za -
gra ża ły bu dyn ko wi miesz -
kal ne mu. W każ dym miej -
scu po dob nie .Stra ża cy nie
zjeż dża jąc do ba zy ,już po
dro dze po ma ga li da lej do -
sta jąc od dys po zy to ra na -
stęp ne zle ce nia. Wie le do -
mów zo sta ło bez ener gii
elek trycz nej co utrud nia ło
dzia ła nia. 

OSP WY SZO GRÓD

Sza le ją ca na wał ni ca - nie oce nio na po moc
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24 kwiet nia w Gmi nie Bo dza nów
od by ło się re fe ren dum w spra wie
od wo ła nia Wój ta – Je rze go Sta ni -
szew skie go i Ra dy Gmi ny Bo dza -
nów. Dzię ku je my wszyst kim, któ -
rzy po pie ra li tą ini cja ty wę oraz od -
waż nym miesz kań com, któ rzy nie
prze stra szy li się wiel kich bil bor dów
z roz ka zem,, NIE IDŹ” na re fe ren -
dum i wzię li udział w gło so wa niu.
Po dzię ko wa nia na le żą się rów nież
re dak cji ga ze ty e -wy szo gród, któ ra
w spo sób uczci wy i rze tel ny pu bli -
ku je prze ka za ne in for ma cje przez
co ce chu je ją bez stron ność i obiek -
ty wizm. 

Od wo ła nie Wój ta iRa dy Gmi ny Bo dza nów
zo sta ło uza sad nio ne w pięt na stu punk tach, któ -
re za rzu ca ły or ga nom władz nie kom pe ten cję
i nie wła ści we dzia ła nie w in te re sie gmi ny. Je dy -
nie ostat nie dwie ulot ki, któ re na pi sa ne zo sta ły
wprost i we dług su biek tyw nej oce ny ini cja to rów
re fe ren dum by ły roz pa try wa ne przez Sąd w try -
bie wy bor czym – dwu dzie stocz te ro go dzin nym!

Nie mniej jed nak wy ja śni ło się wie le spraw
ja kie do ty czą Gmi ny Bo dza nów od po cząt ku
urzę do wa nia obec nych władz. Sta ło się wia do -
mym że Wójt Je rzy Sta ni szew ski w ce lach pro pa -
gan do wych ku pił za 7 tys. sta tu et kę pod na zwą,,
or ły pol skie go sa mo rzą du” któ ra nie ma nic
wspól ne go zpre sti żem ani suk ce sa mi Gmi ny Bo -
dza nów aktó rej po sia da nie, przy wo łu je przykaż -

dej nada rza ją cej się oka zji. Zda niem wie lu miesz -
kań ców są to pie nią dze,, wy rzu co ne w bło to”.
Wójt mie sięcz nie otrzy mu je 16.885,00zł na co
skła da sie naj wyż sza whi sto rii gmi ny pen sja wraz
z eme ry tu rą. Sąd Okrę go wy w Płoc ku usta lił, iż
obiet ni ca Wój ta w,, przed mio cie za wie sze nia po -
bie ra nia oprócz pen sji do dat ko wej eme ry tu ry
jest praw dzi wa'' ipra wo doeme ry tu ry mo że ulec
za wie sze niu rów nież na zgod ny wnio sek eme ry -
ta we dle okre ślo nej usta wy. Je że li więc jest ta ka
moż li wość to przy tak wy so kiej pen sji wraz
z eme ry tu rą zda niem wie lu miesz kań ców Wójt
po wi nien za wie sić eme ry tu rę iza ra zem wkoń cu
speł nić swo ją obiet ni cę wy bor czą. Z po sta no wie -
nia Są du rów nież wy ni ka, iż odspo rzą dze nia opi -
nii geo tech nicz nej nie pod ję to żad nych dzia łań

for mal nych w za kre sie re ali za cji prac w po sta ci
bu do wy sie ci wo do cią go wej z przy łą cza mi
w miej sco wo ści Cie śle. 

Osią gnię ciem or ga ni za to rów re fe ren -
dum w opi nii wie lu miesz kań ców jest rów -
nież fakt, że kon ku bi na Prze wod ni czą ce go
Ra dy Gmi ny – Paw ła Ró żań skie go praw do -
po dob nie nie bę dzie pra co wa ła już na dwóch
sta no wi skach gmin nych o czym prze wod ni -
czą cy in for mo wał na jed nej z se sji Ra dy Gmi -
ny Bo dza nów, tłu ma cząc że był to je dy nie,,
kil ku mie sięcz ny okres przej ścio wy”. Nie wie -
my jed nak z ja kiej pod sta wy praw nej wy ni ka
ta ki,, okres przej ścio wy” zwią za ny z za trud -
nie niem sko ro Kon sty tu cja RP w Art. 32 wy -
raź nie sta no wi, iż wszy scy ma ją pra wo

do rów ne go trak to wa nia przez wła dze pu -
blicz ne. Do brze że je ste śmy świa do mi, iż pie -
nią dze, któ ry mi dys po nu je wła dza po cho dzą
rów nież z na szych po dat ków i ma my pra wo
wie dzieć na co są wy da wa ne pie nią dze pu -
blicz ne. Za tem wie le po zy tyw nych aspek tów
prze ma wia za wszel ki mi dzia ła nia mi
na rzecz lo kal nej spo łecz no ści do któ rych
moż na rów nież za li czyć prze pro wa dze nie re -
fe ren dum gmin ne go.

Jed nak ostat ni wpis do ga ze ty e -wy szo gród
przez biu ro pra so we PSL, po ka zu je jak dzia ła cze
tej par tii chcą spro wa dzać dzia ła nia oby wa tel skie
do wal ki po li tycz nej. A mo że bo ją sie utra ty swo -
ich po li tycz nych wpły wów przy naj bliż szych wy -
bo rach na róż ne szcze ble władz po nie waż
w prze pro wa dza nych son da żach czę sto znaj du ją
się pod pro giem wy bor czym. 

RA FAŁ KWIAT KOW SKI 

BO DZA NÓW: PA TRZY MY WŁA DZY NA RĘ CE



Dnia 14.06.2016r. na ha li spor to wej
w Ma łej Wsi od by ło się spo tka nie
pro fi lak tycz ne słow no -mu zycz ne ,
pod ha słem: ,, Do pó ki masz wy bór”
Uczest ni ka mi spo tka nia by ła mło -
dzież z klas IV -VI oraz gim na zjum.

Ce lem pro gra mu
by ło po ka za nie mło dym
lu dziom, ja kie ry zy ko
wią że się z się ga niem po
al ko hol i nar ko ty ki. Au -
tor pro gra mu, Piotr Na -
giel roz ma wiał z mło -
dzie żą uczest ni czą cą w
pro gra mie o skut kach
uży wa nia al ko ho lu i
nar ko ty ków, któ re mo gą
do pro wa dzić do uza leż nie nia, a na wet
do śmier ci. Piotr Na giel jest te ra peu tą
od uza leż nień jak rów nież wo ka li stą,
au to rem mu zy ki i tek stów o te ma ty ce
mi ło ści, wol no ści, wy bo rów.

Mło dzież mia ła tak że oka zję spo -
tkać się z Pa nem Woj cie chem Bur da -

now skim mi strzem Eu ro py w kick bo -
xin gu, któ ry za pre zen to wał im kil ka
chwy tów bok ser skich i za pro sił do
wspól ne go tre nin gu.

Ca łość spo tka nia cie szy ła się du żym
za in te re so wa niem ze stro ny mło dzie ży
oraz na uczy cie li.
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SKLE PY
Bo ru ta Mo tors Sklep Mo to ry za cyj ny -

Rę bow ska 66 (8-17) tel.24 23 11 006

Sa lon Me blo wy RTV AGD -Max Elek -

tro -Ra ty Rę bow ska 55 tel.2423 11

038

Fuk sik Sklep Fir mo wy Śnież ka (8-17)

tel.535 522 363 -790 293 481 

GA STRO NO MIA
Ca fe te ria Crem -ka wa lo dy de se ry Rę -

bow ska 29 tel.519 627 455

Go ści niec Le gen da -Re stau ra cja tel -

-535 621 212

Bi ko -Ser wi ce im pre zy Oko licz no ścio -

we OSP Wy szo gród tel 602 763 001

USŁU GI
Igieł ka Usłu gi kra wiec kie i Sto lar skie

Rę bow ska 55 tel. 535 005 539

Sa lon Me blo wy RTV AGD -Max Elek -

tro -Ra ty Rę bow ska 55 tel.2423 11

038

ABI -Rę bow ska 66( 99-16) tel 24 23

11 006

UBEZ PIE CZE NIA
Agen cja Ubez pie cze nio wa PZU SA

A.Krze miń ski tel.606 809 145

Agent Ubez pie cze nio wy ul.Rę bow ska -

31 K.Kuz dzieł ło tel.506 156 516

BIU RA
Biu ro Kre dy to we -po życz ki bez BIK

Ubez pie cze nia Rę bow ska 31 K.Kuż -

dzieł ło tel.506 156 516

Biu ro Ra chun ko we Va pit Rę bow ska

55 tel.24 23 11 153

Biu ro Ra chun ko we EM -fin B.Choj nac ka

Nie pod le gło ści 11B tel.24 262 28 29

STO WA RZY SZE NIA
Sto wa rzy sze nie Lo kal na Gru pa Dzia ła -

nia -Ra zem dla Roz wo ju tel 24 263 61 9

BAN KI
Vi stu la Bank Spół dziel czy Gru pa BPS

Rę bow ska 2 tel.24 23 11 200

USŁU GI
Ma tus -Bud ;da chy od Ado Z S.Ma tu -

szew ski Drwa ły tel.600 831 968

Wy ko ny wa nie in sta la cji elek trycz nych

i po mia rów A.Ciar ka tel.698 612 593

Bo ru ta Mo tors Ser wis Po jaz dów i urzą -

dzeń ogrod ni czych -Rę bow ska 66 (8-

17) tel.24 23 11 006

IN NE
Dom Po mo cy Spo łecz nej im.Jac ka Ku ro -

nia Nie pod le gło ści 5a tel.24 267 85 20

Ko ło Sum -54 Wy szo gród Skarb nik

ul.Ki liń skie go 41 tel.608 610 555

OSK R.Tur kow ski Rę bow ska 57( jaz dy

do szka la ją ce) tel 508 160 069

IN FOR MA TOR WY SZO GRODZ KI

reklama

Sprze dam zie mię o po wierzch ni 

6 hek ta rów w Bo że niu 

z prze cho dzą cy mi przez nią me dia mi 

Ce na do uzgod nie nia. 

600 375 976

W dniu 5 czerw ca przy czer wiń -
skiej przy sta ni za cu mo wa ła tra twa
drew nia na pły ną ca z Ula no wa do
Gdań ska, w ra mach trwa ją ce go
Fli su 400 – le cia.

Fli sa cy przy by li do Czer wiń ska nad
Wi słą oko ło go dzi ny 11:00.Gdzie cze -
ka ła na nich de le ga cja ,aby ich przy wi -
tać. Po nie zbęd nych pra cach zwią za -
nych z przy cu mo wa niem tra twy do
brze gu roz po czę ło się ofi cjal ne przy wi -
ta nie Fli sa ków przez Wój ta Gmi ny
Czer wińsk nad Wi słą Pa na Mar ci na
Gor ta ta. Uczest ni cy fli su przy wi ta ni
zo sta li ko szem tru ska wek bę dą cych pro -
duk tem re gio nal nym   Gmi ny Czer -
wińsk.

Po czę ści ofi cjal nej za ło ga zo sta ła
pod ję ta przez wi ta ją cych przy go to wa -

nym dla nich śnia da niem. Dal sza część
spo tka nia zo sta ła kon ty nu owa na w Ba -
zy li ce Zwia sto wa nia Naj święt szej Ma ryi
Pan ny w Czer wiń sku nad Wi słą. Wła -
dze miesz kań cy i go ście wzię li  udział w
mszy świę tej   Mszy prze wod ni czył
ksiądz Jan Cha bier ski, mo dlą cy się w in -
ten cji przy by łych go ści . Po mszy od by ło
się zwie dza nie ko ścio ła, za bu do wań
klasz tor nych oraz miej sco wych mu ze -
ów. Obiekt ko ściel ny oraz zwie dza ne
mu zeum zro bi ło na go ściach im po nu ją -
ce wra że nie. Po zwie dza niu Fli sa cy uda -
li się na obiad do klasz tor nej sto łów ki,
przy go to wa ny dzię ki uprzej mo ści pro -
bosz cza czer wiń skiej pa ra fii ks. Łu ka sza
Ma sta le rza.

Po po sił ku za ło ga prze mie ści ła się
ulicz ka mi Czer wiń ska na bul war wi śla -
ny w ce lu od po czyn ku. W go dzi nach

wie czor nych dla go ści przy go to wa na zo -
sta ła ko la cja w for mie kieł ba sek sma żo -
nych przy ogni sku oraz de se ru przy go to -
wa ne go przez Pa nią Elż bie tę Su lik. Fli -
sa cy otrzy ma li tak że ga dże ty pro mo cyj -
ne pro mu ją ce Gmi nę Czer wińsk nad
Wi słą. Spo tka nie   za koń czy ło się oko ło
go dzi ny 23:00.Go ście mu sie li od po cząć
przed cze ka ją cą ich trud ną po dró żą .

W dniu na stęp nym  6 czerw ca o go -
dzi nie 5:00 za ło ga fli su wraz z Wój tem
Gmi ny Czer wińsk nad Wi słą Pa nem
Mar ci nem Gor ta tem, Pro bosz czem Pa -
ra fii ZNMP w Czer wiń sku nad Wi słą
ks. Łu ka szem Ma sta le rzem oraz pra -
cow ni kiem Urzę du Gmi ny Pa nem Ma -
te uszem Odo liń skim wy ru szy ła w dal -
szą po dróż, to wa rzy sząc fli sa kom na od -
cin ku Czer wińsk nad Wi słą - Wy szo -
gród. 

Czer wińsk nad Wi słą - ugo ścił fli sa ków

Spo tka nie z W. Bur da now skim mi strzem
Eu ro py w kick bo xin gu w Ma łej Wsi.



9 czerw ca 2016 r. na te re nie Szko -
ły Pod sta wo wej w Go ła wi nie od był
się po raz ko lej ny fe styn pro fi lak -
tycz ny z ele men ta mi pro fi lak ty ki
proz dro wot nej za chę ca ją cy dzie ci i
mło dzież do ak tyw ne go i zdro we go
spę dza nia wol ne go cza su.

Pod czas fe sty nu od by ły się roz -
gryw ki spor to we oraz spo tka nia te -
ma tycz ne do ty czą ce szko dli wo ści
sub stan cji psy cho ak tyw nych, któ -
rych uczest ni ka mi by li ucznio wie tu -
tej szych szkół.

W roz gryw kach spor to wych wzię ło
udział oko ło 85 uczniów ze szkół pod -
sta wo wych w Czer wiń sku nad Wi słą,
Ra dzi ko wie, Grodź cu, Go ła wi nie oraz
pa cjen ci PTZN ORR Wól ka Przy bo jew -
ska, któ rzy ro ze gra li do dat ko wy mecz z
dru ży ną Gim na zjum z Czer wiń ska nad
Wi słą.

Na gro dy dla uczest ni ków fe sty nu
wrę czył Wójt Gmi ny Pan Mar cin Gor -
tat oraz przed sta wi cie le szkół.

Wy ni ki roz gry wek
Siat ków ka dziew cząt:

1. Szko ła Pod sta wo wa w Czer wiń sku
2. Szko ła Pod sta wo wa w Go ła wi nie
3. Szko ła Pod sta wo wa w Ra dzi ko wie
4. Szko ła Pod sta wo wa w Grodź cu

Pił ka noż na
1. Szko ła Pod sta wo wa w Czer wiń sku
2. Szko ła Pod sta wo wa w Go ła wi nie
3. Szko ła Pod sta wo wa w Grodź cu

Wy nik me czu Gim na zjum Czer -
wińsk - pa cjen ci PTZN ORR Wól ka
Przy bo jew ska – 2:1

Środ ki fi nan so we prze zna czo ne na
dzia ła nia pro fi lak tycz ne po łą czo ne z
ele men ta mi ak tyw nych form spę dza nia
cza su po przez sport po cho dzą z fun du -
szu al ko ho lo we go Gmi ny Czer wińsk
nad Wi słą

15Sport

reklama

Dnia 18.06.2016 r na sta -
wie w Rę bo wie z oka zji
XXXVII Dni Wi sły od by ły
się To wa rzy skie Za wo dy
Węd kar skie dla Dzie ci "O
Pu char Bur mi strza GiM
Wy szo gród.

Uczest ni czy ło w nich 24
za wod ni ków i za wod ni czek
po dzie lo nych na ka te go rie
wie ko we (I -do 10 lat, II -10-12lat, III -12-
16lat).

O go dzi nie 9:30 po wy lo so wa niu
sta no wisk roz po czę to ło wie nie. Na po -
cząt ku bra nia by ły sła be. Jed nak wraz z
roz po go dze niem ryb ki za czę ły in ten -
syw niej że ro wać. Głów nym po ła wia -
nym ga tun kiem był ka raś sre brzy sty, ale

tra fia ły się tak że lin ki, ja zi ki oraz uk le je.
Nie ste ty nie każ de mu uda ło się zło wić
ry bę, ale mi mo to hu mo ry do pi sy wa ły i
dzie ci nie chcia ły ode rwać się od wę dek,
wo bec cze go za wo dy zo sta ły prze dłu żo -
ne o 30 mi nut -do go dzi ny 12:00.

Po sy gna le koń co wym od by ło się
wa że nie przez ko mi sję sę dziow ską, któ -

re mu to wa rzy szy ła ra dość,
du ma oraz pod eks cy to wa -
nie.

W ka te go rii 12-16 lat
punk to wa ła tyl ko jed na oso -
ba, w związ ku z czym na gro -
dy za 2 i 3 miej sce z te go
prze dzia łu po sta no wio no
przy znać za wod ni kom z
czwar tych miejsc z po zo sta -
łych ka te go rii, od po wied nio

do wy so ko ści ze bra nych punk tów. Każ -
dy z za wod ni ków otrzy mał pa miąt ko wy
me dal, dy plom oraz pacz kę ze słod ko -
ścia mi.

Naj lep si z nich otrzy ma li do dat ko -
wo węd ki i pu cha ry. Na gro dy wrę -
czył  Pan Bur mistrz GiM Wy szo gród
Pan Jan Bosz ko

Ak tyw ne spę dza nie cza su w szko le w Go ła wi nie.

RE LA CJA Z ZA WO DÓW WĘD KAR SKICH DLA DZIE CI Z OKA ZJI XXXVII DNI WI SŁY

Od wie lu lat za rząd
Ko ła nr. 55 Cer ta w
Czer wiń sku nad Wi -
słą or ga ni zu je Węd -
kar skie Za wo dy Spła -
wi ko we dla dzie ci nie
zrze szo nych w Pol -
skim Związ ku Węd -
kar skim. Te go rocz na
edy cja od by ła się w
so bo tę 11 czerw ca w
Czer wiń sku nad Wi -
słą na te re nie bul wa ru wi śla ne go.

W trzech ka te go riach wie ko wych
wy star to wa ło łącz nie 25 za wod ni ków.

Zwy cięz cy:
Ka te go ria 5-8 lat
1. Wik to ria Czar no ta
2. Sie miąt kow ski Fi lip
3. Wik to ria Prę gow ska
Ka te go ria 9-11 lat
1. Wroń ski Ra do sław
2. Ca ban Mar ty na
3. Am bro ziak Da wid
Ka te go ria 12-14 lat

1. Szy mon Ca ban
2. Bier nat Jan
3. Za błoc ki Krzysz tof
Na gro dy dla wszyst kich za wod ni -

ków zo sta ły ufun do wa ne przez Za rząd
Ko ła nr. 55 Cer ta, Sta ro stwo Po wia to we
w Płoń sku oraz Urząd Gmi ny Czer -
wińsk nad Wi słą.

Oso by, któ re za ję ły pierw sze miej -
sca w swo ich ka te go riach wie ko wych
otrzy ma ły na gro dę spe cjal ną - ze sta wy
węd kar skie - ufun do wa ne przez Wój ta
Gmi ny Czer wińsk nad Wi słą Mar ci na
Gor ta ta.

Węd kar skie Za wo dy Spła wi ko we
dla Dzie ci w Czer win sku

STA ŁO SIĘ. LKS „STE GNY” WY SZO -
GRÓD awan so wał do li gi okrę go -
wej. Nie dzie la by ła dla Nas bar dzo
bia ło -czer wo na. Nie sa mo wi te emo -
cje zwią za ne z Na szym me czem
i dwie go dzi ny póź niej mecz Na szej
re pre zen ta cji na Eu ro 2016 we
Fran cji. Dwa me cze wy jąt ko we
na zu peł nie in nych or bi tach. Ste -
gny wy gra ły mecz, któ ry po win ny
wy grać, by awan so wać, a Na sza re -
pre zen ta cja w pierw szym swo im
me czu na Eu ro zdo by wa 3 pkt.
Nie sa mo wi ty dzień 

NaSte gnach nie mal kom plet pu blicz no -
ści, 300 gar deł za grze wa ją cych do zdo by cia
waż nej bram ki, któ ra da awans. Pierw sza po -
ło wa wy rów na na. Dru ży na go spo da rzy ro bi -
ła co mo gła, by zdo być upra gnio ną bram kę.
Nie ste ty nie uda ło się te go do ko nać w pierw -
szej czę ści me czu gdyż dru ży naprzy jezd nych
za mu ro wa ła bram kę.Wdru giej czę ści me czu
je ste śmy dru ży ną do mi nu ją cą za rów no

wata ku jak iwde struk cji. W51 mi nu cie me -
czu pięk nym ude rze niem po pi su je się Mi chał
Po pio łem, któ ry strza łem od bi tym od po -
przecz ki otwie ra wy nik spo tka nia. Bram ka ta
uskrzy dla Na szą dru ży nę. Nie ca łe 15 mi nut
póź niej nadwa ze ro ponie sa mo wi tej in dy wi -
du al nej ak cji pod wyż sza Da wid Pie trzak.To
był gwóźdź do trum ny dla Na szych ry wa li
z Pro bosz cze wic. Za wod ni cy przy jezd nej
dru ży ny ro bi li co mo gli aby od wró cić lo sy
spo tka nia, napróż no. Wy gra li śmy wdo brym
sty lu i udo wod ni li śmy, że w okrę gów ce trze -
ba bę dzie się zNa mi li czyć.

Dzię ku je my ki bi com, któ rzy licz nie
przy szli do pin go wać Na szą dru ży nę, Pa -
nu Bur mi strzo wi Mia sta i Gmi ny Wy -
szo gród, Rad nym Mia sta i Gmi ny Wy -
szo gród, Pro bosz czo wi, ks Grze go rzo wi
Przy był ka i wszyst kim po zo sta łym go -
ściom, któ rzy Nas do pin go wa li, mó wi -
my wiel kie -DZIĘ KU JE MY. 

AU TOR TEK STU -KU BA SI DOR

LKS „STE GNY” WY SZO GRÓD awan so wał do li gi okrę go wej
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