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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.

strona  4

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 paź dzier ni ko wym wy da -
niem ga ze ty e -wy szo grod.pl.
Wi tam po tro chę dłuż szej prze rwie
spo wo do wa nej wy pra wą do Gru zji.
Dla mnie to by ła wy pra wa. Tak sa -
mo od czu wa li to współ to wa rzy sze
po dró ży. Więk szość z nich by ła z
du żym do świad cze niem po dróż ni -
czym. Np. dwie za ło gi bra ły udział
w naj trud niej szym raj dzie cha ry ta -
tyw nym na świe cie, raj dzie Bu da -
peszt - Ba ma co . Czy li kon kret nej
trud nej wy pra wie w głąb Afry ki. 
Gru zja to kraj lu dzi ubo gich ale wol -
nych. To czuć w kon tak tach z ni mi.
Po la cy z któ ry mi mam kon takt po
wy jeź dzie po twier dza ją to, cięż ko
sie wra ca do na sze go sys te mu. 
Tak to na zy wam sys te mem, któ ry
co chwi lę nas co raz bar dziej ogra -
ni cza i znie wa la. Co raz wię cej
nam nie wol no lub co raz wię cej
nam się ka że. Po my śl cie cza sem
na jak wie le bzdur sie zgo dzi li śmy
w co dzien nym ży ciu i uwa ża my to
za nor mal ne.
Moż na po wie dzieć że sa mi tak
chcie li śmy.
No do bra tro chę wię cej opty mi -
zmu prze cież  ma my juz paź dzier -
nik i mi łe chłod ne desz cze. Już od
po go dy się na pew no nie spo ci my. 
A i lo kal nie sie dzie je co mo że cie
prze czy tać na dal szych stro nach.
Z po zy tyw nym uśmie chem za pra -
szam do lek tu ry ga ze ty.

PAWEŁ KŁOBUKOWSKI
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Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku
Sza now ni Pań stwo,
jest nam nie zmier nie mi ło po in -

for mo wać, że już wkrót ce na te re nie
Pań stwa Gmi ny, w wy ni ku de cy zji
pod ję tej przez człon ków SKT STO
168 w Ma łej Wsi, roz pocz nie dzia -
łal ność Płoc ki Po wia to wy Uni wer sy -
tet Trze cie go Wie ku.

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

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

Chcie li by śmy to osią gnąć po -
przez pro wa dze nie róż no rod nych
za jęć m.in. z za kre su in for ma ty ki,
ję zy ka an giel skie go, za jęć ta necz -
no -ru cho wych, za jęć z za kre su hi -
sto rii re gio nal nej, a tak że oświa ty
proz dro wot nej, czy też sze ro ko ro -
zu mia nej kul tu ry oraz in nych
dzie dzin zgod nie z za in te re so wa -
nia mi słu cha czy.

Pa tro nat na uko wy spra wo wać
bę dzie Szko ła Wyż sza im. Paw ła
Włod ko wi ca w Płoc ku a Pa tro nat
Ho no ro wy nad przed się wzię ciem
ob jął Mar sza łek Wo je wódz twa Ma -
zo wiec kie go Adam Stru zik, Pre zes
Kra jo wej Ra dy Izb Rol ni czych Wik -
tor Szmu le wicz i Sta ro sta Płoc ki Ma -
riusz Bie niek.

Wszyst kich chęt nych do udzia -
łu w za ję ciach bar dzo ser decz nie za -
pra sza my.

Wię cej in for ma cji na te mat po -
wsta ją ce go UTW mo że cie Pań stwo
uzy skać od wie dza jąc nasz pro fil na
Fa ce bo oku -Płoc ki Po wia to wy Uni -
wer sy tet Trze cie go Wie ku

ZA RZĄD SKT STO
W MA ŁEJ WSI

W dniu 19 wrze śnia 2017 ro ku
Wójt Gmi ny Bul ko wo Ga briel Gra -
czyk wraz z Prze wod ni czą cym Ra dy
Gmi ny Bul ko wo An drze jem Kro -
kow skim oraz Kie row ni kiem USC
Ro ber tem Wi śniew skim od wie dzi li
miesz kan kę Bli cho wa Pa nią He le nę
Łąt ka, któ ra ob cho dzi ła pięk ny Ju bi -
le usz set nych uro dzin. De le ga cja na

rę ce sza now nej Ju bi lat ki zło ży ła list
gra tu la cyj ny z ży cze nia mi, upo min -
kiem i kwia ta mi.

Gra tu la cje w imie niu Pre mier
Pa ni Be aty Szy dło oraz Wo je wo dy
Ma zo wiec kie go Pa na Zdzi sła wa Si -
pie ry, zło ży ła Kie row nik De le ga tu ry
w Płoc ku Ma zo wiec kie go Urzę du
Wo je wódz kie go  w War sza wie Pa ni

Mar le na Ma zur ska. Pod czas uro czy -
sto ści  w imie niu miesz kań ców Bli -
cho wa, ży cze nia oraz kwia ty zło ży li
Rad ny To masz Ty buś i Soł tys wsi
Bli cho wo Wie sław Gra bow ski.
Wszy scy by li pod ogrom nym wra że -
niem kon dy cji i po go dy du cha ja kie
do pi sy wa ły Do stoj nej Ju bi lat ce.

Pa ni He le nie gra tu lu je my nad -
zwy czaj ne go Ju bi le uszu, jed no cze -
śnie ży cząc du żo zdro wia, szczę ścia
oraz by każ dy ko lej ny dzień był pe -
łen ra do ści i mi ło ści osób naj bliż -
szych.

Ju bi le usz 100-le cia uro dzin 
w Gmi nie Bul ko wo
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Żoł nie rze Wy klę ci, któ rzy mie li być
wy ma za ni z pa mię ci Po la ków, by li
ska zy wa ni na śmierć a ich ro dzi ny
by ły po zba wia ne ca łe go ma jąt ku.
Czę ścią sta li now skich wy ro ków są -
do wych ska zu ją cych Żoł nie rzy Nie -
złom nych by ła kon fi ska ta ca łe go
mie nia. Do ty czy ło to rów nież go -
spo darstw rol nych. Tak by ło w
przy pad ku sier żan ta Wik to ra Stry -
jew skie go, któ ry przed II Woj ną
Świa to wą po sia dał go spo dar stwo
rol ne w Ży cho wie gmi na Ra ciąż.
Dla przy po mnie nia szlak bo jo wy
od dzia łu za koń czył się w Sta rych
Gał kach, w miej sco wo ści gdzie od
kil ku lat dzię ki sta ra niom Pa na
Mar ce le go Szkop ka ob cho dzo ne
są uro czy sto ści Na ro do we go Dnia
Pa mię ci Żoł nie rzy Wy klę tych.

Wy ro kiem sta li now skie go są du woj -
sko we go z 1950 ro ku Wik tor Stry jew ski
zo stał ska za ny na śmierć a ro dzin ne go -
spo dar stwo rol ne zo sta ło skon fi sko wa ne.
Z dnia na dzień ro dzi na Stry jew skich zo -
sta ła wy rzu co na z wła snej zie mi a 32
hek ta ry upra wia nej zie mi zo sta ło za bra -
ne przez ko mu ni stycz nych urzęd ni ków.
Po zba wie ni zie mi ale rów nież prze śla do -
wa ni po śmier ci Sy na, Mę ża i Oj ca mu sie -
li ucie kać na pół noc Pol ski. 

Po zo sta wio na zie mia sta ła się
przed mio tem roz dzia łu po mię dzy pań -
stwo we in sty tu cje a część zie mi zo sta ła
sprze da na. Ro dzi nie Stry jew skich po zo -
sta ło je dy nie wspo mnie nie i tę sk no ta za
ro dzin ny mi stro na mi. Po 1989 po ja wi ła
się pierw sza na dzie ja na od zy ska nie go -
spo dar stwa. Jed nak że w tam tych re -
aliach wciąż obo wią zy wał sta li now ski
wy rok - urzęd ni cy roz kła da li rę ce mó -
wiąc do Ro dzi ny Stry jew skich "nic nie
mo że my zro bić". W 1993 ro ku na stę -

pu je dłu go wy cze ki wa na re ha bi li ta cja i
unie waż nie nie wy ro ku z 1950 ro ku.
Spra wa wy da je się pro sta - co bez praw -
nie zo sta ło za bra ne po win no zo stać od -
da ne lub na leż na re kom pen sa ta po win -
na zo stać wy pła co na. Nic bar dziej myl -
ne go. Ro dzi na Stry jew skich roz po czy na
sto sow ne sta ra nia ale spo ty ka się z
ogrom ną nie chę cią lo kal nych urzęd ni -
ków. Ob ce so wy sto su nek wzglę dem Po -
tom ków Wik to ra Stry jew skie go jest
oka zy wa ny wprost, zni kły wszel kie po -
zo ry. Prze cież spra wa do ty czy ła 32 hek -

ta rów, któ re od 1950 ro ku nie le ża ły
odło giem. 

Ro dzi na Stry jew skich za kła da spra -
wę są do wą o od zy ska nie ma jąt ku, po -
zwa ny Skarb Pań stwa. Pro ces roz po czy -
na się w 1997 ro ku a koń czy 2009.
Pierw sza in stan cja to Sąd Okrę go wy,
dru ga to Sąd Ape la cyj ny. Wy rok? Oka -
zu je się, że przez dwa na ście lat spra wa
nie to czy ła się wzglę dem wła ści wej jed -
nost ki re pre zen tu ją cej Skarb Pań stwa.
Ro dzi na Stry jew skich zo sta je z ni czym.
Nie tyl ko nie otrzy mu ją na leż nej re kom -

pen sa ty ale są zma sa kro wa ni psy chicz -
nie przez lo do wa ty sto su nek ko lej nych
skła dów sę dziow skich. 

Spra wa po now nie po wra ca w tym
ro ku. W Sta rych Gał kach w dniu 19
wrze śnia na gry wa ny jest ma te riał do Ku -
rie ra Ma zo wiec kie go. Pan An drzej Stry -
jew ski syn Żoł nie rza Wy klę te go przed -
sta wia hi sto rię zie mi (nie) od zy ska nej.
Spra wa na bie ra rów nież tem pa na naj -
wyż szych szcze blach in sty tu cji pań stwo -
wych. Po now nie po ja wia się na dzie ja.

Wspo mi na jąc na ko lej nych uro czy sto -
ściach pa mięć o Żoł nier zach Wy klę tych

po myśl my o ich Ro dzi nach. Nie jed no krot -
nie nie ma my wy obra że nia o krzyw dzie ja -
ka zo sta ła im wy rzą dzo na. Krzyw dzie, któ -
ra do dnia dzi siej sze go nie zo sta ła na pra -
wio na. Ta kich hi sto rii Żoł nie rzy Wy klę -
tych ja ką spo tka ła Ro dzi nę Stry jew skich z
pew no ścią jest wię cej. Nie wszy scy ma ją
jesz cze si ły aby po now nie sta rać się o spra -
wie dli wość. Dla te go my, któ rzy za wdzię -
cza my ich Oj com i Mat kom wol ną i nie -
pod le głą Pol skę je ste śmy zo bo wią za ni aby
po ma gać im  w uzy ska niu na le ży tej spra -
wie dli wo ści.

WOJ CIECH BO RA TYŃ SKI

Po tom ko wie Żoł nie rzy Wy klę tych. 
Zie mia do od zy ska nia?
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Pod czas wtor ko we go po sie dze niu
Za rzą du Po wia tu w Płoc ku jed -
nym  z oma wia nych te ma tów by ła
,,Oce na sta nu bez pie czeń stwa po -
wo dzio we go w po wie cie płoc kim”.

Pod sta wą do dys ku sji sta ły się ma te ria ły przed -
ło żo ne przez Wo je wódz ki Za rząd Me lio ra cji i
Urzą dzeń Wod nych w War sza wie Od dział w Płoc -
ku oraz Re gio nal ny Za rząd Go spo dar ki Wod nej w
War sza wie – In spek to rat Wod ny we Wło cław ku i
Nad zór Wod ny w Płoc ku.

Nie ste ty, to co w nich by ło za war te nie na pa wa
opty mi zmem. Nie po pra wia się stan bez pie czeń -
stwa po wo dzio we go w na szym po wie cie. A wprost
prze ciw nie, stan ten z ro ku na rok ule ga po gor sze -
niu. Brak wy star cza ją cych środ ków fi nan so wych
po wo du je, że RZGW w War sza wie prak tycz nie nie
pro wa dzi prac po głę biar skich w ko ry cie Wi sły. Nie
uda ło się uru cho mić pla no wa nych ro bót po głę biar -
skich w cof ko wej czę ści Zbior ni ka Wło cław skie go,
jak i gór ne go od cin ka rze ki w miej sco wo ści Tro szyn,
Kę pa Pol ska, Wy szo gród i Czer wińsk nad Wi słą.

Otrzy ma ne w ostat nich ty go dniach środ ki fi -
nan so we w wy so ko ści 1 mln zł. wy star czą na wy do -
by cie je dy nie ok. 100.000 m³ na mu łu przy na pły -
wie rocz nym. ok.1,5 mln m³. Ce lem wzmoc nie nia
bez pie czeń stwa po wo dzio we go za pór bocz nych

Zbior ni ka Włoc law skie go w mie sią cu paź dzier ni -
ku roz po czę to ro bo ty na za da niu ,,Prze bu do wa za -
po ry bocz nej Zbior ni ka Wło cław skie go Jor da nów
– To ka ry – Ra dzi wie”

Po dob na sy tu acja wy stę pu je w Wo je wódz kim
Za rzą dzie Me lio ra cji i Urzą dzeń Wod nych w War -
sza wie Od dział w Płoc ku. Za bez pie czo ne środ ki na
ten rok wy star cza ją prak tycz nie na bie żą ce utrzy -
ma nie urzą dzeń za bez pie cza nia prze ciw po wo -

dzio we go. Trwa ją pra ce utrzy ma nio we na cie kach i
urzą dze niach me lio ra cji wod nych pod sta wo wych
oraz wa łach prze ciw po wo dzio wych. Na te re nie po -
wia tu płoc kie go pla nu je się wy ko nać ok. 187,565
km cie ków, 61,782 km ka na łów i ro wów oraz ok.
90 km wa łów prze ciw po wo dzio wych za łącz ną
kwo tę ok. 1.250 tyś. zł.

Po pra wie bez pie czeń stwa prze ciw po wo dzio -
we go w po wie cie płoc kim słu żą tak że pro wa dzo ne

przez Od dział WZMiUU w Płoc ku za da nia in we -
sty cyj ne:

•,,Rze ka Sier pie ni ca Za chod nia – za pew nia -
nie od po wied niej prze pu sto wo ści ko ry ta – gm.
Bielsk i Sta ro źre by”,

•,,Za bez pie cze nie prze ciw e ro zyj ne i prze ciw -
po wo dzio we rz. Słu pian ki Etap II (uzu peł nie nie)

Sta ro sta Płoc ki w swo im wy stą pie niu przy po -
mniał, że spra wa bez pie czeń stwa po wo dzio we go w
po wie cie płoc kim jest spra wą prio ry te to wą w dzia -
ła niach Ra dy Po wia tu i Za rzą du Po wia tu w Płoc ku.
Wie lo krot nie kie ro wa ne by ły wy stą pie nia do naj -
wyż szych władz pań stwo wych o zwięk sze nie na -
kła dów na za bez pie cze nia prze ci po wo dzio we i po -
głę bia nie ko ry ta Wi sły w re gio nie płoc kim.
Wszyst ko to po zo sta je bez echa i kon kret nych dzia -
łań.

Na za koń cze nie Sta ro sta Płoc ki zgło sił wnio sek
o po now ne skie ro wa nie wy stą pie nia do mi ni strów
od po wie dzial nych za bez pie czeń stwo po wo dzio we
w kra ju w na stę pu ją cych spra wach:

• bie żą ce pro wa dze nie prac re gu la cyj nych w
stre fie uj ścio wej Wi sły do Zbior ni ka Wło cław skie go

• bez zwłocz ne go przy stą pie nia do re ali za cji
za da nia rzą do we go za twier dzo ne go w Pla nie Za -
rzą dza nia Ry zy kiem Po wo dzio wym – Ma kro ni we -
la cja w cza szy Zbio ni ka Wło cław skie go

• zlo ka li zo wa nia sie dzi by Za rzą du Zlew ni
Wód Pol skich w Płoc ku

Z prac Za rzą du Po wia tu w Płoc ku 
- bez pie czeń stwo po wo dzio we w po wie cie płoc kim

„Ochro na bio róż no rod no ści oraz
ogra ni cze nia ne ga tyw ne go od dzia -
ły wa nia ru chu tu ry stycz ne go na ob -
sza ry cen ne przy rod ni czo i pro mo -
wa nie lo kal nych wa lo rów przy rod ni -
czych na te re nie po wia tu płoc kie -
go” – pod ta kim ha słem w dniu 21
wrze śnia 2017 r. w Wy szo gro dzie
od by ła się wo je wódz ka kon fe ren cja
na uko wa or ga ni zo wa na 

w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go
przez Po wiat Płoc ki przy wspar ciu środ -
ków unij nych. 

Głów nym ce lem spo tka nia by ło
pod su mo wa nie dzia łań re ali zo wa nych
w ra mach po wyż szej ini cja ty wy, jak
rów nież przy bli że nie wie dzy z za kre su

róż no rod no ści bio lo gicz nej. Dzię ki
zróż ni co wa ne mu gro nu pre le gen tów i
sze ro kie mu do bo ro wi te ma tów moż li -
we by ło spoj rze nie na po ru sza ną pro ble -
ma ty kę z bar dzo róż nych per spek tyw.
Kon fe ren cja kie ro wa na by ła do przed -
sta wi cie li róż nych śro do wisk   sa mo rzą -
do wych i pe da go gicz nych, or ga ni za cji
po za rzą do wych, fun da cji, sto wa rzy -
szeń, go spo darstw agro tu ry stycz nych.

Wo je wódz ką kon fe ren cję na uko -
wą otwo rzy ła Wi ce sta ro sta Iwo na Sie -
roc ka, a na stęp nie in for ma cji do star -
cza li: Dy rek tor Wy dzia łu Śro do wi ska i
Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich Do ro ta
Za krzew ska, Nad le śni czy Nad le śnic -
twa Płock Ma rek Su cho dol ski, dr Ma -
ria Pa liń ska, Pre zes Fun da cji Mło dzi
Ra zem Iwo na Mar czak, przed sta wi ciel

Bru dzeń skie go Par ku Kra jo bra zo we go
Lu dwik Ryn carz.

Oprócz wy gło szo nych re fe ra tów
na te mat ochro ny róż no rod no ści bio -
lo gicz nej 

oraz moż li wo ściach re ali zo wa nia
ini cja tyw lo kal nych na te re nie po wia tu
płoc kie go, oso by pro wa dzą ce po szcze -
gól ne se sje kon fe ren cyj ne uzu peł nia ły
kwe stie po ru sza ne w pre zen ta cjach wła -
sny mi ko men ta rza mi. Kon fe ren cja wy -
ka za ła sze ro ki wa chlarz za gad nień wią -

żą cych się z ce lem pro jek tu, a tak że
ujaw ni ła dal szą ko niecz ność za cie śnia -
nia współ pra cy osób i in sty tu cji zaj mu -
ją cych się ty mi za gad nie nia mi. Po wiat
Płoc ki za po cząt ko wał ta ką ini cja ty wę
za pra sza jąc do współ pra cy Nad le śnic -
two Płock i Nad le śnic two Łąck, dzię ki
cze mu moż li we jest wspól ne kre owa nie
i pre pa go wa nie za gad nień zwią za nych z
bio róż no rod no ścią na szer szą ska lę. 

W prak ty ce wspól nie po dej mo wa -
ne dzia ła nia w po sta ci pod nie sie nia

świa do mo ści spo łecz nej w za kre sie
form ochro ny przy ro dy. Ko niecz nym
jest co po twier dzi ła kon fe ren cja po dej -
mo wa nie ko lej nych ini cja tyw w szer szej
ko ope ra cji. 

Pod czas kon fe ren cji za pre zen to wa -
no rów nież wy sta wę prac fo to gra ficz -
nych lau re atów kon kur su re ali zo wa ne -
go w ra mach pro jek tu. Po wiat Płoc ki za -
pra sza do udzia łu ko lej nej edy cji kon -
kur su fo to gra ficz ne go w na stęp nym ro -
ku ka len da rzo wy

Chroń my na tu rę - Eko kon fe ren cja w Wy szo gro dzie
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Spół ka RE MON DIS Aqua Wy szo gród
Sp. z o.o. roz po czę ła dzia łal ność
ope ra cyj ną na te re nie Gmi ny i Mia -
sta Wy szo gród w 2015 ro ku. Struk -
tu ra ka pi ta łu za kła do we go Spół ki
wią że Part ne rów: Za kład Go spo dar -
ki Ko mu nal nej w Wy szo gro dzie Sp.
z o.o. oraz RE MON DIS Aqua
Sp. z o.o. oraz  po śred nio Gmi nę i
Mia sto Wy szo gród. Spół ka Aqua
Wy szo gród po wo ła na zo sta ła w ce lu
re ali za cji za dań wła snych Gmi ny z
za kre su go spo dar ki wo do cią go we ji
ka na li za cyj nej. Part ner stwo to po -
zwa la na re ali za cję in we sty cji na te -
re nie Gmi ny i Mia sta Wy szo gród
któ rych war tość prze kra cza
2.000.000 PLN.

Spół ka dzia ła wy łącz nie na ryn ku
lo kal nym ob słu gu jąc nie speł na 6 tys.
Miesz kań ców Gmi ny i Mia sta Wy szo -
gród.

Po wo łu jąc do ży cia Spół kę RE -
MOD NIS Aqua Wy szo gród Sp. z o.o.
Part ne rzy,  po sta wi li so bie  za cel od bu -
do wę in fra struk tu ry wo do cią go wo - ka -
na li za cyj nej.

•Za prio ry tet uzna no opra co wa nie
wie lo let nie go pla nu roz wo ju i mo der ni -
za cji urzą dzeń wo do cią go wych i ka na li -
za cyj nych po ło żo nych na te re nie Gmi ny
i Mia sta  Wy szo gród. 

•sfi nan so wa nie oraz re ali za cja
przy ję te go pla nu in we sty cyj ne go.

Od mo men tu po wsta nia RE MON -
DIS Aqua Wy szo gród Sp. z o. o. wdro -
żo no sze reg dzia łań or ga ni za cyj nych
opty ma li zu ją cych funk cjo no wa nie
Spół ki oraz za in we sto wa no 300 tys.
PLN w od two rze nie pod sta wo wej in fra -
struk tu ry wo do cią go wej i ka na li za cyj -
nej. Do naj waż niej szych z nich na le żą:
w za kre sie go spo dar ki wo do cią go wej:

•prze bu do wa ukła du tech no lo -
gicz ne go uzdat nia nia wo dy pit nej na

Sta cji Uzdat nia nia Wo dy w Grod ko wie
– 65 tys. PLN,

•wy mia na po kry cia da chu Sta cji
Uzdat nia nia Wo dy w Grod ko wie – 17
tys. PLN,

•bu do wa 650 mb. wo do cią gu na
te re nie Mia sta Wy szo gród w ce lu
zwięk sze nia ob sza ru do sta wy wo dy pit -
nej – 45 tys. PLN,

•bu do wa 850 mb. ma gi stra li głów -
nej wo do cią gu łą czą ce go miej sco wo ści
Mar cjan ka 

i Wilcz ko wo – 45 tys. PLN,
• wy mia na 300 mb

ru ro cią gu tłocz ne go na od cin ku stud nie
głę bi no we – Sta cja Uzdat nia nia Wo dy
w Wy szo gro dzie – 25 tys. PLN,

•prze bu do wa ukła du fil tra cyj ne go
wo dy pit nej na Sta cji Uzdat nia nia Wo -
dy w Wy szo gro dzie – 20 tys. PLN,

•wy mia na pomp głę bi no wych
SUW Wy szo gród, SUW Grod ko wo –
13 tys. PLN,

•wy mia na ar ma tu ry wo do cią go -
wej – 14 tys. PLN.

Prze pro wa dzo ne in we sty cje umoż -
li wi ły uzy ska nie  ko rzy ści eko lo gicz nych
i ja ko ścio wych za pew nia ją cych m.in.:
zwięk sze nie ilo ści wy do by wa nej i
uzdat nia nej wo dy, zmniej sze nie strat
wo dy na sie ci wo do cią go we. 

Ko lej nym za kre sem pro wa dzo nych
prac jest przy wró ce nie nie za wod no ści
sys te mu dys try bu cji wo dy i ście ków po -
przez wy mia nę uszko dzo nych od cin -
ków wo do cią gów, ar ma tu ry jak rów nież
sie ci ka na li za cyj nej i re mont prze pom -
pow ni.

Dzia ła nia mo der ni za cyj ne w za kre -
sie go spo dar ki ście ko wej obej mo wa ły:

•wy mia nę znisz czo nych pomp
ście ków su ro wych w pom pow ni na te re -
nie Oczysz czal ni Ście ków w Wy szo gro -
dzie – 6 tys. PLN,

•mon taż urzą dzeń po mia ro wych
roz pusz cza nia tle nu w ście ku umoż li -

wia ją cych lep szą kon tro lę pro ce su
oczysz cza nia ście ków po przez za pew -
nie nie rów no mier nej i sta bil nej pra cy
re ak to rów bio lo gicz nych – 14,5 tys.
PLN,

•wdro że nie szcze gó ło wej kon tro li
pro ce sów za cho dzą cych w re ak to rach
bio lo gicz nych po przez in sta la cję sond
po mia ro wych – 12 tys. PLN,

•utwo rze nie la bo ra to rium umoż li -
wia ją ce go  kon tro lę pa ra me trów ście -
ków na oczysz czal ni i kon tro lę pa ra me -
trów ście ków do wo żo nych ze zbior ni -
ków bez od pły wo wych – 25 tys. PLN. 

Prze pro wa dzo ne na obiek cie
oczysz czal ni ście ków pra ce mo der ni za -
cyj ne na któ re do chwi li obec nej prze -
zna czo no po nad 50 tys. PLN umoż li wi -
ły osią gnię cie stop nia re duk cji za nie -
czysz czeń na po zio mie 90%

i osią gnię cie za do wa la ją ce go efek tu
eko lo gicz ne go w po sta ci mi ni mal ne go
wpły wu oczysz czal ni na śro do wi sko.

Zre ali zo wa no pra ce, by ły nie zbęd -
ne do utrzy ma nia cią gło ści świad cze nia
usług, na to miast aby zwięk szyć nie za -
wod ność in fra struk tu ry roz po czę to
pra ce wspól nie z Gmi ną  nad opra co wa -
niem wie lo let nie go pla nu roz wo ju i mo -
der ni za cji urzą dzeń wo do cią go wych i
urzą dzeń ka na li za cyj nych po ło żo nych
na te re nie Gmi ny i Mia sta Wy szo gród
na la ta 2016-2019.

Plan ten zo stał spo rzą dzo ny na
okres trzech lat i przed sta wia nie zbęd ny
za kres od two rze nia i mo der ni za cji sie ci
i urzą dzeń. Rze czy wi ste po trze by re -
mon to we są więk sze niż przed sta wio no
we wska za nym opra co wa niu, jed nak ze
wzglę du na kosz ty in we sty cji ma ją ce
wpływ na ta ry fę, a co za tym idzie na ce -
nę wo dy i ście ków, przy ję to tyl ko te naj -
pil niej sze.

W skład pla no wa nych in we sty cji
wcho dzą:

•Bu do wa Sta cji Pod no sze nia Ci -
śnie nia w ce lu za gwa ran to wa nia do staw
wo dy z wła snych ujęć wszyst kim Miesz -
kań com Gmi ny i Mia sta Wy szo gród,

•Re mont stud ni głę bi no wych –
Sta cja Uzdat nia nia Wo dy w Wy szo gro -
dzie,

•Bu do wa no wych od cin ków wo do -
cią gów w ce lu roz bu do wy sys te mu pier -
ście nio we go

•Re mont Zbior ni ka Re ten cyj ne go
– Sta cja Uzdat nia nia Wo dy w Wy szo -
gro dzie,

•Wy mia na sprę ża rek i aera to rów –
Sta cja Uzdat nia nia Wo dy w Grod ko -
wie,

•Mon taż sys te mu mo ni to ro wa nia
sie ci wo do cią go wej,

•Re mont kon struk cji żel be to no wej
re ak to rów bio lo gicz nych,

•Bu do wa stud ni chłon nej ście ku
oczysz czo ne go,

•Prze bu do wa wę zła sa ni tar no - so -
cjal ne go na te re nie Oczysz czal ni Ście -
ków. 

Spół ka RE MON DIS przy ję ła na
okres naj bliż szych 2 lat za ło że nie re ali -
za cji in we sty cji na kwo tę prze kra cza ją -
cą 2 mln PLN. W pierw szym eta pie re -
ali zo wa ne in we sty cje ma ją na ce lu od -
two rze nie wy eks plo ato wa nej, zu ży tej i
sko ro do wa nej in fra struk tu ry by przy -
wró cić jej funk cjo nal ność. Ko lej ne eta -
py pro wa dzo nych prac prze wi du ją na -
kła dy na zmniej sze nie ener go chłon no -
ści, ma te ria ło chłon no ści i pra co chłon -
no ści pro wa dzo nych pro ce sów pro -
duk cyj nych w ce lu za gwa ran to wa nia
sta bil no ści cen.

Part ner stwo pu blicz no – pry wat ne źró dłem fi nan so wa nia in we sty cji na te re nie Gmi ny i Mia sta Wy szo gród
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W bie żą cym ro ku mi nę ło 60 lat od
po wsta nia Ze spo łu Szkół im. Ja na
Śnia dec kie go  w Wy szo gro dzie od
któ re go wszyst ko się za czę ło… Ten
czas to ogrom wy da rzeń mie rzo -
nych licz bą ab sol wen tów, uczniów
pra cu ją cych nad wła snym roz wo -
jem i pra cow ni ków, któ rzy swo ją
cięż ką pra cą ukształ to wa li toż sa -
mość tej szko ły.  To rów nież, a mo -
że przede wszyst kim wspo mnie -
nia, uczu cia i  re flek sje…

W pią tek 29 wrze śnia do szko ły po -
wró ci li po la tach Ab sol wen ci, a pięk ny
sło necz ny dzień był oka zją do wspo -
mnień do te go, co oca la ło w pa mię ci, ja -
ko ob raz naj pięk niej szych lat ży cia, któ -
re przy wo łał dźwięk szkol ne go dzwon -
ka. Trud no bo wiem być obo jęt nym wo -
bec miej sca, w któ rym zo sta wi ło się
część ży cia.

W cią gu 60 lat czas zmie niał to
miej sce, na da jąc mu kształt zgod ny z je -
go du chem: kla sy zmie ni ły się w spe cja -
li stycz ne pra cow nie, li czy dła za stą pi ły
kom pu te ry, ta bli cę i kre dę – rzut nik
mul ti me dial ny, ta bli ca in te rak tyw na i
te le wi zor, a pod ręcz ni ki – In ter net.

„Jed ne go tyl ko czas nie zmie nił –
ma gii te go miej sca, któ re go próg prze -
kra cza jąc na po wrót ma cie Pań stwo 15
– 18 lat. Wy star czy usiąść w ław ce, spoj -
rzeć na ta bli cę i od na leźć w mro ku cza -
su za po mnia ne twa rze, daw ne przy jaź -
nie, zda rze nia… Na sza Szko ła jest świad -
kiem hi sto rii pi sa nej przez Nas wszyst -
kich: uczniów, na uczy cie li, pra cow ni -
ków ad mi ni stra cji i ob słu gi, a tak że
przy ja ciół i ro dzi ców. Każ dy zo sta wił tu
cząst kę swo je go ży cia. W mu rach jej na
za wsze zo sta wi li śmy ślad po na szych ra -
do ściach, smut kach, na dzie jach i ma -
rze niach, zo sta wi li śmy swój uśmiech i
gniew, ra dość z suk ce su i smu tek po po -
raż ce, zo sta wi li śmy cząst kę sie bie. Ju bi -
le usz 60–le cia na szej szko ły nie tyl ko
przy wo łu je prze pięk ne wspo mnie nia
mi nio nych lat szkol nych, ale skła nia tak -
że ku re flek sji nad mi ja ją cym cza sem.
W cią gu 60 lat ist nie nia na sza Szko ła  na
trwa łe wpi sa ła się w hi sto rię gmi ny i
mia sta Wy szo gród, a tak że ca łe go   po -
wia tu płoc kie go. Od ro ku 1957 do dziś
szko łę opu ści ło 5450 ab sol wen tów.
Obec nie kształ ci my 466 uczniów w 21
od dzia łach.” – mó wi ła Dy rek tor Jo an na

Mi sia kow ska wi ta jąc go ści. Ten pięk ny
Ju bi le usz świę to wa li m. in.: Adam Stru -
zik – Mar sza łek Wo je wódz twa Ma zo -
wiec kie go, To masz Ko mi nek - Dy rek tor
De le ga tu ry w Płoc ku Urzę du Mar szał -
kow skie go w War sza wie, Ma riusz Bie -
niek – Sta ro sta Płoc ki, Lech Dą brow ski
– Prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu w
Płoc ku, Rad ni Po wia tu Płoc kie go: An na
Elż bie ta Ja chi miak, Elż bie ta Mi lew ska,

Bog dan Ba nasz czak, Apo li na ry Grusz -
czyń ski i Jó zef Wa lew ski, Ma ria Ja ku -
bow ska – Skarb nik Po wia tu, Mał go rza -
ta Stru zik - Dy rek tor Wy dzia łu Edu ka -
cji Kul tu ry i Spraw Spo łecz nych, Mi chał
Bosz ko - wie lo let ni Sta ro sta Płoc ki, Jan
Bosz ko – Bur mistrz Gmi ny i Mia sta
Wy szo gród, Jó zef Zbi gniew Bosz ko -
Prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny i Mia sta
wraz z Rad ny mi.

Uro czy stość roz po czę ła się od Mszy
Świę tej w Pa ra fii Św. Trój cy w Wy szo gro -
dzie, po któ rej mło dzież szkol na wraz z
na uczy cie la mi i przed sta wi cie la mi ab sol -
wen tów zło ży ła kwia ty na gro bach zmar -
łych dy rek to rów i na uczy cie li. Ich pa -
mięć zo sta ła uczczo na mi nu tą ci szy.

Z oka zji ju bi le uszu Ra da  Ro dzi ców
ufun do wa ła no wy sztan dar ja ko sym bol
naj wyż szej war to ści, ho no ru i tra dy cji,

ja ko zo bo wią za nie do god ne go wy peł -
nia nia obo wiąz ków wo bec Oj czy zny.
Chlub ne tra dy cje tej szko ły są po wo -
dem do za słu żo nej du my, ale też zo bo -
wią za niem do pa trio tycz nej po sta wy i
wzo ro wej na uki.

Ko lej nym punk tem uro czy sto ści
by ło uczcze nie pa mię ci pa tro na szko ły
Ja na Śnia dec kie go - wy bit ne go fi zy ka,
ma te ma ty ka, astro no ma i fi lo zo fa, któ -
ry mó wił: „Na uka jest za le tą czło wie ka,
bo go do sko na li”. Pod je go po mni kiem,
któ ry znaj du je się przed bu dyn kiem
szko ły i ta bli cą pa miąt ko wą mło dzież
zło ży ła kwia ty.

Adam Stru zik, Mar sza łek Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go wrę czył li sty
gra tu la cyj ne pra cow ni kom szko ły, któ ry
w szcze gól ny spo sób za pi sa li się na kar -
tach hi sto rii pla ców ki oraz zło żył na rę ce
Dy rek cji Me dal Pa miąt ko wy „Pro Ma so -
via”, któ ry jest szcze gól nym wy róż nie -
niem dla in sty tu cji i or ga ni za cji, wy bit nie
przy czy nia ją cych się do roz wo ju kul tu -
ral ne go i spo łecz ne go Ma zow sza.

Uta len to wa na mło dzież po szła ścież -
ką szkol nych lat od 1957 ro ku i przed sta -
wi ła pro gram pt.: „Oca lić od za po mnie -
nia”. Naj waż niej sze wy da rze nia z hi sto rii
szko ły zo sta ły po twier dzo ne zdję cia mi.
Do wspo mnień za chę ca ły pięk ne pio sen -
ki, któ re prze nio sły słu cha czy w cza sie i
wpro wa dzi ły w kli mat mi nio nych lat.

W koń cu przy szedł czas na tort uro -
dzi no wy w kształ cie otwar tej księ gi sym -
bo li zu ją cej wie dzę, któ rą ucznio wie zdo -
by wa li i zdo by wa ją w mu rach szko ły.

Dokończenie na str. 7

Ju bi le usz 60-tych uro dzin Ze spo łu Szkól im. Ja na Śnia dec kie go w Wy szo gro dzie



7

W dniu 2 wrze śnia 2017 ro ku z
udzia łem Pa ry Pre zy denc kiej w
Ogro dzie Sa skim w War sza wie od -
by ła się 6 edy cja ogól no pol skiej
ak cji Na ro do we go Czy ta nia, któ rej
ce lem by ło nie tyl ko pro mo wa nie
czy tel nic twa, ale też wzmoc nie nie
po czu cia toż sa mo ści na ro do wej
po przez czy ta nie naj wy bit niej szych
dzieł li te ra tu ry pol skiej.

Ak cja Na ro do we Czy ta nie or ga ni -
zo wa na jest przez Pre zy den ta RP od
2012 ro ku. Zo sta ła za ini cjo wa na wspól -
ną lek tu rą „Pa na Ta de usza” Ada ma Mic -
kie wi cza. W 2013 ro ku w ca łej Pol sce
od by ło się czy ta nie dzieł Alek san dra
Fre dry, a pod czas na stęp nych edy cji
prze czy ta no ko lej no:  „Try lo gię”  Hen ry -
ka Sien kie wi cza, „Lal kę” Bo le sła wa Pru -
sa oraz  „Quo va dis”  Hen ry ka Sien kie -
wi cza. Lek tu rą te go rocz nej edy cji jest
„We se le” Sta ni sła wa Wy spiań skie go,
któ re wy bra ne zo sta ło przez Po la ków,
pod czas gło so wa nia in ter ne to we go. 

„We se le” Dra mat w trzech ak tach,
naj słyn niej szy utwór Sta ni sła wa Wy -
spiań skie go, po wsta ło na kan wie au ten -
tycz ne go wy da rze nia – we se la po ety i
dra ma tur ga Lu cja na Ry dla z Ja dwi gą
Mi ko łaj czy ków ną, chłop ką z pod kra -
kow skich Bro no wic. Pra pre mie ra sztu ki
od by ła się 16 mar ca 1901 ro ku w Te -
atrze Miej skim w Kra ko wie. W tym sa -
mym ro ku w Kra ko wie  We se le  zo sta ło
opu bli ko wa ne po raz pierw szy. Dra mat
Wy spiań skie go zo stał do tych czas prze -

tłu ma czo ny na po nad 10 ję zy ków. W ję -
zy ku pol skim uka za ło się po nad 120
wy dań We se la.

Po raz ko lej ny do ak cji Na ro do we go
Czy ta nia włą czy ło się rów nież Gmin ne
Cen trum Kul tu ry Mul tiO sa da w Ma łej
Wsi.

27 wrze śnia o go dzi nie 12.00 na
„We se le” do Mul tiO sa dy przy by li nad -
zwy czaj ni go ście, któ rzy w spe cjal nie za -
aran żo wa nej sce ne rii, czy ta li po szcze -
gól ne sce ny dra ma tu Wy spiań skie go. 

Spo tka nie roz po czę ła Pa ni Ewa
Grze lak – p.o. dy rek tor Gmin ne go
Cen trum Kul tu ry Mul tiO sa da, któ ra
po po wi ta niu wszyst kich ze bra nych od -
czy ta ła list Pre zy den ta RP, przed sta wi ła
cel ak cji   oraz przy bli ży ła     hi sto rie po -
wsta nia „We se la”.

W ro lę Go spo da rza wcie lił się Wójt
Gmi ny Ma ła Wieś Pan Zyg munt Woj na -
row ski, Pro boszcz Pa ra fii w Ma łej Wsi
Ksiądz Edward Ku zak ode grał ro lę Księ -
dza, Rad ny Gmi ny Ma ła Wieś Pan Sta ni -
sław Pie lat to nasz Dzien ni karz, Rad ny
Gmi ny Ma ła Wieś Pan Al bin Dy na rek -
Pan Mło dy, Rad na Po wia tu Płoc kie go i
jed no cze śnie Dy rek tor Gim na zjum w
Ma łej Wsi   Pa ni Ja dwi ga Mi lew ska za -
pre zen to wa ła po stać Kli mi ny, Wi ce dy -
rek tor Szko ły Pod sta wo wej w Ma łej Wsi
Pan An drzej Je znach wcie lił się w ro lę
Czep ca, Pre zes Związ ku Eme ry tów i
Ren ci stów w Ma łej Wsi Pan Wal de mar
Ry piń ski Po eta, Pan Krzysz tof Dęb ski -
-na uczy ciel ze Szko ły Pod sta wo wej w
Ma łej Wsi to nasz we sel ny Oj ciec,   a
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ucznio wie Gim na zjum w Ma łej Wsi,
Zbi gniew Du ra łek i Al bert Ko wal ski
przy go to wa ni przez Pa ni Iza be lę Je -
znach to Ja siek i Żyd. W ro lę Pa ni Mło -
dej, Zo si, Rad czy ni i Ra chel wcie li ły się
pra cow ni ce GCK Mul tiO sa da Pa nie:
Pau li na Stęp ka, Ma rio la Ku row ska, Mo -
ni ka Ro siń ska Araucz oraz Jo lan ta Misz -
czyń ska. 

Na si ak to rzy fan ta stycz nie za pre -
zen to wa li wy bra ne sce ny z ak tu pierw -
sze go   „We se la”, bez wiel kiej tre my
zmie rzy li się z dzie łem Wy spiań skie go
wy wo łu jąc sal wy śmie chu. 

Po czę ści ar ty stycz nej, w po dzię ko -
wa niu za wspól nie spę dzo ny czas Go -
ście zo sta li za pro sze ni na prze pysz ny
tort we sel ny, któ ry przy go to wa ła miesz -
kan ka na szej gmi ny. 

Gmin ne Cen trum Kul tu ry Mul -
tiO sa da skła da po dzię ko wa nia wszyst -
kim uczest ni kom. 

Już dziś za pra sza my wszyst kich
chęt nych na ko lej ną edy cję wspól ne go
Na ro do we go Czy ta nia  w 2018 ro ku.

EWA GRZE LAK

P.O. DY REK TOR GCK MUL TIO SA DA
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Na ro do we Czy ta nie – „We se le” 
Sta ni sła wa Wy spiań skie go w Mul tiO sa dzie

Dokończenie ze str. 6

Naj więk szym osią gnię ciem Ze spo -
łu Szkół im. Ja na Śnia dec kie go są wy so -
kie   wy ni ki na ucza nia, przy jed no cze -
snym utrzy ma niu przy ja znej i życz li wej
at mos fe ry. Wi zy tów ką są za do wo le ni
ucznio wie, któ rzy chęt nie do niej cho -
dzą i za chę ca ją in nych, a przede wszyst -
kim z przy jem no ścią od kry wa ją taj ni ki
wie dzy.

Pa trząc z per spek ty wy upły wa ją ce -
go cza su moż na stwier dzić, że dzia łal -
ność dy dak tycz no – wy cho waw cza
szko ły zo sta ła uwień czo na wie lo ma suk -
ce sa mi uczniów w eg za mi nach, kon kur -
sach i za wo dach spor to wych, szko ła
otrzy ma ła licz ne wy róż nie nia i cer ty fi -
ka ty.

Szko ła uczy ła i uczy nie zmien nie
sza cun ku do pra cy, mi ło ści do lu dzi i
wraż li wo ści na po trze by spo łe czeń stwa i
Oj czy zny. Tak jak przed la ty tak i dziś
two rzą ją lu dzie od da ni pra cy, wszech -
stron ni, rze tel ni, peł ni en tu zja zmu, za -
an ga żo wa ni, kon se kwent nie re ali zu ją cy
wcze śniej sze za mie rze nia, ale pa mię ta -
ją cy przy tym o bo ga tej tra dy cji i war to -
ściach.

Na na stęp ne dzie się cio le cia ży czy -
my Ze spo ło wi Szkół im. Ja na Śnia dec -
kie go, aby god nie kon ty nu owa li tra dy cję
bu do wa ną przez te 60 lat, kształ to wa li
wi ze ru nek szko ły bo ga tej w war to ści, w
pa sję i  pe da go gicz ny pro fe sjo na lizm,
kre owa li no we, współ cze sne jej ob li cze,
z po myśl no ścią re ali zo wa li wszel kie pla -
ny, wciąż dą ży li do suk ce sów i do utrzy -
ma nia au to ry te tu w śro do wi sku. To
wszyst ko bę dzie moż li we dzię ki mą -
drym, od da nym pe da go gom, cie ka wym
świa ta uczniom, dum nym z jej suk ce -
sów ab sol wen tom, wie rzą cym w sens jej
dzia łań przy ja cio łom  i sym pa ty kom.

Po kło siem uro czy sto ści by ła pu bli -
ka cja, któ ra uka za ła się dzię ki wspar ciu
fi nan so we mu Sa mo rzą du Wo je wódz -
twa Ma zo wiec kie go, Po wia tu Płoc kie go
oraz Sa mo rzą du Uczniow skie go pod ty -
tu łem 60 lat Ze spo łu Szkół im. Ja na
Śnia dec kie go w Wy szo gro dzie.

Pod su mo wa niem Ju bi le uszu był
Bal Ab sol wen tów, któ ry miał  miej sce w
Sa li Ban kie to wej „Zam ko wa” w Wy szo -
gro dzie i tra dy cyj nie roz po czął się od
słów: „Po lo ne za czas za cząć…..”.

„Prze ży te chwi le nie gi ną. Nie wie -
my ni gdy, kie dy wy pły ną z da le kiej prze -
szło ści, by na ło żyć się na to, co prze ży -
wa my obec nie.”

LA RY SA MIT ZNER
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Hu sa ria Ral ly to cha ry ta -
tyw ny rajd sta ry mi sa mo -
cho da mi do Gru zji. Po mysł
zor ga ni zwa nia ta kie go ra ju
zro dził się w wśród uczest -
ni ków raj dów Złom bol któ -
rzy chcie li po je chać da lej
trud niej i ina czej. Ogól nie
wie le rze czy chcie li zro bić
ina czej niż Złom bol. 

Na czym po le ga ła cha ry ta tyw ność
raj du ? Każ da z za łóg mu sia ła ze brać mi -
ni mum 1500 zł na rzecz Or ga ni za cji
Po żyt ku Pu blicz ne go. Or ga ni za cji
uzgod nio nej z or ga ni za to rem. By ło to
ta kie wpi so we każ dej za ło gi. Dat ki zbie -
ra ło sie przez wpła ty bez po śred nio na
kon to or ga ni za cji. Na sza za ło ga Bo ru ta
Te am - Mo bil na Ba za Re be lian tów zbie -
ra ła na fun da cję Pro Spe z Rze szo wa.
Fun da cję Ks. Ma cie ja Gie ru la któ ra
wspie ra nie peł no spraw ne i ubo gie dzie -
ci w Gru zji. A ta kich tam nie bra ku je.  

Po nad to każ da z za łóg juz we dług
wła sne go uzna nia zbie ra ła prze róż ne
rze czy, da ry dla dzie ci. Da ry te wieź li -
śmy dla dzie ci ze wsi oko lic mia sta Go ri.
By ły to gry , za baw ki, ubra nia co kto
sam wy my ślił. Te rze czy za bie ra li śmy ze
so bą i wieź li śmy w na szych sa mo cho -
dach, tak  że by prze ka zać bez po śred nio
na miej scu. Gdzie i co za wieźć to
wszyst ko by ło or ga ni zo wa ne by ło  we
współ pra cy z bur mi strzem mia sta Go ri.

Nasz ze spól otrzy mał in for ma cję że
jest po trzeb ny wó zek in wa lidz ki i ta ko -
wy wó zek po da ro wał nam Hu bert
Więc kow ski z Wy szo gro du.  Wó zek

oczy wi ście zo stał za wie zio ny i prze ka za -
ny. Po zy ska li smy rów nież czap ki i za -
baw ki z fir my PKN Or len na sze go spon -
so ra wy pra wy, Kar ton la ta rek z fir my
Zipp sku te ry i ga dże ty z fir my Re nault
Pa si kow ski Płock. oraz ubra nia i gry od
wie lu in nych  dar czyń ców.

Tra sa raj du wio dła prze ca ła Eu ro pę
. Sło wa cję , Wę gry, Ru mu nię, Buł ga rię ,
Tur cję ( przez most na Bos fo rze ) i da lej
Tur cją do Gru zji. By ło to 4 tys. ki lo me -
trów w jed ną stro nę.

Hu sa ria Ral ly to był naj trud niej szy  i
naj dłuż szy rajd cha ry ta tyw ny ja ki star to -
wał z Pol ski. Po nie waż ru szał po raz
pierw szy wszy scy mie li wie le obaw or ga -
ni za cyj nych . Mie li śmy wie le obaw szcze -
gól nie o Tur cję. Tur cja to kraj w któ rym
ca ły czas jest  utrzy my wa ny stan wo jen ny.
Kraj mu zuł mań ski na sty ku woj ny . A my
je dzie my tam ja ko Hu sa ria Ral ly. Sa ma na -
zwa mo że w dzi siej szych za ognio nych

cza sach pod sy cać złe na stro je. Po nad to
nasz sa mo chód Re nault 19 Ca brio był
okle jo ny w bar wy na ro do we i to w spo sób
szcze gól nie rzu ca ją cy się w oczy. Na obu
bo kach sa mo cho du by ły na klej ki z ol -
brzy mią gło wą or ła w bar wach na ro do -
wych.  A na ca łej ma sce na klej ka z tra są
raj du i wi ze run kiem ry ce rzy Hu sa rii.
Nasz sa mo chód wy glą dał moc no na ro do -
wo. Zresz tą my ja ko za ło ga pra wie ca ły
czas cho dzi li śmy w blu zach bia ło czer wo -
nych z na pi sa mi Pol ska. Ot ta kich ki bi -
cow skich. Jak sie póź niej oka za ło by ło to
bar dzo ko rzyst ne szcze gól nie przy kon -
tro lach gra nicz nych.  Sza lo nych lu dzi się
za moc no nie cze pia ją .

Wy star to wa li śmy 2 wrze śnia z War -
sza wy z Be mo wa. Prak tycz nie ca la dro ga
w przez Pol skę i Sło wa cję w desz czu.  A
my na do kład kę od po cząt ku je cha li śmy
z awa rią sa mo cho du. Jesz cze przed star -
tem ujaw nił sie pro blem z włą cze niem

roz rusz ni ka. Na po cząt ku szyb ka dia -
gno za spa lo ny prze kaź nik szyb ka wy -
mia na i je dzie my da lej. Prze cież roz rusz -
nik mu si być do bry jesz cze w Gdy ni był
spraw dza ny. Jak się  póź niej  oka za ło to
au to mat roz rusz ni ka brał za du żo prą du
i ko lej ne prze kaź ni ki co chwi lę pa da ły.
Aż  do cał ko wi te go skoń cze nia się roz -
rusz ni ka. Tak więc przez Pol skę juz je -
cha li śmy nie ga sząc sil ni ka lub tak  usta -
wia jąc sa mo chód  że by sie go da ło uru -
cho mić na pych.  Po nie waż non stop la ło
a Sło wa cję i Wę gry zna my, po le cie li śmy
szyb ko za jed nym za ma chem na Ru mu -
nię co by nad ro bić tro chę cza su na na -
pra wę roz rusz ni ka . Zresz tą  gdzie w so -
bo tę w no cy moż na na tra sie cos na pra -
wić ? Zresz tą "Jak się da to się je dzie da -
lej". W Ru mu ni za miast tra sy Trans fo -
gor skiej któ ra juz kie dyś prze je cha łem
za mie ni li śmy na Trans al pi nę. Był to na -
praw dę do bry wy bór . Trans al pi na jest
naj wy żej po ło żo ną dro gą w Ru mu ni .
Ma dłu gość 146 km i w naj wyż szym
punk cie osią ga 2145 m . Do te go ma sa
ser pen tyn i  su per wi do ki gór skie któ re
war to zo ba czyć . W na szym przy pad ku
do dat ko wa trud ność to brak roz rusz ni -
ka.  Na ko rzyść mu si my za li czyć wy -
śmie ni tą po go dę ja ka sie nam tra fi ła na
czas prze jaz du  Trans al pi ny. 

Dokończenie na str. 9

Ka brio le tem do Gru zji
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15 wrze śnia do Gru zji do Tbi li si do tarł sa mo chód cię ża -
ro wy wy peł nio ny sprzę tem dla dzie ci nie peł no spraw -
nych. By ły to wóz ki in wa lidz kie cho dzi ki itp. rze czy.
Trans port do tarł tam in ny mi dzię ki wpła tom dar czyń ców
któ rzy wspar li fun da cję Pro Spe i nasz Ze spół  Bo ru ta te -
am - Mo bil na Ba za Re be lian tów któ rzy  za za da ni po sta -
wi li so bie po moc przez wspie ra nie fun da cji Pro Spe.

Dzię ku je my bar dzo na szym dar czyń com :Bo gu sła wo wi Gał ka SŁUP NO; 
KRZYSZ TOF W ZWIE REŁ ŁO PŁOCK
MI CHAŁ TO MASZ ŚCI GOC KI WS. PLE CE WI CE 

VI STU LA BANK SPÓŁ DZIEL CZY 
AN DRZEJ OLIW KOW SKI PŁOCK

Każ da z tych osób , firm wy ku pi ła ki lo me try prze je cha ne go trans por tu po mo -
cą dla Gru zji  

Dzię ku je my Wam bar dzo

Dokończenie ze str. 8

Mo gli śmy prze żyć ocie ra nie się o
brzuch chmu ry i wjazd w nią ni czym
lot sa mo lo tem. 

Przy zjeź dzie z tra sy prze ży li śmy su -
per bu rzę z po wa la ją cym się drze wem
przed na mi no i zdła wie niem sil ni ka
przy tym. Po nie waż ja by łem kie row cą
wi no waj cą mu sia łem wyjść z sa mo cho -
du na ule wę i go pchnąć/ Mu sia łem ro -
bić ja ko roz rusz nik. Nikt nie chciał
wyjść z sa mo cho du a my sta li śmy na
środ ku dro gi i two rzy li śmy ko rek.

W desz czu ucie kli śmy z Ru mu ni
do Buł ga rii aż pod sa mą gra ni ce tu rec ką.
Mię li śmy dzień za pa su w sto sun ku do
in nych za łóg co po zwo li ło nam po świę -
cić go na na pra wie nie roz rusz ni ka. Po
od wie dze niu kil ku ser wi sów i prze ka zy -
wa niu nas do co raz to in ne go spe cja li sty
do tar li śmy do głów ne go spe ca od elek -
try ki w mie ście. Po zo sta wi li śmy sa mo -
chód a my mię li śmy wró cić po pa ru go -
dzi nach. I tak się sta ło . Re nia za czę ła sa -
ma pa lić. A my po cze ka li śmy na dwie
za ło gi: Żu ka i Po lo ne za . W mię dzy cza -
sie zna leź li śmy su per knaj pecz ki z lo kal -
nym je dzon kiem i jesz cze lep sze span ko
w ma lut kim ho ste lu. Wie czór mi nął
nam na in te gra cji z za ło gą Żu ka
"Grzmia cy Ry dwan" i Po lo ne za ." Lim -
bo wa naj lep sza uli ca w Gdy ni"

Ko lej ne go ran ka ra zem wy star to wa -
li śmy na gra ni ce Tu rec ką w trzy sa mo -
cho do wym kon wo ju . Wy bra li śmy ma łe
przej ście gra nicz ne i szyb ko nam po szło
w su mie ja kieś 1,5 h czy li bar dzo szyb -
ko. Na gra ni cy Tu rec kiej prze cho dzi sie
4 kon tro le. Tyl ko Po lo nez Lim bo wa
miał pro ble my po nie waż miał ubez pie -
cze nie tzw. Zie lo na kar tę wy pi sa ną ręcz -
nie. Ro bi li ja kieś pro ble my że to nie jest
pra wi dło wo. Nie chcie li go prze pu ścić.
Żą da li że by wy ku pił na miej scu dru gie
ubez pie cze nie. Po wie lu dys ku sjach w
koń cu uzna li że to ubez pie cze nie mo że
być . W koń cu na gra ni cy tez by mu no -
we wy pi sa li ręcz nie. Ot ta ka gra nicz na
lo gi ka. 

Po od pra wie mo gli śmy po gnać na
Istam buł . Oczy wi ście wra ca jąc do na -
sze go ulu bio ne go za ję cia wy pa tru jąc
zno wu ser wi su sa mo cho dów, po nie waż
buł gar ska ro bo ta oka za ła sie nie za so lid -
na i juz przed przej ściem gra nicz nym
roz rusz nik od mó wił po słu szeń stwa.
Tak więc kon tro le gra nicz ną ro bi li śmy

bez ga sze nia sil ni ka. A i te na sze 1,5h
by ło su per cza sem po nie waż by ły za ło gi
któ rym ze sta niem w ko lej ce za ję ło to
po nad 7h.

A Istam buł jak to Istam buł zro bił
wra że nie na wszyst kich . Me ga mia sto .
Że by je prze je chać to po nad 100km 20
mi lio no wej me tro po lii z wie żow ca mi
su per au to stra da mi i oczy wi ście w cen -
trum za kor ko wa ny mi. Po zwo li li śmy so -
bie na wjazd do sta re go Stam bu łu i to
był nie zły sa mo cho do wy ro ler co aster.
Trą bie nie , jaz da na styk , wci ska nie się
wszyst kich wszę dzie i do te go lu dzie
bie ga ją cy mię dzy sa mo cho da mi. A my
mu si my ja koś sie trzy mać trze ma sa mo -
cho da mi w ku pie. Mnie tam sie po do -
ba ło . Jaz da sza lo na.

Po  zwie dze niu błę kit ne go me cze tu
i je go oko lic ru szy li śmy w dal szą dro gę.
Po je cha li śmy do miej sco wo ści Adam pol
po tu rec ku Po lo nez koy, tłu ma cząc na
pol ski "pol ska wieś" . Wieś za ło żo na
prze emi gran tów z Pol ski w po ło wie
XIX wie ku w trak cie za bo rów. Do dziś
utrzy mu je pol ski cha rak ter. Do dziś tra -
dy cyj nie za wsze wy bie ra ny jest Po lak na
Wój ta choć Po la ków tu taj jest juz nie
wie lu.. 

W Po lo nez koy prze no co wa li śmy na

dzi ko. I by ło dzi ko po nie waż w no cy
przy szły pod nasz noc leg dzi ki. Na
szczę ści nie zro bi li śmy im krzyw dy.

Ran kiem ru szy li śmy do Sam sun .
Prze jazd przez gó ry tu rec kie. Z ra na po -
czą tek to wy jazd z Istam bu łu za tło czo -
na au to stra dą tu rec ką a póź niej zjazd na
zwy kłą dro gę na  tzw kra jów kę tu rec ką.
Tyl ko że ta kra jów ka w żad nym miej scu
nie miał mniej niż dwa pa sy a czę sto o
wie le wię cej. Wszy scy nas ostrze ga li
uwa żaj cie bo je dzie cie zwy kłą dro gą a
nie au to stra dą. Trze ba zwra cać uwa gę
na ogra ni cze nia pręd ko ści. Mia sto
50km/h a cza sa mi cie ka we 82 km/h.
Dro gi w Tur cji to re we la cja. As falt prze -
pięk ny rów niut ki.  W mia stach miej sca -
mi oto cze nie przy dro gach wy glą da tak
jak by mie li kon kurs na klom by i kwiet -
ni ki . Nor mal nie jak w Cie cho cin ku,
tyl ko że prze dzie siąt ki ki lo me trów. 

W Sam sun wy lą do wa li śmy na ma -
łym cam pin gu nad sa mym mo rzem
przy ośrod ku olim pij skim. Szko da że
nie by ło cza su bo moż na by ło po śmi gać
na nar tach wod nych.

Ko lej ny dzień to pra wie 600km jaz -
dy tu rec ką su per dro gą.  Ca ły czas brze -
giem mo rza. Nie omiesz ka li śmy z te go
sko rzy stać i ką piel w Mo rzu Czar nym
usku tecz ni li śmy.

Do wie czo ra do tar li śmy na gra ni ce
gru ziń ską gdzie ko lej ka choć spo ra w
mia rę spraw nie sie po ru sza ła.  W no cy
za je cha li śmy na noc leg do Ba tu mi do
ho ste lu pro wa dzo ne go przez prze sław -
ne go Po la ka Tom ka. To mek to du sza
oko licz nych Po la ków. Każ dy Po lak któ ry
sie po ja wi w Ba tu mi mu si do Tom ka za -
wi tać. Ho stel ma swój cza der ski i lu zac -
ki kli mat. 

Mnie To mek na po wi ta nie po wa lił z
nóg okrzy kiem "Bo ru ta aa !!!" ści ska jąc i
wy rę cza jąc bro wa ra w garść . Mu szę po -
znać że  by łem nie źle  mi ło za sko czo ny.
Je stem pierw szy raz w Gru zji a juz
mnie tu zna ją. Oka za ło sie że to mo je
dziec ko któ re tu by ło rok wcze śniej po -
zna ło Tom ka i na wieść że oj ciec zbli ża
się do Ba tu mi to na pew no do Tom ka
tra fi. To mek otrzy mał na fb mo je zdję -
cie i in fo o mnie i da lej nie trze ba opo -
wia dać. Tak więc wszyst kim po le cam
Tom ka i Fre dom Ho stel  Ba tu mi.  Jak
bę dzie cie to po zdrów cie Tom ka od Bo -
ru ty. Kli mat Fre dom Ho stel roz cią ga się
na oko licz nych Gru zi nów.

U są sia da Gru zi na w mi kro ser wi sie

zo sta wi li śmy na szą Re nię Ca brio na na -
pra wę roz rusz ni ka. Na pra wa się uda ła i
w koń cu na sze au to od zy ska ło spraw -
ność. Sam pro ces na pra wy wy ma ga od -
dziel nej opo wie ści. Ser wi so wa nie i na -
pra wy Gru zji to jest kli mat i wy zwa nie.

W każ dym bądź ra zie Re nia z Ba tu -
mi wy je cha ła su per spraw na i go to wa do
jaz dy do na szej me ty raj du do Upli sci -
che ko ło Go ri. Trze ba się by ło tyl ko
prze bić przez sza le ją cych na dro gach
Gru zi nów. 

Mo to ry za cja w Gru zji to ko lej ny
dłuż szy te mat.  W skró cie tyl ko po wiem
tak Gru zin mu si być za wsze pierw szy.
Pla no wa nie ma na 2 me try. Sa mo cho dy
nie prze cho dzą okre so wych prze glą dów
jak u nas.  Więc sko ro jeż dżą to się na da -
ją do jaz dy. Ubez pie czeń obo wiąz ko -
wych nie ma . W za sa dzie to ta ka wol -
ność na dro dze. W tym sza leń stwie jest
me to da. Du żo sie trą bi . Kie run kow ska -
zów sie pra wie nie uży wa ale i tak wszy -
scy wie dzą kto i gdzie je dzie.  Trze ba je -
chać  zde cy do wa nie i czy tel nie.  Mnie
się po Gru zji jeź dzi ło bar dzo do brze. I
co jesz cze wszy scy uczest ni cy raj du
zwró ci li uwa gę. Żad na z za łóg nie wi -
dzia ła wy pad ku w Gru zji,  a na dro gach
się na praw dę dzie je.

Na me tę Upli sci che  do je cha li śmy
wie czo rem. Bur mistrz Go ri urzą dził
nam po czę stu nek i gru ziń ską mu zy kę.
Mie li śmy praw dzi wy gru ziń ski wie czór.
Na co my im z na szych gar deł prze ka za -
li pol ska mu zy kę. 

Ko lej ne go dnia wy pa ko wa li śmy da -
ry któ re by ły przy wie zio ne dla dzie ci w
Gru zji. Każ dy z prze róż nych za ka mar -
ków wy cią gał do bra. Skła da li śmy na ku -
pę  by póź niej to za wieść do dwóch
przed szko li. 

Dzie ci jak to dzie ci, urzą dzi ły nam
przed sta wie nia z gru ziń ski mi tań ca mi.
Ma lu chy by ły tak sym pa tycz ne że ser ce
się ści ska ło na ich wi dok. Ja dąc do
przed szko li zo ba czy li śmy ich wio ski. Są
to na praw dę bied ni lu dzie a po mi mo te -
go bar dzo go ścin ni. Wra ca jąc z przed -
szko li mie li śmy pro blem prze je chać
przez wieś. Za pra sza li nas do do mów,
czę sto wa li na dro dze. 

Wie czo rem jesz cze jed na z za łóg
przy wio zła lap top dla jed ne go chłop ca
w Go ri. I to z ostat nim noc le giem na
me cie  by ło za koń cze niem raj du. Po
tym ra no wszy scy się roz je cha li na in dy -
wi du al ne zwie dza nie i krą że nie po Gru -
zji.  Ale to juz te mat in nej opo wie ści.

PA WEŁ KŁO BU KOW SKI (BO RU TA)

Fun da cja  Pro Spe wy sła ła ca łe go Ti ra
z po mo cą dla dzie ci i mło dzie ży 

nie peł no spraw nej w Gru zji
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Na stro nie głów nej Fa ce bo oka Pa ra fii Św.
Ma te usza w Smo sze wie po ja wi ła się in for -
ma cja, że bar dzo ni ski stan Wi sły od sło nił
le żą cy w jej ko ry cie ogrom ny głaz na rzu to -
wy na gra ni cy wsi Mią czyn i Mią czy nek, a
jed no cze śnie pa ra fii Smo sze wo i Cho ci -
sze wo. Nasz Ze spół Re dak cyj ny Zie mi
Czer wiń skiej za in te re so wał się tą na szą
oso bli wo ścią przy ro dy nie ży wio nej,
zwłasz cza, że zo bra zo wa na zo sta ła świet -
ny mi zdję cia mi. Ko rzy sta jąc ze sprzy ja ją -
cej au ry po sta no wi li śmy prze pro wa dzić
pierw szy re ko ne sans i po in for mo wać o
nim na szych Czy tel ni ków. W wy pra wie
łód ką tzw. „py chów ką” na ów ta jem ni czy
głaz wzię li udział: Jan Mi siun – pa sjo nat
hi sto rii, Ma riusz Cie ćwierz – soł tys Wy -
chódź ca i Pan Teo dor Fer ski – miesz ka -
niec Mią czyn ka, w ro li ka pi ta na ło dzi. Po -
słu chaj my ich re la cji…

„Dzię ki uprzej mo ści i go ścin no ści Pań stwa
Aga ty i To ma sza Kno ciń skich do tar li śmy bez prze -
szkód na brzeg kró lo wej pol skich rzek na miej sce
nie opo dal gła zu. Tam cze kał już na nas ze swo ją ło -
dzią Pan Teo dor Fer ski ze swo im nie od łącz nym
czwo ro noż nym przy ja cie lem Gu ciem. Wsie dli śmy
do ło dzi i po pły nę li śmy. Po dro dze pan Teo dor
obec nie fan ta stycz ny, pe łen ener gii eme ryt, wiel ki
mi ło śnik rze ki Wi sły opo wia dał nam hi sto rie o ja -
kich na wet nam się nie śni ło. Do wie dzie li śmy się
za tem, że to wła śnie o tą prze szko dę rzecz ną roz bi -

ja ły się od wie ków pły ną ce z nur tem rze ki tra twy,
ło dzie, szku ty, ga la ry, bar ki i ber lin ki… a na wet stat -
ki rzecz ne. Po ko le nia miej sco wych ry ba ków z Mią -
czyn ka za pa la ły świa tła, la tar nie naf to we na tym
ka mie niu, by ostrzec przed nie bez pie czeń stwem.
Do wie dzie li śmy się też, że nie gdyś głaz ten le żał
nie co bli żej brze gu, na to miast nie opo dal na wzgó -
rzu stał ko ściół i w je go po bli żu by ło sta re cmen ta -

rzy sko, a cał kiem do nie daw na miej sca te upa mięt -
nia ła sta ra, cie ka wa, za byt ko wa ka pli ca. Gdy do pły -
nę li śmy już do ce lu nie chęt nie od le cia ła sie dzą ca
na grzbie cie gła zu wiel ka cza pla i od pły nę ła do stoj -
nie sie dzą ca na nim chma ra dzi kich ka czek i in -
nych pta ków. A sam głaz…? To jest po pro stu KO -
LOS, któ re go tyl ko wierz cho łek wy sta je z nur tów
Wi sły! Za nu rzo ne do koń ca 3 me tro we wio sło le d -

wo do tknę ło dna rze ki… ta ka tam głę bia. Głaz stoż -
ko wo roz sze rza się w kie run ku dna Wi sły. W cza sie
usta wia nia zni czy za uwa ży li śmy śla dy po mi ner -
skich od wier tach wy ko na nych przez oku pan tów
nie miec kich i przy go to wa niach do wy sa dze nia te -
go pięk ne go cu du na tu ry. Tam na miej scu od no si
się wra że nie, że głaz jest gi gan tycz ny!

Na sza prze dłu ża ją ca się wi zy ta chy ba nie
spodo ba ła się miej sco wym wia trom… na gle za czę ły
wiać moc niej po pę dza jąc tym sa mym ciem ne bu -
rzo we chmu ry. Mu sie li śmy wra cać i po że gnać się z
tym tak nie zwy kle uro kli wym miej scem… jak by
peł nym rzecz nych wi rów i in nych od czu wal nych
za wi ro wań. Wra ca li śmy po dzi wia jąc pięk no oko -
licz nej przy ro dy, re flek sy sło necz ne na wo dzie,
pięk ne wy so kie skar py brze gu Wi sły w Mią czyn ku
i… nad cią ga ją ce ciem ne chmu ry.”

Re la cja: 
Jan Mi siun – pa sjo nat hi sto rii, 
Ma riusz Cie ćwierz – soł tys Wy chódź ca.
Pań stwa licz ne te le fo ny po pie ra ją ce po mysł

wy do by cia te go gła zu i uczy nie nia z nie go po mni -
ka przy ro dy nie oży wio nej po wią za ne go z hi sto rią
prze praw przez Wi słę wojsk kró la Wła dy sła wa Ja -
gieł ły są mi łym do wo dem na sze go lo kal ne go pa -
trio ty zmu. Dzię ku je my za to… bo do cho dzą nas
„słu chy”, że są chęt ni, by głaz ten wy do być i za brać
z na szej zie mi czer wiń skiej! Wię cej szcze gó łów o
tym GŁA ZIE RY CE RZA SA SI NA (bo tak go już
na zwa no) w opi sach do zdjęć z wy pra wy na ową
„wi śla ną ra fę”.

TEKST: RY SZARD GOR TAT, DA RIUSZ UMIĘC KI, MAR CIN ŁĄT KA

RE LA CJA Z WY PRA WY: JAN MI SIUN, MA RIUSZ CIE ĆWIERZ

ZDJĘ CIE: MA RIUSZ CIE ĆWIERZ

OPRA CO WA NIE: MAR CIN ŁĄT KA

reklama

NA SZE CIE KA WE MIEJ SCA I OSO BLI WO ŚĆI

RE LA CJA Z WY PRA WY NA TA JEM NI CZY GŁAZ
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W dniu 23 wrze śnia, w Ła zi skach
ko ło Iło wa (po wiat So cha czew) od -
by ła się kon fe ren cja, w któ rej
uczest ni ka mi by li dzia ła cze oraz
sym pa ty cy Ma zo wiec kiej Wspól no -
ty Sa mo rzą do wej pod ro bo czym ty -
tu łem „Fo rum Ma zow sza Pół noc -
ne go - Na rok przed wy bo ra mi sa -
mo rzą do wy mi 2018." 

Pa ne li sta mi by li mię dzy in ny mi
Ser giusz Trze ciak, wy kła dow ca mar ke -
tin gu po li tycz ne go w Col le gium Ci vi tas
(w la tach 2006-2008 pre zes In sty tu tu
So bie skie go w War sza wie), któ ry w spo -
sób bar dzo in te re su ją cy za pre zen to wał
swo ją au tor ską kon cep cję pro wa dze nia
kam pa nii wy bor czej. Pre zes To wa rzy -
stwa Przy ja ciół Cho rzel Mi chał Wi śnic -
ki przed sta wił za sa dy ko rzy sta nia z fun -
du szy so łec kich. Mar cin Bań ce row ski,
dzia łacz spor to wy i wi ce prze wod ni czą -
cy Ra dy Nad zor czej klu bu ONI CO
War sza wa (ONI CO jest war szaw ską
mę ską dru ży ną siat kar ską kon ty nu ują -
cą dzia łal ność zna ne go ze spo łu li go we go
AZS Po li tech ni ka War szaw ska. Pod na -
zwą ONI CO War sza wa klub dzia ła od
2017 ro ku) do ko nał pre zen ta cji mo de -
lu współ pra cy sa mo rzą dów lo kal nych
ze świa tem spor tu. Kon fe ren cję pod su -
mo wał pre zes Ma zo wiec kiej Wspól no ty
Sa mo rzą do wej Kon rad Ry tel, któ ry od -
niósł się do ostat nich do nie sień po li -
tycz nych do ty czą cych pla no wa nych
zmian w or dy na cji wy bor czej  

-  „Z nie po ko jem przyj mu je my
wia do mo ści o tym, że roz po czę to pra -
ce nad zmia ną or dy na cji wy bor czej,
któ re zmie rza ją w kie run ku upo li tycz -
nie nia wy bo rów sa mo rzą do wych.
Utrud ni ło by to a wręcz unie moż li wi -
ło by kan dy do wa nie w wy bo rach wie lu
lu dziom, któ rzy star tu ją od kil ku na -
stu lat z róż nych nie za leż nych od par -
tii po li tycz nych ko mi te tów.” Go ściem
spe cjal nym Fo rum był Mar cin No wak,

wie lo let ni re pre zen tant Pol ski, w mę -
skiej dru ży nie siat ków ki, ma na ger
pro gra mu „Gmi na, dziel ni ca, mia sto”
w war szaw skim klu bie ONI CO War -
sza wa, któ re go ce lem jest bu do wa nie
w sto li cy mo dy na siat ków kę. Spo tka -
nie w Ła zi skach przy go to wał wi ce pre -
zes Ma zo wiec kiej Wspól no ty Sa mo -
rzą do wej Ma riusz Am bro ziak we
współ pra cy ze struk tu ra mi MWS z
Iło wa oraz Płoc ka.

Fo rum Ma zow sza Pół noc ne go za na mi

reklama
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W dniu 16.09.2017r. w Ra ko -
wie na ścier ni sku przy re mi zie
OSP od był się I Tur niej So łectw -
Rok Rze ki Wi sły. Im pre za zo sta -
ła zor ga ni zo wa na przez Sto wa -
rzy sze nie Go spo dyń Wiej skich
w Ra ko wie, któ re go Pre ze sem
jest Jo lan ta Kę sic ka Soł ty ska
wsi Ra ko wo. 

Ce lem Sto wa rzy sze nia by ło, by osią -
gnąć ta kie ce le jak in te gra cja mię dzy po -
ko le nio wa spo łe czeń stwa z te re nu Gmi -
ny Wy szo gród, roz wój ży cia kul tu ral ne -
go oraz in te gra cja spo łe czeń stwa, włą -
cze nie wszyst kich so łectw z Gmi ny Wy -
szo gród do wspól nej ry wa li za cji oraz za -
ba wy, in te gra cja i ak ty wi za cja spo łecz no -
ści wiej skiej, po pu la ry za cja i pre zen ta cja
do rob ku miesz kań ców wsi, kul ty wo wa -

nie tra dy cji i kul tu ry lu do wej, pro mo cja
wsi oraz roz wój ży cia kul tu ral ne go, co z
pew no ścią się uda ło. Sto wa rzy sze nie
dzia ła od grud nia 2015 ro ku, a je go dzia -
ła nia zde cy do wa nie są ukie run ko wa ne
na pro mo wa nie wsi i je go miesz kań ców
a tak że za cie śnie nie wię zi mię dzy są -
siedz kich nie tyl ko na grun cie wła snej
wsi, ale tak że po mię dzy in ny mi wsia mi
z te re nu ca łej Gmi ny, bu do wa nie part -

reklama

nerstw, roz wój spo łecz no ści oraz zmo ty -
wo wa nie ich do ini cja tyw od dol nych
ma ją cych na ce lu sa mo roz wój oraz po -
dej mo wa nie dzia łań na rzecz spo łecz no -
ści lo kal nej oraz otwar tość na in no wa cyj -
ność i kon ku ren cyj ność. 

Do uczest nic twa w Tur nie ju zo sta -
ły za pro szo ne so łec twa z te re nu Mia sta
i Gmi ny Wy szo gród. Do udzia łu w tur -
nie ju zgło si ło się 7 So łectw - Drwa ły,
Grod ko wo, Mar cjan ka, Prusz czyn, Ra -
ko wo, Rę bo wo i Sło min. Nie ste ty z
przy czyn tech nicz nych nie za leż nych
od or ga ni za to rów Prusz czyn nie mógł
wziąć udzia łu w ry wa li za cji. Za in te re -
so wa nie Tur nie jem oka za li za rów no
uczest ni cy jak i ob ser wa to rzy. Za pro po -
no wa ne kon ku ren cje by ły nie tyl ko in -
te re su ją ce i uroz ma ico ne, ale tak że wi -
do wi sko we a jed no cze śnie za baw ne.
Zma ga niom uczest ni ków to wa rzy szył
do ping przy by łych go ści. Im pre za prze -
bie ga ła w ty po wo pik ni ko wym na stro ju
a po go da wy jąt ko wo do pi sa ła. Spo ro
atrak cji dla róż nych grup wie ko wych.
Star szym za ofe ro wa no szta fe tę z ja jem,
wy kop ki, w ku pie we se lej a naj więk szą
atrak cją był po wrót soł ty sa. Kon ku ren -
cja cie szy ła się bar dzo du żym za in te re -
so wa niem a jej prze bie go wi to wa rzy szył
aplauz i du żo śmie chu. W do gryw ce
prze cią ga nie li ny, któ re prze są dzi ło o III
miej scu. W związ ku z ob cho da mi Ro -
ku Rze ki Wi sły or ga ni za to rzy spe cjal -
nie na tą oka zję przy go to wa li qu iz z za -
kre su wie dzy o Rze ce Wi śle, a tak że o
Mie ście i Gmi nie Wy szo gród oraz o
fun du szu so łec kim, gdzie zwłasz cza w

tej kon ku ren cji to soł ty si mo gli wy ka -
zać się wie dzą i re flek sem. Naj młod si
mie li ka ru ze le, dmu chań ce, tram po li -
nę. Nie za bra kło sto isk han dlo wych i
tych z ma łą ga stro no mią. Sto wa rzy sze -
nie Go spo dyń Wiej skich w Ra ko wie za -
ofe ro wa ło wy śmie ni tą gro chów kę,
chru pią ce za pie kan ki oraz gril la i piw -
ko, a tak że po tań ców kę do ra na. Na I
Tur niej so łectw przy by ła rów nież TV,
któ ra przy go to wy wa ła ma te riał o ak -
tyw no ści na te re nach wiej skich. 

Ju ry bar dzo su mien nie i skru pu lat -
nie oce nia ło zma ga nia uczest ni ków.
Osta tecz nie, po ob li cze niu punk tów
wszyst kich dru żyn star tu ją cych w po -
szcze gól nych kon ku ren cjach: 

I miej sce za jął ze spół z Mar cjan ki
otrzy mu jąc bon po da run ko wy w kwo -
cie 600 zł i to wła śnie w Mar cjan ce w
przy szłym ro ku od bę dzie się II Tur niej
So łectw

II Ra ko wo otrzy mu jąc bon po da -
run ko wy w kwo cie 400 zł,

III Sło min, otrzy mu jąc bon po da -
run ko wy w kwo cie 300 zł, 

Drwa ły, Grod ko wo i Rę bo wo otrzy -
ma li po ny po da run ko we w wy so ko ści
100 zł. 

Tur niej uświet nił wy stęp gru py ta -
necz nej Cza der ki i Kru szy ny dzia ła ją cej
przy Gmin nym Cen trum Kul tu ry i
Spor tu w Bo dza no wie pre zen tu ją cej
Zum bę pod prze wod nic twem nie sa mo -
wi tej tre ner ki Ani ty Lip skiej. 

Zwy cięz com ser decz nie Gra tu lu je -
my i z nie cier pli wo ścią już cze ka my na
II Tur niej So łectw w Mar cjan ce

Tur niej So łectw

Uczest ni cy Śro do wi sko we go Do mu
Sa mo po mo cy w Sta rych Świę ci -
cach ak tyw nie spę dza ją czas. Bio -
rą udział w licz nych wy jaz dach in -
te gra cyj nych oraz wy ciecz kach.  

Od wie dzi li płoc kie ZOO. Dla
ogrom nej więk szo ści osób był to  pierw -
szy kon takt z dzi ki mi  i eg zo tycz ny mi
zwie rzę ta mi. Zwie dzi li płoc ką  sta rów -
kę, pły nę li stat kiem po Wi śle oraz ko rzy -
sta li z pięk nej po go dy nad za le wem So -
bót ka. Pod opiecz ni bra li udział  w XI
edy cji Dni In te gra cji i Ak tyw no ści Osób
Nie peł no spraw nych w Płoc ku uczest ni -
cząc w pik ni ku in te gra cyj nym, na te re -
nie zie lo nych ogród ków Miej skie go
Ośrod ka Spor tu i Re kre acji w Płoc ku. 1
lip ca Śro do wi sko wy Dom Sa mo po mo cy
w Sta rych Świę ci cach wraz z DPS w Za -

krze wie plótł wian ki z po lnych kwia -
tów.  Uczest ni cy wzię li udział w XXV
Olim pia dzie Spor to wej w No wym Mi -
sze wie oraz w XXIV Dniach Hu mo ru i
Sa ty ry w Za krze wie. Im pre zy uświet -
nia ły wy stę py Pod opiecz nych z róż nych
in sty tu cji. Od by ły się twór cze warsz ta ty
pla stycz ne, li te rac kie, ple cion kar skie,
oraz licz ne gry i za ba wy zręcz no ścio we.
Nie za bra kło ich rów nież na II Se nio ria -
dzie w Le śni czów ce w No wych Gał -
kach, Wy sta wie Rę ko dzie ła or ga ni zo wa -
nej przez Mul tiO sa dę w Ma łej Wsi, oraz
Dniach Gmi ny Ma ła Wieś pod czas któ -
rych Dom za pre zen to wał pra ce ar ty -
stycz ne wy ko na ne w ra mach te ra pii za -
ję cio wej, na to miast pra cow nia go spo -
dar stwa do mo we go, przy go to wa ła róż -
no rod ne da nia.

Dokończenie na str. 13

Śro do wi sko wy Dom Sa mo po mo cy
w Sta rych Świę ci cach
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Dokończenie ze str. 712

W ra mach wo lon ta ria tu na si
Uczest ni cy po mo gli w utwo rze niu
miej sca spo tkań „Świę cic kiej Ostoi” .
Wraz z gru pą nie for mal ną „Ak tyw ni
Ra zem” za mon to wa li ła wecz ki i po ma -
lo wa li ogro do wy grill, oraz wy zna czy li
miej sce na ogni sko.  

16 wrze śnia ŚDS we współ pra cy z
w/w gru pą zor ga ni zo wał Pik nik In te gra -
cyj ny „Po że gna nie La ta”. Jak na pik nik
przy sta ło w pro gra mie zna la zło się
wspól ne gril lo wa nie, słod ki po czę stu -
nek oraz kon kur sy z na gro da mi. Mu -
zycz ne atrak cje przy go to wał dla nas DJ.
Oprócz licz nych wy jaz dów i spo tkań in -

te gra cyj nych za da niem ŚDS jest ak ty wi -
za cja za wo do wa na szych pod opiecz -
nych. W ter mi nie od 18 kwiet nia do 30
czerw ca dwóch uczest ni ków wzię ło
udział w kur sie kom pu te ro wym z ob -
sza ru IC3, pro jekt o na zwie „Bądź kon -
ku ren cyj ny – zdo bądź kwa li fi ka cje
kom pu te ro we i ję zy ko we”.  24 lip ca
przy stą pi li do trud ne go eg za mi nu i
otrzy ma li ofi cjal ne cer ty fi ka ty ukoń cze -
nia kur su.

Dzię ku je my or ga ni za to rom im prez
za wszyst kie za pro sze nia a tak że wo lon -
ta riu szom i lo kal nym sto wa rzy sze niom
za ak tyw ną i owoc ną współ pra cę.

Po dróż w świat Hen ry ka Sien kie wi cza

29 wrze śnia 2017 r. by li śmy świad -

ka mi nie co dzien nej i jak że fa scy nu -

ją cej po dró ży w świat pa tro na na -

szej Szko ły Hen ry ka Sien kie wi cza.

Po za nie tu zin ko wym (to pierw sza
te go ty pu wi zy ta  na na szej pla ne cie) spo -
tka niem z wiesz czem na ro do wy, Hen ry -
kiem Ada mem Alek san drem Piu sem
Sien kie wi czem her bu Oszyk, kryp to -
nim Li twos, Mu sa ge tes, pseu do nim Ju -
liusz Po lkow ski, K. Do brzyń ski mie li -
śmy oka zję prze ko nać się na wła sne oczy
jak oży wa ją ko lej ne po sta ci z je go dzieł...

Za tą cu dow ną po dróż w prze -
szłość, za przy po mnie nie, że to mie dzy
in ny mi Hen ryk Sien kie wicz „oca lił na -
szą prze szłość i dał na szym przod kom
oręż pa mię ci, że w koń cu dzię ki nie mu
ko lej ne po ko le nia Po la ków za pa da ły na
nie ule czal ną cho ro bę pa trio ty zmu, bez -
na dziej nie, bez wza jem no ści za ko chi -
wa ły się w Nie pod le głej Pol sce i prze ka -
zy wa ły swe uczu cia na stęp com” dzię ku -

je my pa niom Ju li cie Grzy bow skiej i An -
nie Gó rec kiej

Dnia 29 wrze śnia br. w Nie -
pu blicz nej Szko le Pod sta wo -
wej im. Mar szał ka Jó ze fa Pił -
sud skie go w Or szy mo wie od -
był się "Dzień Ziem nia ka"
jest to pro jekt OD PRZED -
SZKO LA DO RE STAU RA TO RA
fi nan so wa ny z pro gra mu
"Dzia łaj Lo kal nie” Pol sko -
-Ame ry kań skiej Fun da cji
Wol no ści re ali zo wa ny przez
Fun da cję Fun dusz Lo kal ny
Zie mi Płoc kiej „Mło dzi Ra -
zem” we współ pra cy ze Sta -
ro stwem Po wia to wym w
Płoc ku, Aka de mią Roz wo ju
Fi lan tro pii w Pol sce. 

Im pre za roz po czę ła się od prze -
czy ta nia baj ki o ziem nia ku przez p.
Ha li nę No wac ką. Na stęp nie dzie ci
bio rą ce udział w pro jek cie przy go to -
wy wa ły tra dy cyj ne go kar to fla ka oraz
sa łat kę ziem nia cza ną. Po zo sta łe dzie -
ci mo gły przy in nych sto łach wy ko -
nać ziem nia cza ne cu da ki oraz stem -
ple ziem nia cza ne, któ re po po ma lo -
wa niu far bą od ci ska ły na du żych ja -
snych ar ku szach pa pie ru. Te go dnia
ucznio wie wraz ze swo imi ro dzi ca mi,
dziad ka mi lub wy cho waw ca mi bra li
udział w kon ku ren cjach spor to wych.

Do tych kon ku ren cji na le ża ło m.in.
rzu ca nie ziem nia ka mi do ce lu, sla -
lom z ziem nia kiem na łyż ce na czas,
obie ra nia ziem nia ków na czas, kon -
kurs na naj dłuż szą skór kę/obier kę,
ska ka nie w wor ku po ziem nia kach
oraz po szu ki wa nie ziem nia ków w
skrzy ni. W mię dzy cza sie go ście mo gli
de gu sto wać po tra wy z  ziem nia ków,
wcze śniej już przy go to wa ne, ta kie
jak: fryt ki, pącz ki ziem nia cza ne, ro la -
da ziem nia cza na, py ry z  gzi kiem,
plac ki ziem nia cza ne, prze cie ra ki oraz
pie czo ne ziem nia ki z ogni ska/gril la.
Po po si le niu się przy szedł czas na
kon kurs wie dzy na te mat ziem nia ka.
Wszy scy po ra dzi li so bie świet nie w
każ dej kon ku ren cji, za co otrzy ma li
dy plo my i po dzię ko wa nia. Na sam
ko niec nad szedł czas na de gu sta cję sa -
łat ki ziem nia cza nej oraz dłu go wy -
cze ki wa ne go kar to fla ka.

"Dzień Ziem nia ka"
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Ogłoszenia

Fiat Brava 1,4 80KM rok 1997 bardzo mały przebieg
135 tys. km mechanicznie sprawna. brzydki ,
zmatowiony lakier. cena 750 zł  kontakt Boruta Motors
Wyszogród tel 242311006

Toyota Yaris 1,4 Diesel bardzo małe zużycie paliwa,
samochód bardzo zadbany , klimatyzacja. elektryczne
szyby cena 8900 zł kontakt Boruta Motors Wyszogród
tel 242311006

Sprzedam gospodarstwo rolne  8 hektarów 3-4 klasa ,
z budynkami, ziemia idealna pod uprawę truskawek,
Mielewo powiat sierpecki 30 km od płońska przy trasie
nr 10 , tel. 519-747-420

1 wrze śnia 2017r 50-oso bo wa gru -
pa dzie ci, mło dzie ży i osób do ro sły
z Gmi ny i Mia sta Wy szo gród
uczest ni czy ła w zor ga ni zo wa nej
przez Sto wa rzy sze nie „Me ce na -
sów” Spor tu Wy szo gród wy ciecz ce
do Ener gy lan dii - Ro dzin ne go Par -
ku Roz ryw ki w Za to rze. Wszy scy,
któ rzy spra gnie ni by li wra żeń

i emo cji, cze ka ła wspa nia ła przy go -
da.  Uczest ni cy pod czas 7 go dzin ne go
po by tu mo gli ko rzy stać ze wszyst kich

atrak cji. W par ku po dzie lo nym na czte -
ry stre fy te ma tycz ne znaj du je się łącz nie
ok. 80 atrak cji prze zna czo nych dla
wszyst kich grup wie ko wych, w tym 10
rol ler co aste rów, licz ne ka ru ze le i urzą -
dze nia eks tre mal ne.  O tym, jak był to
uda ny wy jazd świad czy ły uśmie chy za -
do wo le nia na twa rzach dzie ci i do ro -
słych. Po dzię ko wa nia dla opie ku nów pa -
ni Han ny Si der, Mag dy i Ju sty ny Buks,
dla po zo sta łych osób do ro słych za
wspar cie pod czas wy ciecz ki. 

Wy jazd do fi nan so wa ny był przez
Urząd Gmi ny i Mia sta Wy szo gród.

Za koń cze nie la ta 
w Ro dzin nym 

Par ku Roz ryw ki

Sto wa rzy sze nie „Me ce na sów”
Spor tu Wy szo gród od 2 czerw ca
przez czte ry mie sią ce na ha li
spor to wej re ali zo wa ło pro jekt pt.
"Aka de mia Mło de go Pił ka rza". 

Dzię ki fi nan so we mu wspar ciu
przez Fun da cję "Fun dusz Lo kal ny
Zie mi Płoc kiej Mło dzi Ra zem" i
współ pra cy ze Sta ro stwem Po wia tu

Płoc kie go, dzie ci w wie ku 5-8 lat mo -
gły za cząć przy go dę w grę w pił kę noż -
ną pod okiem wy kwa li fi ko wa nych
tre ne rów. Dzie ci po przez róż ne for my
i me to dy za jęć, uczy ły się pod staw gry
w pił kę, współ pra cy w gru pie, wza -
jem nej ry wa li za cji i za sad fa ir play.
Pro jekt ten był też swo je go ro dza ju
pró bą, czy ta kie za ję cia zy ska ją zwo -
len ni ków wśród dzie ci w wie ku
przed szkol nym i wcze sno szkol nym,

co skut ko wa ło by kon ty nu owa niem
tre nin gów na za sa dach szkół ki pił kar -
skiej. Dziś już wie my, że za ję cia się
spraw dzi ły i bę dą pro wa dzo ne w każ -
dy wto rek i czwar tek o godz.16: 00 na
ha li w Wy szo gro dzie, a w nie da le kiej
przy szło ści na bo isku ty pu "Or lik".

Za pra sza my na za ję cia w wszyst kie
dzie ci w wie ku 5-8 lat z gmi ny Wy szo -
gród i są sia du ją cych z na mi miej sco wo -
ści. Oso bom za in te re so wa nym wstą pie -
niem do Aka de mii in for ma cji udzie la ją
tre ne rzy w dni tre nin go we, kil ka mi nut
przed za ję cia mi.
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Aka de mia Mło de go Pił ka rza

W dniach 14-28 sierp nia 2017r
Wy szo gród go ścił 47 oso bo wą gru -
pę mło dzie ży ze Szko ły Tań ca To -
wa rzy skie go Pa ni Mar ty Ku bi zna  -
EM KA Dan ce Aca de my.  Głów ne
tre nin gi pro wa dzo ne by ły na ha li
spor to wej, któ rą tan ce rze w ca ło -
ści mie li do swo jej dys po zy cji. 

Na ha li ćwi czy ły głów nie dzie ci, za -
czy na jąc wcze śnie ra no od tzw. roz ru -
chu. W po łu dnie i wie czo rem od by wa ły
się już głów ne za ję cia, na któ rych ćwi -
czo no kro ki do Sal sy, Ji ve, Cha -cha, Tan -
go, Wal ca i in nych.  Po zo sta łe za ję cia od -
by wa ły się na sa li gim na stycz nej w Ze -
spo le Szkół oraz na sal ce w Szko le Pod -
sta wo wej gdzie tre no wa li star si, bar dziej
uty tu ło wa ni tan ce rze. Oprócz tre nin -
gów ta necz nych, któ rych w cią gu dnia
Pa ni Mar ta wraz ze swo imi in struk to ra -
mi prze pro wa dza ła w licz bie 3-4 jed no -
stek tre nin go wych, nie za bra kło cza su
na ma ły re laks. Dzie ci i mło dzież
uczest ni czy ła w ką pie li wod nej w rze ce

Bzu ra, wy ciecz ce Tram wa jem Wod nym
po Wi śle oraz w  za ję ciach na ba se nie w
So cha cze wie. 

Po dzię ko wa nia dla Wła ści cie la
Szko ły Tań ca EM KA  za wy bra nie  ofer -
ty Wy szo gro du, ja ko miej sca obo zu.

Wie rzy my, że czas, któ ry spę dzi li ście u
nas był mi ły i pro duk tyw ny, a je dze nie,
któ re za pew ni ła sto łów ka ze Szko ły Pod -
sta wo wej by ło smacz ne. Ko or dy na tor
zgru po wa nia – kie row nik Ha li Wi do wi -
sko wo -Spor to wej Ja kub Si dor.

Sal sa, Cha -cha, Tan go i in ne tańce
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reklama

Głów ny mi ce la mi pro jek tu są:
- zor ga ni zo wa nie Gmin nej Li gi Te ni sa Sto ło we go. 
- pod nie sie nie spraw no ści ogól nej dzie ci i mło dzie ży
- pod nie sie nie umie jęt no ści gry w te ni sa sto ło we go uczest ni -
ków pro jek tu
- in te gra cja śro do wi ska lo kal ne go pod czas or ga ni zo wa nia i
prze pro wa dza nia tur nie jów pro jek to wych.
- wdro że nie uczest ni ków pro jek tu do ak tyw ne go spę dza nia
cza su wol ne go 
- za szcze pie nie za sad zdro wej ry wa li za cji wśród dzie ci i mło -
dzie ży 
- stwo rze nie al ter na ty wy do co raz bar dziej mod ne go sie dze nia
przed kom pu te rem i te le wi zo rem
- po pu la ry za cja te ni sa sto ło we go w śro do wi sku lo kal nym
- stwo rze nie re pre zen ta cji gmi ny na za wo dy wyż sze go szcze bla.

W dniu 23 09 2017r zo stał prze pro wa dzo ny pierw szy z
cy klu tur nie jów. Udział wzię ło 38 za wod ni ków w czte rech ka -
te go riach. Za wo dy roz gry wa ne by ły sys te mem do dwóch
prze gra nych.
Po szcze gól nych ka te go riach zwy cię ży li:
Szko ła pod sta wo wa
Dziew czę ta

I miej sce Mał go rza ta Bą kie wicz
II   Klau dia Ka zi mier czak
III   Ka mi la Dą brow ska
Chłop cy
I   miej sce   Pa tryk Czar nec ki

II  Kry stian No wat kie wicz
III  Ja kub Kró li kow ski

Gim na zjum
Dziew czę ta
I miej sce    Ju lia Grze lak
II   Wik to ria Bą kie wicz
Chłop cy
I miej sce Ma te usz Ła szew ski
II   Pa weł Gór ka
III  Ar ka diusz Wój cik

Pro jekt „Gmin na Li ga Te ni sa Sto ło we go” do fi nan so wa no
ze środ ków Pro gra mu „Dzia łaj Lo kal nie” Pol sko -Ame ry kań -
skiej Fun da cji Wol no ści re ali zo wa ne go przez Aka de mię Roz -
wo ju Fi lan tro pii w Pol sce oraz Ośrod ka DL Fun da cji „FLZP
Mło dzi Ra zem” i Po wia tu Płoc kie go

Zwy cię stwo siat ka rzy Vol ley Te am Zjed no cze ni Bul ko wo -
Mar ka Trem biń skie go i Pio tra Gra bar skie go w czwar tej edy -
cji Tur nie ju Pla żo wej Pił ki Siat ko wej w Biel sku. 

Po mi mo sła bych wa run ków at mos fe rycz nych Tur niej zo stał prze pro wa dzo ny
bar dzo pro fe sjo nal nie.

Dzię ku je my za za pro sze nie od Or ga ni za to rów i Sę dziów Pa na Krzysz tof Kwa si -
bor ski i Wie sła wa Li now skie go.

ZJED NO CZE NI BUL KO WO

Gmin ny Klub Spor to wy Spój nia w Ma łej Wsi 
pro wa dzi na te re nie gmi ny Ma ła Wieś pro jekt: „Gmin na Li ga Te ni sa Sto ło we go”

ogłoszenie

IV TUR NIEJ O PU CHAR RA DY GMI NY BIELSK 2017

Ślub Skarb ni ka Zjed no czo nych Bul ko wo Bar to sza i Pau li ny !!!

ZJED NO CZE NI BUL KO WO ży czą Pau li nie i Bar to szo wi 
Wszyst kie go Naj lep sze go na no wej dro dze ży cia !!!

W mi nio ną so bo tę 30 wrze śnia pa ry z
Uczniow skie go Klu bu Tań ca Spor to we go
Pa sjo nat od no to wa ły pierw sze suk ce sy w
tym se zo nie ta necz nym pod czas XXXIII
Ogól no pol skie go Tur nie ju Tań ca o Zło tą
Pod wiąz kę od by wa ją ce go się w Ostro łę ce.
Wik tor i Klau dia
I miej sce w ka te go rii 10-11 lat kla sa H
zdo byw cy Su per Pu cha ru oraz wyż szej kla sy
ta necz nej G
Ja kub i Na ta lia 
5 miej sce w ka te go rii 12-13 lat kla sa F
Ja kub i Oli wia
2 miej sce w ka te go rii 12-13 lat kla sa E
był to ich pierw szy tur niej w ry wa li za cji
spor to wej kla sy E

Dwie z wy żej wy mie nio nych par, Ja -
kub i Oli wia oraz Ja kub i Na ta lia na co
dzień tre nu ją pod okiem tre ne rów Ra fa ła
Kar bo wia ka i Ja ku ba Okra ski w sek cji tań -
ca pro wa dzo nej przy Szko le Pod sta wo wej
w Ma łej Wsi.

Gra tu la cje dla wszyst kich par!
Za pra sza my wszyst kich chęt nych do

spró bo wa nia swo ich sił w tań cu to wa rzy -
skim.

Od naj bliż sze go wtor ku roz pocz ną się
za ję cia ta necz ne w Wy szo gro dzie.

Za pra sza my!
Tel. 508 58 46 46

re cep cja@pa sjo nat -so cha czew.pl
www.pa sjo nat -so cha czew.pl

Do udzia łu w tych za wo dach
zgod nie z re gu la mi nem mo -
gli przy stą pić urzęd ni cy, pra -
cow ni cy jed no stek sa mo rzą -
do wych, przed sta wi cie le
służb mun du ro wych, któ rzy
są czyn ni za wo do wo i ma ją
ukoń czo ne 30 lat. 

Spo śród dzie wię ciu dru żyn, któ re
wy stą pi ły w tur nie ju, Wy szo gród re -
pre zen to wa ny był przez Wie sła wa
Tom kie wi cza -rad ne go GIM Wy szo -
gród, Pio tra Ka fliń skie go – prze wod -
ni czą ce go Ra dy Osie dla, Ar tu ra Kaź -
mier cza ka – kie row ni ka re fe ra tu in -
fra struk tu ry w UM Wy szo gród, Mar -
ka Brzo zow skie go – pra cow ni ka w
Cen trum Kul tu ry „Wi ła”, Sta ni sła wa
Li cho tę – pra cow ni ka ha li spor to wej
w Wy szo gro dzie, Ma rio lę Więc kow -
ską – pra cow ni ka se kre ta ria tu w

Gim na zjum w Wy szo gro dzie, To ma -
sza Ro go ziń skie go – na uczy cie la w -f i
Ja ku ba Si do ra – kie row ni ka Ha li
Spor to wej w Wy szo gro dzie.  

Ry wa li za cję roz po czę to w trzech
gru pach po trzy dru ży ny gdzie gra no
każ dy z każ dym. W swo jej gru pie Wy -
szo gród tra fił na dru ży nę z Ko men dy
Po wia to wej Po li cji z Płoc ka oraz re pre -
zen ta cję Gmi ny Bul ko wa. Pod czas
pierw sze go spo tka nia z po li cją padł re -
kord naj szyb ciej zdo by tej bram ki w hi -
sto rii tych roz gry wek. Oko ło 7 se kund,
ty le trze ba by ło cze kać na naj pięk niej szą
na szym zda niem bram kę tur nie ju zdo -
by tą strza łem z wo le ja przez Mar ka
Brzo zow skie go. Mecz za koń czył się re -

mi sem 1:1. Ko lej ny mecz de cy do wał o
tym, któ ra dru ży na przej dzie da lej. Po
prze gra nym me czu Bul ko wa z po li cją,
Wy szo gro dzia nom wy star czał re mis,
aby przejść do dal szej fa zy roz gry wek.
Mecz za koń czył się wy gra ną 1:0. Zdo -
byw cą bram ki dla Wy szo gro du był Ja -
kub Si dor.  

Wy szo gród ry wa li za cję w tur nie ju
za koń czył na 4 miej scu po prze gra nej 3:
0 wal ce o wej ście do fi na łu z dru ży ną z
Mo cho wa. 

Pu char za 4 miej sce dru ży na ode -
bra ła z rąk Bur mi strza Wy szo gro du Pa -
na Ja na Bosz ko, któ ry od sa me go po -
cząt ku był z na mi, ja ko ki bic i nie gra ją cy
czło nek dru ży ny.

Klu bu Tań ca Spor to we go Pa sjo nat 

9 wrze śnia 2017r w Ra dza no wie od był się III Ma zo wiec ki Tur niej Pił ki Noż nej 
o Pu char Sta ro sty Płoc kie go Ma riu sza Bień ka „W do li nie rze ki Wi sły”
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