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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

Dlaczego zrobiłem portal?Po prostu KondzioGrupa Gospel Soul
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Wi tam z no wym wio sen nym wy da niem

ga ze ty ewy szo grod.pl

Nad szedł dłu go ocze ki wa ny czas wio sny.

Za wsze jest to czas zmian ino wych cie ka -

wych ini cja tyw. Ro bi my po rząd ki w ogro -

dach i na dział kach, czę ściej się ru sza my

i za czy na my dbać o kon dy cję.

My śląc o po rząd kach, pro po nu ję rów nież

przyj rzeć się na szym stro nom in ter ne -

to wym. Wie le or ga ni za cji i sto wa rzy -

szeń pro wa dzi swo je wła sne stro ny,

któ re gi ną w za le wie in for ma cji. 

Pro po nu ję aby oprócz pro wa dze nia

wła snych stron do łą czyć do por ta lu e -

-Wy szo gród.

Są tu róż ne moż li wo ści przed sta wia nia

wła snych in for ma cji. Re je stra cja, lo go -

wa nie i pro wa dze nie np. blo ga jest pro -

ste i in tu icyj ne. Je że li jed nak ktoś miał -

by pro ble my za pra sza my do kon tak tu

z na szym biu rem re kla my, któ re bar -

dzo chęt nie od po wie na wszyst kie py -

ta nia i wąt pli wo ści. 

Bar dzo za chę cam do współ pra cy.

Pa weł Kło bu kow ski
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W Czer wiń skiej szko le po wsta ły
no we kie run ki kształ ce nia. ZS za pra sza
wszyst kich za in te re so wa nych o za po -
zna nie się z no wy mi kie run ka mi i pod -
ję cie waż nych de cy zji co do swo jej przy -
szło ści. Je że li coś bę dzie wy ma ga ją ce
wy ja śnie nia słu ży my po mo cą i każ dej
za in te re so wa nej oso bie po świę ci my
swój czas. Je ste śmy szko łą z wie lo let nim
do świad cze niem, a na si pe da go dzy po -
sia da ją wy so kie kwa li fi ka cje i wie lo let ni
staż na ucza nia. Za pra sza my wszyst kich
chęt nych.

1.Kla sa mun du ro wa z ele men ta mi
ra tow nic twa me dycz ne go o pro fi lach:

– po li cyj nym
– woj sko wym
– po żar ni czym
2.Kla sa ban ko wo eko no micz -

na (roz sze rze nie z ma te ma ty ki)
3.Kla sa me dial na o pro fi lach:
– dzien ni kar stwo (roz sze rze nie: j.

pol ski, ję zy ki ob ce)
– gra fi ka kom pu te ro wa (roz sze rze -

nie: in for ma ty ka)
4.Kla sa spo łecz no – praw na (roz -

sze rze nie: wos i hi sto ria)
5.Kla sa hu ma ni stycz na (roz sze rze -

nie: j. pol ski, j. ob ce, wos lub hi sto ria)
6.Kla sa eu ro pej ska (roz sze rze nie: j.

ob ce, wos)
7.Kla sa tu ry stycz na (roz sze rze nie:

geo gra fia, j. ob ce)

PRO FIL MUN DU RO WY GWA -
RAN TU JE: 

∗ wy jaz dy w za kre sie szko le nia po li -
cyj ne go do jed no stek KPP, KPSP, 2 Puł -
ku Sa pe rów,

∗ obóz szko le nio wy jed no st ce woj -
sko wej w Szcze ci nie,

∗ na uka sztuk wal ki,
∗ moż li wość pod ję cia pra cy w fir -

mach ochro ny mie nia i osób,
∗ kon ty nu owa nie na uki na Wyż -

szych Uczel niach Re sor to wych i Cy wil -
nych

∗ zdo by cie cer ty fi ka tu z wy szko le -
nia po li cyj ne go, woj sko we go bądź po -
żar ni cze go pre mio wa ne go pod czas na -
bo ru do służb mun du ro wych i uczel ni
re sor to wych. 

NO WE kie run ki kształ ce nia w ZS Czer wińsk

Dnia 8 kwiet nia w Szko le Pod sta -
wo wej w Bo dza no wie od by ło się
uro czy ste pa so wa nie uczniów klas
IIb i IIc na człon ków Szkol ne go Ko -
ła Li gi Ochro ny Przy ro dy pod ha -
słem „Ma li straż ni cy przy ro dy”. 

Kan dy da ci na człon ków po ko na li
kil ka prób, któ re za kwa li fi ko wa ły ich do

dzia łal no ści w ra mach szkol ne go ko ła.
Zło ży li uro czy ste przy rze cze nie, jak
dbać bę dą o przy ro dę i zo sta li pa so wa ni
na człon ków ko ła. Pro gram pa so wa nia
uświet ni ły eko lo gicz ne wier sze i pio sen -

ki. Osta tecz nym i kul mi na cyj nym mo -
men tem uro czy sto ści by ło wrę cze nie
człon kow skich le gi ty ma cji. Uro czy sto ści
to wa rzy szy ły po zy tyw ne emo cje i roz wój
za in te re so wań przy rod ni czych.  

Ma li straż ni cy przy ro dy

23 kwiet nia 2016 ro ku w Sank tu -
arium Mat ki Bo żej Po cie sze nia
w Czer wiń sku od bę dzie się I Piel -
grzym ka Służ by Li tur gicz nej Die ce zji
Płoc kiej. Ha słem piel grzym ki bę dą
sło wa „Vi va Cri sto Rey”, a pa tro nem
piel grzym ki bę dzie bł. Jo se San chez
del Rio.

W spo tka niu we zmą udział: mi ni -
stran ci, człon ko wie scho lii, gru py oa zo we
oraz in ni za an ga żo wa ni w li tur gię.

Dusz pa ster stwo Służ by Li tur gicz nej
Die ce zji Płoc kiej wraz z Urzę dem Gmi ny
w Czer wiń sku i Klasz to rem Księ ży Sa le -
zja nów przy go to wa li mnó stwo atrak cji
dla piel grzy mów min. po kaz ra tow nic -
twa przy go to wa ny przez OSP w Czer -
wiń sku, strze la nie z łu ku, pa int ball,
kuch nia śre dnio wiecz na, obiad przy rzą -
dzo ny przez uczniów tech ni kum ży wie -
nia, po kaz sa mo obro ny przy go to wa ny
przez mło dzież klas mun du ro wych ZS
w Wy szo gro dzie, spek takl pro fi lak tycz ny
pt. „Smak Obłę du” za pre zen tu ję ucznio -
wie Gim na zjum i Ze spo łu Szkół w Wy -
szo gro dzie, kon cert dzie cię cej or kie stry
dę tej, kon cert ze spo łu se mi na ryj ne go
„Fra tres” oraz wie le wspól nych za baw
i kon ku ren cji spor to wych.

PI LE GRZYM KA SŁU ZBY
LI TUR GICZ NEJ 

18 mar ca 2016r. w Gim -
na zjum z Od dzia łem In -
te gra cyj nym im. An ny
Na kwa skiej w Ma łej Wsi
od by ły się ju bi le uszo we
X Tar gi Edu ka cji i Pra cy
pod ho no ro wym pa tro -
na tem Po sła na Sejm
RP Pa na Pio tra Zgo rzel -
skie go oraz Sta ro sty
Płoc kie go Pa na Ma riu -
sza Bień ka. Współ or ga -
ni za to rem jak co ro ku
był Urząd Gmi ny w Ma łej
Wsi, Ochot ni cze Huf ce
Pra cy w Płoc ku oraz Sto -
wa rzy sze nie Szan sa na
Roz wój.

Dy rek tor Gim na zjum
Ja dwi ga Mi lew ska po wi ta ła przy by -
łych: Wi ce sta ro stę Iwo nę Sie roc ką, Dy -
rek to ra De le ga tu ry Urzę du Mar szał -
kow skie go w Płoc ku To ma sza Ko min -
ka, Wój ta Gmi ny Ma ła Wieś Zyg mun -
ta Woj na row skie go, Rad nych Po wia tu
Płoc kie go: Ewę Ko wa lak i Elż bie tę Ja -

chi miak, a tak że Star sze go Wi zy ta to ra
Ku ra to rium Oświa ty w War sza wie
Hen ry kę Pszczo liń ską, Dy rek to ra Po -
wia to we go Urzę du Pra cy w Płoc ku
Mał go rza tę Bom ba lic ką, Dy rek to ra
Cen trum Edu ka cji i Mło dzie ży w Płoc -
ku Mał go rza tę Ko wal ską oraz Dy rek to -

rów Szkół Pod sta wo wych z te re nu gmi -
ny Ma ła Wieś – Elż bie tę Wit kow ską,
Iwo nę So bót ko i Krzysz to fa Dęb skie go,
a tak że Dy rek to ra ZOZ w Ma łej Wsi
Mi ro sła wa Du dzia ka, Dy rek to ra
Gmin ne go Cen trum Kul tu ry Mul tiO -
sa da Krzysz to fa Ba la wen de ra.`

X Tar gi Edu ka cji i Pra cy w Gim na zjum w Ma łej Wsi
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Obraz Czarnej
Madonny
przemierzając
dekanat
bodzanowski 17
marca dotarł
do parafii
w Święcieńcu. 

Sto wa rzy sze nie „Wza jem nej
Współ pra cy” z La so ci na w związ ku
z ob cho da mi ko lej nej rocz ni cy Ka -
ta stro fy Smo leń skiej zor ga ni zo wa -
ło spo tka nie au tor skie z Brać mi
Skow ron któ rzy uczest ni czy li
w XIV i XV Mię dzy na ro do wym Raj -
dzie Ka tyń skim.

Spo tka nie od by ło się 9 kwiet nia
w pa ła cu w La so ci nie. Uczest ni cy wy -
peł ni li sa lę ko min ko wą.

Pa ni Li dia Dzierz biń ska -Pre zes sto -
wa rzy sze nia Wza jem nej Współ pra cy
otwie ra jąc ze bra nie przy wi ta ła ze bra -
nych, a w szcze gól no ści Pa na Ma cie ja
Skow ro na z brać mi, oraz Pa nią -Skow ron
ma mę. Obec ny był Pan Zyg munt Woj na -
row ski, rad ni i miesz kań cy gmi ny.

Ini cja to ra mi spo tka nia są Pań stwo
Jo an na i Jan Piąt kow scy któ rzy od lat
zna ją sie z Pa nem Ma cie jem. Dzię ki nim
mo gli śmy wy słu chać wzru sza ją cej i tra -
gicz nej hi sto rii ro dzin za miesz ku ją cych
daw ne kre sy. Wy słu chać opo wie ści
o praw dzi wej przy go dzie ży cia -ja ką jest
udział w Raj dzie.

,, I zdu mia łem się wi dząc co zo sta ło
w lu dzie Nisz czo nym cu dzym błę dem
i wła sną sła bo ścią Iko na mi ło ścią ro syj -
skie go chłop ca oca lo na Przez żoł nie rza
o ser cu od waż nym Rzu co na woj ną uf -
nie w pol skie rę ce Za cho wa na z sza cun -
kiem nad Wi słą Gdy wró ci ła do swo ich
da ła im na gro dę Dar do tknię cia Ro sji,
czu je się praw dzi wej'' 

Ksiądz Pra łat Jó zef Ro man Maj Pan
Ma ciej Skow ron pod czas swo jej pro jek -
cji opo wia da o przej ściach, wzru sze -
niach oraz o ty tu ło wym dresz czu, po cie
i łzach któ re nie roz łącz nie to wa rzy szy ły

uczest ni kom raj du.To by ła rów nież
o cze ka ją cych Po la kach oraz życz li wo ści
i po mo cy Ro sjan, któ rą mo to cy kli ści
otrzy my wa li szcze gól nie da le ko
na wscho dzie. Re la cji Pa na Ma cie ja to -
wa rzy szył po kaz zdjęć pre zen tu ją cy sce -
ny z raj du.

Rajd Ka tyń ski to rów nież ol brzy mie
przed się wzię cie lo gi stycz ne i po tęż ny za -
strzyk da rów któ re prze wo żo ne są przez
to wa rzy szą ce mo to cy kli stom fur go net ki
trak cie ty się cy po ko na nych ki lo me trów
nie wy da rzył się ża den wy pa dek któ ry

do pro wa dził by do po waż nych uszko -
dzeń cia ła. Zda niem Pa na Ma cie ja moż -
na to za wdzię czać opie ce Mat ki Bo skiej
czu wa ją cej nad uczest ni ka mi raj du.

Na za koń cze nie spo tka nia au tor -
skie go, po se rii py tań do Bra ci Skow ron,
moż na by ło na być książ ki,, Deszcz pot
i łzy'' Wspo mnie nia z Raj du Ka tyń skie -
go, z cze go uczest ni cy wie czo ru au tor -
skie go licz nie sko rzy sta li.

Pod nio sła at mos fe ra któ ra zro dzi ła
sie pod czas spo tka nia na dłu go po zo sta -
nie w pa mię ci. Ra dość i ser decz ność or -
ga ni za to rów, Pań z Sto wa rzy sze nia,,
Wza jem nej Współ pra cy'' z La so ci na by -
ła wy czu wal na w każ dym mo men cie
spo tka nia i udzie li ła się wszyst kim
uczest ni kom. Na za koń cze nie zgro ma -
dze ni zo sta li za pro sze ni na wspól ny po -
czę stu nek zor ga ni zo wa ny przez or ga ni -
za to rów.

Spo tka nie -wie czór au tor ski sta no -
wi wspa nia ły wzór do na śla do wa nia
pod czas któ rych wspo mi na na jest hi sto -
ria, War to wska zać, że dzię ki ta kim ini -
cja ty wom pie lę gnu je i wzmac nia się
nasz pa trio tyzm. God ne po le ce nia i na -
śla do wa nia jest dzia ła nie Sto wa rzy sze -
nia w La so ci nie.

Wspo mnie nia z Raj du Ka tyń skie go
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Dnia 30.03.2016r. Sta ro sta Płoc ki
za po śred nic twem Po wia to we go
Urzę du Pra cy w Płoc ku ogło sił na -
bór wnio sków na szko le nia in dy wi -
du al ne dla 40 osób bez ro bot nych
w ra mach pro jek tu „Ak ty wi za cja
osób mło dych po zo sta ją cych bez
pra cy w po wie cie płoc kim (II)”
współ fi nan so wa ne go ze środ ków
Unii Eu ro pej skiej w ra mach Eu ro -
pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go –
pro jekt re ali zo wa ny w ra mach Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go Wie dza Edu -
ka cja Roz wój, Oś prio ry te to wa
I Oso by mło de na ryn ku pra cy, Dzia -
ła nie 1.1 Wspar cie osób mło dych
po zo sta ją cych bez pra cy na re gio -
nal nym ryn ku pra cy – pro jek ty po -
za kon kur so we, Pod dzia ła nie 1.1.1
Wspar cie udzie la ne z Eu ro pej skie go
Fun du szu Spo łecz ne go. 

Gru pę do ce lo wą pro jek tu sta no wią
oso by mło de w wie ku 18-29 lat bez pra -
cy, za re je stro wa ne w Po wia to wym Urzę -
dzie Pra cy w Płoc ku ja ko bez ro bot ne
(na le żą ce do II pro fi lu po mo cy lub I pro -
fi lu po mo cy w uza sad nio nych przy pad -

kach), któ re nie uczest ni czą w kształ ce -
niu i szko le niu (tzw. „Mło dzież NE ET”)
oraz któ rych okres za re je stro wa nia nie
prze kra cza 4 mie się cy od dnia re je stra -
cji/przy stą pie nia do pro jek tu (zgod nie
z de fi ni cją oso by z ka te go rii NE ET przy -
ję tą w Pro gra mie Ope ra cyj nym Wie dza
Edu ka cja Roz wój 2014-2020), w tym
prio ry te to wo: oso by nie peł no spraw ne
oraz oso by dłu go trwa le bez ro bot ne
(zgod nie z de fi ni cją przy ję tą na po trze -
by re ali za cji pro jek tów współ fi nan so wa -
nych ze środ ków Unii Eu ro pej skiej). 

Zgod nie z za pi sa mi PO WER 2014-
2020 oso bą z ka te go rii NE ET jest oso ba
mło da w wie ku 15-29 lat, któ ra na dzień
przy stą pie nia do pro gra mu speł nia łącz -
nie trzy na stę pu ją ce wa run ki: 

– nie pra cu je (tj. jest bez ro bot -
na lub bier na za wo do wo), 

– nie kształ ci się (tj. nie uczest ni czy
w kształ ce niu for mal nym w try bie sta -
cjo nar nym), 

– nie szko li się (tj. nie uczest ni czy
w po zasz kol nych za ję ciach ma ją cych
na ce lu uzy ska nie, uzu peł nie nie lub do -
sko na le nie umie jęt no ści i kwa li fi ka cji
za wo do wych lub ogól nych, po trzeb -
nych do wy ko ny wa nia pra cy. W pro ce -
sie oce ny, czy da na oso ba się nie szko li,
a co za tym idzie kwa li fi ku je się do ka te -

go rii NE ET, we ry fi ka cji pod le gać bę -
dzie udział w te go ty pu for mie ak ty wi -
za cji, fi nan so wa nej ze środ ków pu blicz -
nych, w okre sie ostat nich 4 ty go dni). 

Oso ba dłu go trwa le bez ro bot -
na (zgod nie z de fi ni cją przy ję tą na po -
trze by re ali za cji pro jek tów współ fi -
nan so wa nych ze środ ków Unii Eu ro -
pej skiej): 

– w przy pad ku osób po ni żej 25 ro -
ku ży cia są to oso by bez ro bot ne nie prze -
rwa nie przez okres po nad 6 mie się cy, 

– w przy pad ku osób po wy żej 25 ro -
ku ży cia nie prze rwa nie przez okres po -
nad 12 mie się cy. 

Oso ba z nie peł no spraw no ścią to
bez ro bot na oso ba nie peł no spraw -
na w ro zu mie niu usta wy z dnia 27
sierp nia 1997r. o re ha bi li ta cji za wo do -
wej i spo łecz nej oraz za trud nia niu osób
nie peł no spraw nych (Dz. U. z 2011 r. Nr
127, poz. 721, z późn. zm.), a tak że oso -
by z za bu rze nia mi psy chicz ny mi w ro -
zu mie niu usta wy z dnia 19 sierp nia
1994 r. o ochro nie zdro wia psy chicz ne -
go (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375) 

Wspar cie dla osób mło dych bę dzie
udzie la ne zgod nie za stan dar da mi okre ślo -
ny mi wPla nie re ali za cji Gwa ran cji dla mło -

dzie ży w Pol sce tzn. w cią gu 4 mie się cy zo -
sta nie za pew nio na wy so kiej ja ko ści ofer ta
za trud nie nia, dal sze go kształ ce nia, przy -
ucze nia do za wo du lub sta żu dla grup: 

– oso by do 25 ro ku ży cia – 4 mie -
sią ce li czo ne od dnia re je stra cji w urzę -
dzie, 

– oso by po wy żej 25 ro ku ży cia – 4
mie sią ce li czo ne są od dnia przy stą pie -
nia do pro jek tu. 

Z uwa gi na za ło że nia pro jek tu do ty -
czą ce wskaź ni ka efek tyw no ści za trud -
nie nio wej, prio ry te to wo kie ro wa ne bę -
dą oso by, któ re do łą czą de kla ra cję za -
trud nie nia bez po śred nio po za koń czo -
nym szko le niu: 

– w przy pad ku za war cia umo wy
o pra cę – wy ma ga ne jest za trud nie nie
na nie prze rwa ny okres co naj mniej
trzech peł nych mie się cy w wy mia rze
mi ni mum ½ eta tu, 

– w przy pad ku za war cia umo wy
zle ce nia – wy ma ga ne jest za trud nie nie
na mi ni mum trzy peł ne mie sią ce i war -
tość za war tej umo wy mu si być rów -
na lub wyż sza trzy krot no ści mi ni mal -
ne go wy na gro dze nia za pra cę usta la ne -
go na pod sta wie prze pi sów o mi ni mal -
nym wy na gro dze niu za pra cę, 

– w przy pad ku sa mo za trud nie nia
– wy ma ga ne jest pro wa dze nie dzia łal -

no ści przez okres trzech peł nych mie się -
cy i udo ku men to wa nie fak tycz ne go jej
pro wa dze nia po przez np. do wód opła -
ce nia na leż nych skła dek na ubez pie cze -
nie spo łecz ne lub za świad cze nie wy da -
ne przez upo waż nio ny or gan – np. Za -
kład Ubez pie czeń Spo łecz nych, Urząd
Skar bo wy, urząd mia sta lub gmi ny. 

SZCZE GÓ ŁO WYCH IN FOR MA CJI UDZIE LA JĄ PRA COW NI CY 

PO WIA TO WE GO URZĘ DU PRA CY W PŁOC KU UL. KO STRO GAJ 1,

PO KÓJ 24 (I PIĘ TRO), TEL. 24/267-46-69

Mał go rza ta Bom ba lic ka – Dy rek tor Po wia to we go Urzę du Pra cy w Płoc ku in for mu je, że:

Wio sna to we dług wie lu naj pięk -
niej sza po ra ro ku. Przy ro da bu dzi
się do ży cia po zi mo wym le tar gu,
mo no ton ną czerń i biel, któ re zdo -
bi ły świat w ostat nich mie sią cach,
za czy na ubo ga cać pa le ta ko lo rów.
Na drze wach po ja wia ją się pą ki,
po przez sza rość pól prze bi ja ją się
za rze wia mło dych ro ślin, aby
po kil ku dniach ku sić oczy dy wa -
na mi zie le ni, prze pla ta ny mi róż no -
ko lo ro wy mi plam ka mi wio sen nych
kwia tów. Wio sna to sym bol ra do -
ści, mło do ści, sił wi tal nych, to sym -
bol po tę gi przy ro dy, któ ra ko lej ny
raz po sta na wia wnieść na ten
świat no we ży cie.

Nie od łącz nym sym bo lem po że gna -
nia zi mo wych mie się cy i na dej ścia wio -
sny jest tzw. Ma rzan na. W sta ro sło wiań -
skich wie rze niach bo gi nię Ma rzan nę
utoż sa mia no z zi mą i śmier cią. Sym bo -
licz ne pa le nie lub to pie nie sło mia nej
ku kły przed sta wia ją cą tę po stać, mia ło
przy nieść szczę ście i uro dzaj w nad cho -
dzą cym cy klu przy rod ni czym. W cią gu
wie ków, zwy czaj ten po zo stał w pol skiej
kul tu rze. Obec nie jest kon ty nu owa ny
w po sta ci za ba wy, szcze gól nie po pu lar -
nej wśród przed szko la ków i uczniów
pierw szych klas szkół pod sta wo wych,
zwią za nej z two rze niem, a na stęp nie to -
pie niem sło mia nej ku kły sym bo li zu ją -
cej zi mę. 

Sta ro stwo Po wia to we w Płoc ku oraz
Ga le ria Wi sła po sta no wi ły zor ga ni zo -
wać kon kurs na Naj pięk niej szą Ma rzan -
nę skie ro wa ny dla przed szko la ków z po -
wia tu płoc kie go. Każ da gmi na wy ty po -

wa ła jed no przed szko le ze swo je go te re -
nu, któ re go za da niem by ło wy two rzyć
jak naj pięk niej szą Ma rzan nę. W kon -
kur sie udział wzię ły przed szko la z: Or -
szy mo wa (Gmi na Ma ła Wieś), Słu bic,
Słup na, Cie śli (Gmi na Bo dza nów), Sta -
ro źreb, No we go Du ni no wa, Łąc ka, No -
wych Pro bosz cze wic (Gmi na Sta ra Bia -
ła), Ro go twór ska (Gmi na Dro bin), Bru -
dze nia Du że go, Ra dza no wa, Wy szo gro -
du, Zą got (Gmi na Bielsk), Bli cho wa
(Gmi na Bul ko wo). Wszyst kie pra ce zo -

sta ły wy sta wio ne w Ga le rii Wi sła
w Płoc ku. Gło so wa nie na tę naj pięk niej -
szą od by wa ło się za po śred nic twem por -
ta lu spo łecz no ścio we go fa ce bo ok. Naj -
wię cej gło sów uzy ska ła Ma rzan na au tor -
stwa pod opiecz nych Od dzia łu Przed -
szkol ne go w Or szy mo wie z Gmi ny Ma -
ła Wieś. 

W pią tek 8 kwiet nia br. w płoc -
kim ogro dzie zoo lo gicz nym Wi ce sta -
ro sta Iwo na Sie roc ka, Me na ger Mar -
ke tin gu Ga le rii Wi sła w Płoc ku Mag -

da le na Mi chal ska, Za stęp ca Dy rek to -
ra Ogro du Zoo lo gicz ne go w Płoc ku
Kon rad Ko nar ski oraz p.o. Dy rek to ra
Wy dzia łu Roz wo ju Go spo dar cze go
i Pro mo cji Sta ro stwa Po wia to we go
w Płoc ku Ka ro li na Ko per spo tka li się
ze wszyst ki mi dzieć mi, któ re bra ły
udział w kon kur sie. Or ga ni za to rzy
wrę czy li zwy cię skie mu przed szko lu
czek o war to ści 1000 zł ufun do wa ny
przez Ga le rię Wi sła w Płoc ku. Wszy -
scy uczest ni cy otrzy ma li po nad to

atrak cyj ne pre zen ty za spon so ro wa ne
przez Sta ro stwo Po wia to we w Płoc ku.
Po wrę cze niu upo min ków przed szko -
la ki resz tę dnia spę dzi ły na zwie dza -
niu ZOO. 

Wszyst kim przed szko la kom oraz
oso bom bio rą cym udział w kon kur sie
ser decz nie dzię ku je my za wspól ną za ba -
wę, a ko rzy sta jąc z oka zji za pra sza my
do udzia łu w ko lej nych kon kur sach or -
ga ni zo wa nych przez Sta ro stwo Po wia to -
we w Płoc ku. 

Fi nał Kon kur su na Naj pięk niej szą Ma rzan nę
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Czy je steś świa do my ja kie moż li wo ści
ofe ru ją Ci lo kal ni przed się bior cy? Su per -
szyb ki In ter net świa tło wo do wy już w
wkrót ce w Two im do mu? Te le wi zja ka -
blo wa i te le fo nia cy fro wa? Te no we usłu -
gi zna czą co zwięk szą kom fort Two je go
ży cia, a je dy ne co mu sisz zro bić to za -
ufać nam.

Jed nym z naj więk szych re gio nal nych do -
staw ców In ter ne tu i te le fo nii cy fro wej jest,
dzia ła ją ca już od 10 lat, fir ma ABI Bez prze -
wo do wy In ter net, któ rej mi sją jest cy fry za cja
ob sza rów roz wi ja ją cych się. Swo im za się giem
obej mu je już po nad 100 km2 i sta le roz sze -
rza za kres dzia ła nia, za rów no bu du jąc ko lej ne
masz ty z na daj ni ka mi, jak i ofe ru jąc klien tom
no we usłu gi. Obec nie fir ma ofe ru je bez prze -
wo do wy In ter net, te le fo nię cy fro wą i od
2015 r te le wi zję ka blo wą AVIOS, a tak że
zdo bycz współ cze snej tech ni ki naj szyb szy i
naj no wo cze śniej szy In ter net świa tło wo do wy,
o któ re go moż li wo ściach już wkrót ce bę dą
mo gli prze ko nać się ko lej ni użyt kow ni cy.

Nie usta ją cy roz wój fir my w tym ro ku
mo gą ob ser wo wać miesz kań cy Go ła wi na,
Drwa łów i Ra ko wa, ob sza rów, na któ rych
trwa bu do wa no wych masz tów, za pew nia ją -
cych miesz kań com oko lic (w pro mie niu 4-5
km) do stęp do sze ro ko pa smo we go In ter ne -
tu.

Jed nak naj więk szą in we sty cją re gio nal -
nej fir my jest roz po czę ta w 2015 r. bu do wa
no wo cze snej sie ci świa tło wo do wej. To
ogrom ne przed się wzię cie zna czą co uno wo -
cze śnia do tych czas świad czo ne usłu gi,
umoż li wia Pań stwu nie tyl ko ko rzy sta nie z

naj szyb sze go In ter ne tu do cho dzą ce go do se -
tek me ga bi tów, ale tak że z no wo cze snej te le -
wi zji ka blo wej AVIOS, któ ra ofe ru je sze ro ki
wy bór po nad 200 ka na łów w bar dzo ko rzyst -
nych ce nach. Za pew nia świet ną ja kość ob ra -
zu, przy bra ku du żych nie este tycz nych i
uciąż li wych an ten sa te li tar nych, któ re do mi -
nu ją w kra jo bra zie pol skich miast. 

O re zul ta tach wspo mnia nej in we sty cji
ja ko pierw si prze ko na li się miesz kań cy Wy -
szo gro du, a do kład nie blo ków przy ul. Nie -
pod le gło ści, bo wiem wła śnie w tym miej scu
ABI roz po czę ło bu do wę naj więk szej in fra -
struk tu ry świa tło wo do wej na te re nie Wy szo -
gro du, któ ra umoż li wia świad cze nie tej usłu -
gi. 

Du że za in te re so wa nie usłu gą te le wi zji
ka blo wej i In ter ne tu świa tło wo do we go spra -
wi ło, że fir ma ABI zde cy do wa ła roz sze rzyć
sieć świa tło wo do wą na te ren nie mal ca łe go
Wy szo gro du, tak aby za pew nić do stęp do
naj no wo cze śniej szych usług, tak że miesz kań -
com dom ków jed no ro dzin nych. Wspo mnia -
na roz bu do wa zo sta ła szcze gó ło wo za pro jek -
to wa na i co naj waż niej sze wkro czy ła w fa zę
re ali za cji. Już w kwiet niu ko lej ni miesz kań cy
Wy szo gro du bę dą mo gli ob ser wo wać jej bu -
do wę. Pierw szych klien tów, któ rzy chcie li by
sko rzy stać z su per szyb kie go i sta bil ne go In -
ter ne tu oraz z te le wi zji ka blo wej ABI pod łą -
czy już w czerw cu.

Do stęp do In ter ne tu w tech no lo gii świa -
tło wo do wej w naj bliż szym cza sie jest pla no -

wa ny dla miesz kań ców po niż szych ulic Wy -
szo gro du:

ul. Nie pod le gło ści
ul. Czer wiń ska
ul. Rę bow ska
ul. Na ru to wi cza
ul. Gra bow skie go
ul. Sło necz na
ul. Szkol na
Blo ki przy ul. Płoc kiej
ul. Ko ściusz ki
ul. Wspól na
ul. Okól na
ul. Za mie ście

Uwa ga! Jest już spo ra li sta osób ocze ku ją -
cych na świa tło wód. Ko lej ni za in te re so wa ni
pod łą cze niem świa tło wo du mo gą za pi sać się
w biu rze ABI w Wy szo gro dzie ul. Rę bow ska
52 lok 9 lub po przez stro nę www.abi 24.pl.

Ja kie ko rzy ści da je łą cze świa tło wo do we?
Przede wszyst kim sieć opie ra się wy łącz -

nie na trans mi sji świa tło wo do wej, a łą cze  do -
pro wa dza ne jest bez po śred nio do lo ka lu
klien ta, co spra wia że sieć sta je się prak tycz nie
bez a wa ryj na i po za wa la na świad cze nie naj -
szer sze go ofe ro wa ne go przez ABI za kre su
usług mul ti me dial nych. Tech no lo gia świa tło -
wo do wa jest sto so wa na w za bu do wie roz pro -
szo nej i suk ce syw nie wy pie ra roz wią za nia ra -
dio do stę po we. Dzię ki bu do wa nym łą czom,
któ re już wkrót ce bę dą do stęp ne w na szej

oko li cy fir ma ABI bę dzie mo gła za mniej sze
pie nią dze, świad czyć wię cej usług lep szej ja -
ko ści, ta kich jak: 

IN TER NET O PRZE PU STO WO ŚCI
DO 100 Mb/s DLA KAŻ DE GO MIESZ -
KAŃ CA.

TE LE WI ZJĘ O CY FRO WEJ JA KO ŚCI
po nad 200 KA NA ŁÓW W TYM po nad 50
JA KO SCI HD

MO NI TO RING
TE LE FO NIĘ CY FRO WĄ.
Przy kła do wy pa kiet do stęp ny w na szej

sie ci w ce nie 68 zł to: KOM FORT HD 118
ka na łów (w tym 31 ka na łów HD) + In ter net
o prze pu sto wo ści 20 Mb/s

Jak sko rzy stać z usług ofe ro wa nych
przez ABI Bez prze wo do wy In ter net?

Je że li miesz kasz: 
w Wy szo gro dzie, Rę bo wie, Ko byl ni kach,

Po za rzy nie, Siel cach, Ra sze wie, Mur ko wie,
Rost ko wi cach, La so ci nie, Czer wiń sku nad Wi -
słą, Bro cho wie, Ja no wie, Ka mio nie, Iło wie,
Brzo zo wie, Bia ło ci nie, Pau lin ce, Za mia rach,
Za łu sko wie, Alek san dro wie, Kap tu rach,
Wień cu, Ko szaj cu, Ma tyl do wie Wej scach,
Karsz ni cach, Ko cie rze wie, Osie ku, Ró ży cach,
Ko cie rze wie, Gi ży cach, Hen ry ko wie, An to si -
nie, Ryb nie, Cy pria nach, Lu dwi ko wie, Ja sień -
cu, Er mi no wie, Ko szaj cu i w oko li cach wy mie -
nio nych miej sco wo ści. Już nie dłu go w Go ła wi -
nie, Drwa łach i Ra ko wie i oko li cach. 

Wy star czy zgło sić się oso bi ście lub te le -
fo nicz nie do na sze go biu ra w Wy szo gro dzie
ul. Rę bow ska 52 lo kal 9 tel. 24 362 03 03.
Aby za pew nić na szym klien tom naj lep szą ja -
kość świad czo nych usług pierw szą wy ko ny -
wa ną przez nas czyn no ścią jest bez płat na wi -
zy ta jed ne go z na szych wy kwa li fi ko wa nych
ser wi san tów i spraw dze nie czy Pań stwa dom
znaj du je się w za się gu na sze go In ter ne tu. Do -
pie ro gdy zy ska my 100% pew ność, że In ter -
net bę dzie dzia łał pra wi dło wo, mon tu je my
wszyst kie po trzeb ne urzą dze nia i pod pi su je -
my umo wę, a Pań stwo mo gą  cie szyć się do -
sko na łą ja ko ścią usług.

Pa mię taj! ABI ko rzy sta ze świa tło wo do -
wych łą czy do stę po wych za pew nia jąc tym sa -
mym ja kość usług na naj wyż szym po zio mie.
Ja ko je dy ni w Wy szo gro dzie bu du je my świa -
tło wo do wą te le wi zje ka blo wą, któ ra bę dzie
do stęp na w do mach jed no ro dzin nych.

Fir mie ABI za ufa ło już wie le osób, któ -
rym za gwa ran to wa li śmy nie tyl ko kom for to -
we usłu gi, ale i za in te re so wa nie oraz nie za -
wod ny ser wis. Z na szej ofer ty sko rzy sta ły nie
tyl ko oso by in dy wi du al ne, ale rów nież wie le
re gio nal nych firm. Po nad to na sze usłu gi
świad czy my, nie tyl ko w Wy szo gro dzie, ale i
w gmi nie Ryb no Iłów, Bro chów. ABI współ -
pra cu je ze  spół dziel nia mi miesz ka nio wy mi
w Wy szo gro dzie, oraz szko ła mi  ta ki mi jak:
Ze spół Szkół w Wy szo gro dzie, Szko ła Pod sta -
wo wa w Bro cho wie, Ka mio nie, Ryb nie, Brzo -
zo wie, Gi ży cach, Rę bo wie, Mast kach. Istot -
nym ele men tem ofer ty jest pro fe sjo nal na ob -
słu ga oraz sta łe wspar cie tech nicz ne. Je ste -
śmy bli sko na sze go klien ta i za wsze chęt nie i
szyb ko po ma ga my, bo za do wo le nie klien ta
jest dla nas naj waż niej sze.

ABI Bez prze wo do wy In ter net



CZWARTEK, 14 kwietnia 20166

24 kwietnia - REFERENDUM W BODZANOWIE
24 kwietnia (niedziela) odbędzie się pierwsze w powiecie płockim referendum w Gminie Bodzanów, którego celem jest odwołanie Wójta i Rady gminy Bodzanów przed upływem kadencji. Referendum będzie się
odbywać na tych  samych zasadach i w tych samych lokalach wyborczych jak ostatnie  wybory do władz samorządowych w naszej gminie. 

Sza now ni Miesz kań cy Gmi ny Bo dza nów,

Obec nie znaj du je my się w ostat nim eta pie dzia łań zmie rza ją cych

do od wo ła nia Wój ta Gmi ny Bo dza nów – Pa na Je rze go Sta ni szew skie -

go i Ra dy Gmi ny Bo dza nów, przed upły wem ka den cji. Po przed sta -

wie niu pięt na stu głów nych za rzu tów, wy ra zi li ście Pań stwo swo ją opi -

nię na te mat dzia łal no ści Wój ta i Ra dy Gmi ny Bo dza nów, udzie la jąc

rów nież po par cia dla po wyż szej ini cja ty wy re fe ren dal nej, po przez

pod pis zło żo ny na kar tach do zbie ra nia pod pi sów, za co ser decz nie

dzię ku je my. Po we ry fi ka cji peł nej do ku men ta cji, Ko mi sarz wy bor czy

w Płoc ku bez za strze żeń wy dał Po sta no wie nie w tej spra wie i wy zna -

czył da tę re fe ren dum gmin ne go na nie dzie lę 24 kwiet nia 2016r. 

Dro dzy Pań stwo, to do brze że je ste śmy świa do mi i od po wie dzial -

ni za Na szą Gmi nę Bo dza nów, w któ rej miesz ka my i ży je my. Nie ste -

ty wła dze gmi ny nie po czu wa ją się do od po wie dzial no ści za Nas i Na -

szą Gmi nę. Nie za po mnia ły jed nak o so bie. Wójt Je rzy Sta ni szew ski

we dług oświad cze nia ma jąt ko we go z dnia 26 kwiet nia 2015 ro ku, co

mie siąc od bie ra eme ry tu rę w wy so ko ści 6.065,00 zł, a nad to pen sję,

któ rej wy so kość uchwa ły z dnia 11 grud nia 2014 r. wy no si

10.820,00 zł. Otóż: Pan Wójt Gmi ny Bo dza nów – Je rzy Sta ni -

szew ski mie sięcz nie otrzy mu je 16.885,00zł. Rów nież rad ni

gmin ni nie szczę dzi li so bie pie nię dzy i swo ją ka den cję roz po czę li

od uchwa le nia pod wyż ki swo ich diet. Co wię cej Prze wod ni czą cy Ra -

dy Gmi ny Pan Pa weł Ró żań ski, aby jak naj wię cej pie nię dzy pu blicz -

nych po zy skać dla sie bie za ła twił swo jej kon ku bi nie dwa eta ty gmin -

ne. Tym sa mym prze stał być wia ry god ny ja ko prze wod ni czą cy ra dy

gmi ny. Tak wła śnie dzia ła PSL, któ ry pro mu ją Wójt i Prze wod ni czą cy

Ra dy na wszyst kich spo tka niach gmin nych. 

Dro dzy Pań stwo, Wójt – Je rzy Sta ni szew ski mar no tra wi pie nią -

dze gmin ne, któ re po cho dzą rów nież z na szych po dat ków oraz za -

prze pasz cza szan se na roz wój na szej Ma łej Oj czy zny przez nie re ali zo -

wa nie waż nych in we sty cji przy go to wy wa nych la ta mi przez po przed -

ni ków. Jed nak aby prze sło nić swo je nie udol ne rzą dy Wójt ku pu je

za 7.000,00 zł sta tu et kę pod na zwą „or ły pol skie go sa mo rzą du”- mó -

wiąc, iż wy dał te pie nią dze na pro mo cję gmi ny. Nie daj my się oszu ki -

wać, to jest ko lej ne kłam stwo, i ma ni pu lo wa nie na szym spo łe czeń -

stwem, po nie waż ta sta tu et ka nie ma nic wspól ne go z suk ce sa mi gmi -

ny i jej roz wo jem. Suk ces na szej gmi nie mo że przy nieść re ali za cja

waż nych tyl ko in we sty cji gmin nych, ra cjo nal ne go spo da ro wa nie

gmin ny mi pie niędz mi, któ re ni gdy nie po win ny być prze zna czo ne

na za kup za 7.000,00zł pro pa gan do wej sta tu et ki. Pa trząc na naj wyż -

szą w hi sto rii gmi ny pen sję, któ rą od bie ra Pan Wójt wraz z eme ry tu -

rą, któ rą obie cał że za wie si (okła mał nas jed nak – nie za wie sił), śmia -

ło moż na po wie dzieć, że Wójt Je rzy Sta ni szew ski nie jest or łem pol -

skie go sa mo rzą du, ale,, sę pem Na szej Gmi ny Bo dza nów”!

DLA TE GO MÓ WI MY STA NOW CZE NIE PA TO LO GIOM I NIE -

GO SPO DAR NO ŚCI WŁADZ GMI NY!!!

Zde cy do wa nie od rzu ca my i pięt nu je my nie do pusz czal ne

prak ty ki dzi siej szych władz Gmi ny!!!

Wójt wraz z Ra dą Gmi ny w cią gu jed ne go ro ku we dług uchwa ły

bu dże to wej z dnia 28 grud nia 2015 ro ku, do pro wa dzi li do de fi cy tu

bu dże to we go w wy so ko ści 2.934.294,00zł, dra stycz nym spad kiem

do cho dów bu dże tu gmin ne go w 2016 ro ku o kwo tę 4.709.021,00zł

w po rów na niu z ro kiem 2015, po wo du je tra gicz ną sy tu ację fi nan so -

wą Gmi ny. 

Wójt nie chciał od po wie dzieć na za da ne py ta nie – na ja ką in we -

sty cję prze zna czył pie nią dze po cho dzą ce ze zwro tu po dat ku VAT,

o któ re sta ra ła się po przed nia wła dza. Do pie ro po in ter wen cji SKO –

od po wie dział, że kwo ta 1.364.379,00zł zo sta ła roz dzie lo na,, we dług

po trzeb w chwi li do ko ny wa nia jej wpły wu do bu dże tu gmi ny. Urząd

gmi ny nie po sia da do ku men tu w tym za kre sie. Na dal nie wie my

gdzie są te pie nią dze, na co zo sta ły wy da ne. Ta ka kwo ta po win na być

prze zna czo na na do fi nan so wa nie do waż nych in we sty cji – gdzie są te

pie nią dze! Na dal po tej skan da licz nej od po wie dzi Wój ta nie wie my.

Wójt od stą pił od pod pi sa nia umo wy na bu do wę ka na li za cji

i wo do cią gu w Chod ko wie i Bo dza no wie, po mi mo roz po czę te go

pro jek tu bu do wy za urzę do wa nia Wój ta Ja ro sła wa Do rob ka i uzy -

ska nych po zwo leń oraz po zy ska nych pie nię dzy z do ta cji w kwo cie

7.600.585,53 zł za urzę do wa nia Wój ta Pa ni Gra ży ny Pie trzak.

Kwo ta pie nięż na i wspo mnia na in we sty cja prze pa dły nie od wra cal -

nie. Urząd Gmi ny otrzy mał 4 grud nia 2014ro ku in for ma cję

o do fi nan so wa niu ka na li za cji, czy li na ko niec po przed niej

ka den cji (2010-2014). Wójt Je rzy Sta ni szew ski po tej in -

for ma cji po wi nien pod jąć sto sow ne dzia ła nia, ale nie ste ty

te go nie zro bił. Nie praw dą jest ja ko by czas na wy ko na nie

tej ka na li za cji był tyl ko okre ślo ny na trzy mie sią ce. Praw -

dą jest na to miast, że ter min wy ko na nia ka na li za cji okre -

ślo ny był da tą do 30 wrze śnia 2015r. Czy li czas od grud nia

do wrze śnia to 10 mie się cy! A wia do mo, że wszyst kie roz -

po czę te in we sty cje wła dze cen tral ne prze dłu ży ły do koń ca

2015 ro ku, gdyż by ły ta kie moż li wo ści fi nan so we. Wójt wy -

brał jed nak kłam stwo i pró bu je nam wmó wić że miał tyl ko

trzy mie sią ce. Z ta kie go dzia ła nia jed no znacz nie wy ni ka,

że wójt Je rzy Sta ni szew ski nie chce brać od po wie dzial no -

ści za in we sty cje i roz wój na szej gmi ny a przy szedł po na -

sze gmin ne pie nią dze tyl ko dla wła snych ko rzy ści. Chce

po pro stu,, prze sie dzieć czte ry la ta” spła cić wła sne dłu gi

(kre dyt we fran kach szwaj car skich – oko ło 500 ty się cy

na zło ty oraz spła cać ren tę do ży wot nio dla Pa ni Ma rii Żół -

tow skiej w kwo cie 12.000.00zł rocz nie) a po tej ka den cji

wy je chać so bie do War sza wy, gdzie miesz ka je go naj bliż -

sza ro dzi na. Po wyż sze to do wód na nie kom pe ten cję Wój ta, ale

i bez czyn ność Ra dy Gmi ny. 
Oso by któ ry mi oto czył się Wójt bez po śred nio w pra cy, ale i Ra -

dzie Gmi ny, prze szka dza ły przy re ali za cji w/w i in we sty cji Pa nu Wój -
to wi Ka ro lo wi Kor nac kie mu, któ ry sku tecz nie się ich po zbył. Tym lu -
dziom gdzie jest ich miej sce, po ka zał rów nież Pan Ja ro sław Do ro bek
a w ślad za nim po szła Pa ni Gra ży na Pie trzak. Nie ste ty Pan Sta ni -
szew ski lu bi ota czać się ludź mi, któ rzy mo gą być mier ni, by le by, by -
li wier ni. Nie po zwól my aby Ci lu dzie na dal po zba wia li na szą gmi nę
roz wo ju i sie li za męt w na szym spo łe czeń stwie. Niech ży ją so bie,,
po swo je mu”, ale niech nie nisz czą do rob ku i pre sti żu gmi ny, któ ry
wy pra co wy wa ny był przez dłu gie la ta przez po przed nich wój tów! 

Wójt za przy zwo le niem Ra dy Gmi ny za prze pa ścił bu do wę chod -
ni ka w Mi sze wie przy uli cy pa ła co wej oraz as fal to wa nie dro gi gmin -

nej w miej sco wo ści Mi szew ko, nie re ali zu jąc pla no wa ne go bu dże tu
na rok 2015r. Wójt i Ra da Gmi ny na to miast do fi nan so wu ją ob ce in -
we sty cje na le żą ce do za dań po wia tu – ale tu jest wszyst ko ja sne
urzęd ni cy po wia to wi to wiel ka ro dzi na PSL w gro nie któ rych znaj du -
ją się rów nież Wójt i Prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Bo dza nów. 

Wójt za przy zwo le niem Ra dy Gmi ny za nie dbał bu do wę wo do -
cią gu w Cie ślach 

Wójt do dziś ukry wa wie le in for ma cji pu blicz nych np. gdzie
znik nę ło 400 me trów uży tecz ne go ogro dze nia oraz oko ło dzie się ciu
po tęż nych drzew z te re nu szko ły i przed szko la w Bo dza no wie?

Dro dzy Pań stwo, to waż ne aby nasz wy bór nie był opar ty o nic
nie zna czą ce sło wa, plot ki, bil bor dy, ko lo ro we ulot ki, ale był po dyk to -
wa ny wie dzą opar tą o fak ty i do ku men ty, któ re Pań stwu w skró cie
przed sta wi łem, a tak że tro ską o los na szej Ma łej Oj czy zny. Bądź my
dum nym spo łe czeń stwem i nie daj my się dłu żej oszu ki wać Wój to wi
i Ra dzie Gmi ny. Bądź my świa do mi te go co się dzie je w na szej Gmi -
nie Bo dza nów. To nie jest pry wat ny kon flikt, jak to Pan wójt
pró bu je wma wiać miesz kań com w ce lu tu szo wa nia za prze -
pasz czo nych pie nię dzy i in we sty cji. Jest to po pro stu tro ska
miesz kań ców o na szą gmi nę. Pójdź my na re fe ren dum 24 kwiet -
nia po nie waż za 2,5 ro ku bę dzie już za póź no! Nie ste ty dal sze rzą dy
Wój ta Je rze go Sta ni szew skie go (na le żą ce go do par tii PSL) i Ra dy
Gmi ny, któ rej prze wod ni czą cym jest Pan Pa weł Ró żań ski (na le żą cy
do par tii PSL) po grą żą gmi nę na dłu gie la ta w jesz cze więk szej sta gna -
cji i dłu gach! Prze cież Na sza Gmi na za po przed niej ka den cji Wój ta
i Ra dy po zo sta wi ła bu dżet gmin ny w do brym sta nie, od dłu ża jąc gmi -
nę z 7.400.000,00zł do po zio mu 2.300.000,00zł na dzień 14 li sto -
pa da 2014 ro ku, co w sto sun ku do ca łe go bu dże tu sta no wi oko ło 8%.
Nie po zwól my aby Na sza Gmi na sto czy ła się jak są sied nia Gmi -
na Wy szo gród, któ ra to nie w dłu gach co jest efek tem kil ku let nie go,
złe go go spo da ro wa nia fi nan sa mi gmi ny! Dzie je się tak po dłu go let -
nich rzą dach Bur mi strza Wy szo gro du (na le żą ce go do par tii PSL)
a Ra da Gmi ny Wy szo gród na ostat niej se sji pod ję ła de cy zję, iż weź -
mie na spła tę dłu gów ko lej ny kre dyt pod za staw szko ły i ha li spor to -
wej!!!! – Nie po zwól my na ta kie upo ko rze nie Gmi ny Bo dza nów
i tym sa mym Nas – i Jej Miesz kań ców. Nie bój my się pójść na re -
fe ren dum. Nie je ste śmy bo wiem w żad nym stop niu za leż ni od Wój -
ta i Ra dy Gmi ny i mo że my tych lu dzi, bez żad nych kon se kwen cji po -
wo ły wać i od wo ły wać w świe tle pra wa, ja ko nie za leż na spo łecz ność
gmin na. Dro dzy Pań stwo, nie je ste śmy sa mi w swo ich dzia ła niach
i nie tyl ko nam nie po do ba ją się dzia ła nia Wój ta i Ra dy Gmi ny

24 KWIET NIA BĄDŹ MY RA ZEM, PÓJDŹ MY DO URN I ZA -
GŁO SUJ MY ZA LEP SZĄ ZMIA NĄ ZA GŁO SUJ MY DWA RA ZY
NA TAK

RA FAŁ KWIAT KOW SKI

Peł no moc nik Ini cja to ra Re fe ren dum 

Referendum  Gminne w Sprawie Odwołania Rady Gminy Bodzanów i

Wójta Gminy Bodzanów Popierają:
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z GOŚCINIEC LEGENDA nr
tel. 535-621-212
Dania kuchni polskiej
i PIZZA 
Dowóz zamówień
do domu

z Usługi Minikoparką
i Lawetą 
Tel. 793-799-744

OGŁOSZENIA DROBNE

Dnia 10 kwiet nia od by ły się pierw -
sze w tym ro ku To wa rzy skie Za wo -
dy Spła wi ko wo -Grun to we Ko ła
Sum 54 Wy szo gród.

O go dzi nie 6:00 nad Wi słą w
Chmie le wie sta wi ło się 21 za wod ni -
ków i jed na za wod nicz ka. Ło wie nie
za czę li śmy o godz. 7:00. Po go da by ła
nie sprzy ja ją ca. Za chmu rze nie, po -
dmu chy wia tru i prze lot ne opa dy.
Zde cy do wa nie za bra kło słoń ca,
przez co ry by sła bo że ro wa ły i prze -
ło ży ło się to na do syć sła be wy ni ki.

Pię cio ro za wod ni ków nie mia ło

na wet bra nia, wie lu zło wi ło tyl ko
jed ną sztu kę. Jed nak kil ka sta no -
wisk by ło ry bo daj nych. Głów nym
ło wio nym ga tun kiem by ła płoć, ale
tra fi ło się też kil ka krą pi, lesz czyk,
jaź oraz bab ki. Za koń czy li śmy
węd ko wa nie o godz. 12:00.

Po pod li cze niu punk ta cji zo -
sta ły wrę czo ne na gro dy. Dla miejsc
1, 2 i 3 węd ki, pu cha ry oraz dy plo -
my, a dla miejsc 4, 5 i 6 ak ce so ria
węd kar skie i dy plo my.

Wszyst kim ser decz nie gra tu lu -
je my i za pra sza my na ko lej ne za -
wo dy!!!

Za wo dy Spła wi ko wo -Grun to we

W dniu 6 kwiet nia 2016r ucznio wie z na -
szych klas mun du ro wych za ję li III miej sca
w eta pie re jo no wym 55 edy cji za wo dów
strze lec kich „O Srebr ne Musz kie ty 2016”
w ka te go rii dru ży no wej dziew cząt oraz w
ka te go rii dru ży no wej chłop ców. 

W za wo dach wzię ło udział 12 dru żyn
mę skich oraz 9 dru żyn ko bie cych. Za wo dy
te or ga ni zo wa ne są przez Ku ra to rium
Oświa ty w War sza wie we współ pra cy z
Woj sko wym Cen trum Edu ka cji Oby wa tel -
skiej i LOK -u. Na szą szko łę re pre zen to wa li:

1. Pau li na Stęp ka
2. Ju sty na Stal czew ska
3. Pau li na Zmy słow ska
4. Pa tryk Am bro ziak
5. Ad rian Ja siń ski
6. Pa tryk Psze nic ki.
7. Ra do sław Grusz ka
8. Mag da le na Gan kow ska
Dzię ku je my Pa nu Ja nu szo wi Zy -

cho wi za przy go to wa nie mło dzie ży oraz
gra tu lu je my miej sca na po dium

Wy szo grodz kie Musz kie ty

Spon so rzy no wych stro jów siat kar -
skich Vol ley Te am „ZJED NO CZE NI”
Bul ko wo:

* Ga briel Gra czyk – Wójt Gmi ny Bul -
ko wo* Rad ni Ra dy Gmi ny Bul ko wo ka -
den cji 2014-2018, w oso bach:  – An drzej
Bog dan Kro kow ski – Prze wod ni czą cy Ra -
dy Gmi ny Bul ko wo      – Ja ro sław Ma tu -
szew ski – Wi ce prze wod ni czą cy Ra dy
Gmi ny Bul ko wo   – Bog dan Mat czak   –
Mie czy sław Jó zwiak – To masz Ty buś –

Jo lan ta Ewa Lesz czyń ska – Ta de usz Jó zef
Fa bia no wicz – Ce za ry Dział kow ski – Ry -
szad Mar ci niak – Ro man Bocz kow ski –
Ju sty na Do mi niak – An drzej Cy tac ki –
Ka zi mierz Fran ci szek Prze piór ski – Ja cek
Mar ci niak – An drzej Ka zi mierz Tom czak

* Pra cow ni cy Urzę du Gmi ny Bul -
ko wo, w oso bach:    – Te re sa Szym czak
– Skarb nik Gmi ny Bul ko wo    – Sła wo -
mir Opa ła – Kie row nik Go spo dar ki Ko -
mu nal nej Bul ko wo    – Han na Wło dar -
ska – In spek tor ds. Oświa ty i Spor tu

No we stro je Vol ley Te am
ZJED NO CZE NI Bul ko wo
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