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Witam z kolejnym
numerem naszej gazety
Pierwsza tura wyborów za nami. Pierwsza fala emocji

opadła. Czeka nas jeszcze ostatni tydzień dyskusji

na temat na kogo glosować. Choć większość osób ma

już swojego upatrzonego kandydata to i tak nadal

interesuje się tym co się dalej dzieje w kampanii

wyborczej. I bardzo dobrze. Nie ma nic gorszego niż

obojętność.

Ważne abyśmy poszli zagłosować w dniu 22 marca. 

Ważne abyśmy to my nauczyli się podejmować

decyzję kto będzie sprawował funkcje Burmistrza

przez najbliższe 3 i pół roku. Kto będzie podejmował

ważne decyzje w naszym imieniu dotyczące naszej

miejscowości.

Dziś kandydaci zabiegają o nasze głosy, niech

pamiętają o nas pełniąc funkcje Burmistrza czy

Wójta. Niech pamiętają o interesie mieszkańców dla

których służą. 

Czasem gminę porównuje się do średniego

przedsiębiorstwa. I dobry Wójt to dobry menadżer. Ale

z pewną różnicą. Przedsiębiorstwo musi zarabiać,

po to zostało stworzone. Gmina po pierwsze ma

służyć mieszkańcom w sposób jak najbardziej

efektywny.

I chyba o tym w Radzikowie zapomniano. To że koszt

funkcjonowania szkoły w obecnym systemie

w przeliczeniu na jednego ucznia jest wysoki to fakt,

z tym rodzice się zgadzają.

Ale chyba zapomniano że szkoła jest po pierwsze dla

uczniów a gmina dla mieszkańców. 

I jeśli rodzice chcą sami zorganizować szkołę to nie

tylko nie należy im przeszkadzać ale trzeba pomóc.

Dzięki takim akcjom budują się lokalne więzy. Bez

odpowiednich lokalnych relacji nie zbudujemy swojej

małej ojczyzny. 

PA WEŁ KŁO BU KOW SKI

RE DAK TOR NA CZEL NY.
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Warszawa

Wy ni ki z dnia 8 mar ca 2015
Wy ni ki pierw szej tu ry wy bo rów na Bur mi -

strza Wy szo gro du w dniu 8 mar ca 2015
Ko lej ność we dług uzy ska ne go wy ni ku
Jan Bosz ko 632

Iwo na Gor tat 601
Da riusz Je rzy Bosz ko 349
Ja cek Jan czak 216
An drzej Woż niak 215
Zbi gniew La skow ski 197

Zbi gniew Kar bow ski 125
Ra zem od da no gło sów waż nych 2335
Fre kwen cja w wy bo rach 49,68 %
Do dru giej tu ry wy bo rów prze cho dzą Pa ni Iwo na

Gor tat i Pan Jan Bosz ko.
Gra tu lu je my.

W YN KI W Y BO RÓW PO PIERW SZEJ TU RZE 

Ma zo wiec ka Wspól no ta Sa mo rzą do wa po par ła Ja na Bosz ko, do świad czo ne go sa mo rzą dow ca, ja ko kan dy dat kę na Bur -
mi strza Mia sta i Gmi ny Wy szo gród. Jan Bosz ko mi mo iż jest człon kiem PSL i przed wy bo ra mi był okre śla ny ja ko kan dy dat

o du żych szan sach na wy gra ną w wy bo rach nie był de sy gno wa ny na kan dy da ta z ja ko ofi cjal ny re pre zen tant PSL. 
Jan Bosz ko wy star to wał z wła sne go nie za leż ne go ko mi te tu i dzię ki wła snej pra cy, w pierw szej tu rze wy bo rów zdo był naj -

wię cej gło sów. 
Ma zo wiec ka Wspól no ta Sa mo rzą do wa po pie ra Ja na Bosz ko ja ko oso bę. Pod kre śla my że po pie ra my Ja na Bosz ko bez

zwra ca nia uwa gi na ko lor par tii w któ rej się znaj du je. Uwa ża my że w wie lu ugru po wa niach są oso by któ rzy po tra fią dzia łać
na rzecz szer sze go spo łe czeń stwa nie pa trząc tyl ko na in te res wła snej par tii. 

Jak po in for mo wał pan Jan
Bosz ko w ra mach po mo cy
dla ro dzi ny po szko do wa nej
w wy ni ku wy bu chu bu tli z ga -
zem w Ra ko wie gmi na Wy -
szo gród, uda ło się od firm
i osób pry wat nych ze brać 3
ty sią ce zło tych. Pie nią dze
ma ją być prze zna czo ne
na za kup sprzę tu AGD. 

Jed na z ro dzin prze ka za ła pral kę au -
to ma tycz ną któ ra cze ka na prze ka za -
na kie dy bu dy nek bę dzie go to wy do za -
miesz ka nia.

W nie dzie lę w Ko ście le Pa ra fial nym
w Wy szo gro dzie rów nież zor ga ni zo wa -
no zbiór kę pie nięż ną. 

Obec nie w znisz czo nym bu dyn ku
za kład ener ge tycz ny za in sta lo wał licz nik
prą du, na to miast pra ce elek trycz ne bę -
dzie pro wa dził pan Zbi gniew Bosz ko.
Na stęp nym eta pem prac są ro bo ty bu -
dow la ne, m. in. wy ko na nie tyn ków, pod -
łóg wy mia na okien, drzwi. Pra ce te bę -
dzie pro wa dzi ła Spół dziel nia So cjal -
na „Wy szo gro dzian ka”. Pra ce ma ja po -
trwać ok 2 ty go dni, za an ga żo wa nych bę -
dzie od 3 do 4 osób. 

W Drwa łach pra ce trwa ją
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W dniu 13 mar ca 2015 r.
na te re nie ha li spor to wej
przy Szko le Pod sta wo wej
w Ma łej Wsi już po raz
dzie wią ty od by ły się Tar gi
Edu ka cji i Pra cy Szkół Po -
nad gim na zjal nych. Or ga ni -
za to ra mi te go rocz nej edy -
cji Tar gów był Urząd Gmi -
ny w Ma łej Wsi,  Gim na -
zjum im. An ny Na kwa skiej
w Ma łej Wsi oraz Cen trum
Edu ka cji i Pra cy Mło dzie ży
Ochot ni czych Huf ców Pra -
cy w Płoc ku, zaś uro czy -
ste go otwar cia do ko nał
Sta ro sta Płoc ki Ma riusz
Bie niek.

Ce lem Tar gów by ło prze ka za nie
gim na zja li stom i ich ro dzi com in -
for ma cji o kie run kach kształ ce nia,
wa run kach re kru ta cji do szkół po -
nad gim na zjal nych i moż li wo ściach
pod ję cia pra cy. Ideą or ga ni zo wa ne go
przed się wzię cia by ło za pre zen to wa -
nie róż ne go ro dza ju wspar cia, zwią -
za ne go z bu do wą wła snej ka rie ry za -
wo do wej, dro gi edu ka cyj nej oraz po -
sze rze nia in for ma cji po trzeb nych
do kształ to wa nia ścież ki roz wo ju za -
wo do we go na lo kal nym ryn ku pra -
cy. Wszy scy za in te re so wa ni mie li
moż li wość za po zna nia się z ofer ta -

mi edu ka cyj ny mi pla có wek oświa to -
wych oraz z ofer ta mi pra cy in sty tu -
cji ryn ku pra cy, jak rów nież uzy ska -
nia in for ma cji o za wo dach, sko rzy -
sta nia z po mo cy do rad ców za wo do -
wych i po śred ni ków pra cy. Tar gi cie -
szy ły się du żym za in te re so wa niem
za rów no uczniów, stu den tów, jak i
osób do ro słych, czy li wszyst kich po -
trze bu ją cych pro fe sjo nal ne go
wspar cia w pla no wa niu dal szej edu -
ka cji, za wo du, pra cy oraz ka rie ry.

W trak cie tar gów  pra cow ni cy
Po wia to we go Urzę du Pra cy w Płoc -
ku świad czy li usłu gi do rad cze oraz
in for mo wa li o me to dach po szu ki -
wa nia pra cy, po ru sza nia się po ryn -
ku pra cy, lo kal nych miej scach pra -
cy, moż li wo ściach zdo by cia umie -
jęt no ści i kwa li fi ka cji, for mach
udzie la ne go wspar cia oraz o re ali -
zo wa nych pro jek tach współ fi nan -
so wa nych przez Unię Eu ro pej ską w
ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu
Spo łecz ne go. Na sto isku Po wia to -
we go Urzę du Pra cy w Płoc ku, od -
wie dza ją cy mo gli po nad to uzy skać
kom plek so wą in for ma cję o ce lach
oraz dzia ła niach po dej mo wa nych
przez La bo ra to rium zie lo nych za -
wo dów, któ re zo sta ło utwo rzo ne w
PUP w Płoc ku w ra mach pro jek tu
in no wa cyj ne go „Zie lo ny po ten cjał
sub re gio nu płoc kie go szan są roz -
wo ju ryn ku pra cy” współ fi nan so -
wa ne go przez Unię Eu ro pej ską w
ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu
Spo łecz ne go.

Czwartek, 17 marca 2015Wieści z powiatu4

Tar gi Edu ka cji i Pra cy Szkół Po nad gim na zjal nych w Ma łej Wsi



Czwartek, 17 marca 2015Wybory 20158

Na se sji 12.02.2015r. Wójt
Gmi ny Czer wińsk wraz z Ra dą
Gmi ny pod ję li uchwa łę o za -
mia rze li kwi da cji szko ły pod sta -
wo wej w Ra dzi ko wie No wym.

Ro dzi ce wraz z miesz kań ca mi prze -
ciw sta wi li się de cy zji Wój ta i Ra dy. Wie -
dzą że w prze ko na niu Ra dy i Wój ta cy -
fer ki są naj waż niej sze dla te go aby utrzy -

mać pla ców kę ro dzi ce po sta no wi li za -
wią zać sto wa rzy sze nie, przy po mo cy
Pre ze sa dzia ła ją ce go już w Or szy mo wie
sto wa rzy sze nia. Przy po mo cy Pre ze sa Pa -
na Raj mun da Nie mi row skie go sto wa -

rzy sze nie w Ra dzi ko wie zo sta ło za wią za -
ne 18.02.2015r. lecz ma oba wy czy Pan
Wójt wraz z Ra dą uży czą bu dyn ku
i prze ka żą sub wen cje. Sto wa rzy sze nie
jest szko łą bez płat ną 

Po my słem sto wa rzy sze nia jest roz -
sze rze nie dzia łal no ści o od dział przed -
szkol ny, pro wa dze nie świe tli cy, w któ rej
dzie ci pod okiem na uczy cie li od ra bia li -
by lek cje aby do do mu wra ca li już z od ro -

bio ną lek cją. Są pla ny do wy ko rzy sta nia
pla ców ki rów nież aby mo gli z niej ko rzy -
stać se nio rzy, róż ne go ro dza ju kur sy.

ZA ŁO ŻY CIE LE STO WA RZY SZE NIA

Ra dzi ko wo - czy do sta nie szan sę?

W po przed nim nu me rze pi sa li -
śmy o trud nej sy tu acji szko ły
pod sta wo wej w No wym Ra dzi -
ko wie Gmi na Czer wińsk
nad Wi słą, któ ra zo sta ła prze -
zna czo na do li kwi da cji. Po pu -
bli ka cji, otrzy ma li śmy wie le ko -
men ta rzy do ty czą cych za ist nia -
łej sy tu acji. Do tar ły do nas tak -
że oba wy miesz kań ców Gmi ny
i Mia sta Wy szo gród, że po dob -
ny los mo że spo tkać tak że
szko łę znaj du ją cą się w Ko byl -
ni kach 

Przy po mnij my, no we wła dze Gmi ny
Czer wińsk nad Wi słą pod ję ły de cy zję o za -
mknię ciu szko ły pod sta wo wej w No wym
Ra dzi ko wie. Po sta wa władz gmi ny wzbu -
dzi ła wie le emo cji wśród lo kal nej spo łecz -
no ści. 

– Szko ła zo sta ła za ło żo na dzię ki spo -
łecz nej ini cja ty wie. Przez wie le lat funk cjo -
no wa ła bez za rzu tu. Przed wy bo ra mi nie
by ło mo wy o li kwi da cji szkół. Po wy bo rach
przy szedł no wy wójt i się za czę ło – ża li się
pa ni Mo ni ka Bo rzew ska, miesz kan ka Ra -
dzi ko wa. 

Z dal szej roz mo wy z pa nia mi Mo ni ką
Bo rzew ską i An ną Bart kow ską do wie dzie li -
śmy się, że nie któ re me dia, aby uspra wie dli -
wić de cy zję gmi ny, po da ją, zda niem roz -
mów czyń, nie praw dzi we in for ma cje, m.in.
o fa tal nym sta nie tech nicz nym bu dyn ku,
czy o ko niecz no ści wy mia ny sta rych okien.

– Okna zo sta ły nie daw no wy mie nio -
ne. Stan tech nicz ny bu dyn ku jest do bry. Je -
dy ną rze czą, któ rą trze ba na pra wić jest
dach. – wy ja śnia pa ni Mo ni ka

Miesz kań cy po sta no wi li wziąć spra wę
we wła sne rę ce i za kła da ją Sto wa rzy sze nie,
któ re przej mie szko łę od gmi ny. Je dy ne o co
pro szą, to aby wła dze gmi ny wstrzy ma ły się
z li kwi da cją jesz cze przez okres jed ne go ro -
ku, aby dać sto wa rzy sze niu czas na spraw ne
prze ję cie jed nost ki. 

Miesz kań cy Gmi ny i Mia sta Wy szo -
gród oba wia ją się po dob ne go sce na riu sza ze
szko łę w Ko byl ni cach i Rę bo wie Roz ma -
wia li śmy z Ja nem Bosz ko, kan dy da tem
na bur mi strza, czy ma ja kie kol wiek pla ny
li kwi da cji tej jed nost ki. 

– Ka te go rycz nie od że gnu ję się od po -
my słu wój ta Mar ci na Gor ta ta i tam tej szej
Ra dy Gmi ny. Spo so bem na ule cze nie na -
szej edu ka cji w żad nym wy pad ku nie jest li -
kwi da cja szkół. Jak moż na od bie rać lu -
dziom fun da ment lo kal nej spo łecz no ści, ja -
kim jest szko ła? – mó wi Jan Bosz ko

Pla nów za mknię cia szko ły nie po twier -
dza tak że Iwo na Gor tat na swo im pro fi lu
w jed nym z ser wi sów spo łecz no ścio wych. 

Gor tat za my ka szko łę! 
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14 mar ca 2015 ro ku
w Urzę dzie Gmi ny w Ma łej
Wsi dwie pa ry mał żeń skie
ob cho dzi ły ju bi le usze zło -
tych i dia men to wych go dów. 

Dia men to we go dy, ju bi le usz 60
rocz ni cy ślu bu ob cho dzi li Pań stwo Te -
re sa i Hen ryk Wię cek. 

Zło te go dy, ju bi le usz 50 rocz ni cy
ślu bu ob cho dzi li Pań stwo Al fre da
i Kon stan ty Gan kow scy. 

Obie pa ry od zna czo ne zo sta ły me -
da la mi za dłu go let nie po ży cie mał żeń -
skie przez Pre zy den ta RP Bro ni sła wa
Ko mo row skie go. Me dal, któ ry zo stał
usta no wio ny 17 lu te go 1960 ro ku,
nada wa ny jest oso bom, któ re prze ży ły
w jed nym związ ku mał żeń skim 50 lub
wię cej lat. 

Uro czy ste go wrę cze nia me da li
do ko nał w imie niu Pre zy den ta RP
Wójt Gmi ny Ma ła Wieś – Pan Zyg -
munt Woj na row ski. Ju bi la ci otrzy -
ma li wie le ży czeń od naj bliż szych ro -

dzin, kie row ni ka Urzę du Sta nu Cy -
wil ne go oraz pra cow ni ków Urzę du.
Uro czy stość uświet nił wy stęp har ce -

rzy z Ze spo łu UKU de mia w Ma łej
Wsi. Był też tort i sym bo licz na lamp -
ka szam pa na. 

Miej ska i Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na w Wy szo gro dzie oraz Książ ni ca Płoc ka

za pra sza ją na spo tka nie au tor skie i pro mo cją ksiąz ki Pa na To ma sza Ga łąz ki 

CMEN TA RZE MA ZOW SZA PŁOCK I PO WIAT PŁOC KI

Spo tka nie od bę dzie się 19 mar ca 2015 godz 17,00 w Cen trum Kul tu ry Wi sła

Wy szo gród ul.Ry nek 1

Zło te i dia men to we go dy w Ma łej Wsi

reklama



13Na tapecie

Każ dy mi ło śnik jed no śla dów
wie, że da ta 24.08.2014 jest
prze ło mo wa. We szły w ży cie
no we prze pi sy na mo cy któ -
rych każ dy po sia dacz pra wa
jaz dy B od mi ni mum 3 lat
mo że w peł ni le gal nie, bez
do dat ko wych eg za mi nów jeź -
dzić mo to cy klem o poj. 125
ccm. Za tem w dro gę!

No wa usta wa da je o moż li wość po ru sza -
nia się mo to cy klem do 125 ccm bez ko -

niecz no ści zda wa nia eg za mi nu na mo to -
cykl. Po pro stu je śli po sia dasz kat. B od mi ni -
mum trzech lat mo żesz ku pić ta ki jed no ślad
i je chać gdzie Cie bie tyl ko oczy po nio są.

Są jed nak pew ne de ta le - nie każ dy
mo to cykl 125 speł nia no we wy ma ga -
nia usta wy. Dla cze go? Bo wiem Sejm w
prze gło so wa nej no we li za cji za zna czył
rów nież mak sy mal ną moc i sto su nek
jej mo cy do ma sy wła snej po jaz du. Po -
znaj cie te waż ne war to ści:

1. Po jem ność sko ko wa sil ni ka - do
125 ccm

2. Mak sy mal na moc sil ni ka - 11 Kw
= 14.95 KM

3. Mak sy mal ny sto su nek mo cy do
ma sy wła snej po jaz du - 0.1 kW/kg

Pierw szą oraz trze cią war tość bez
pro ble mu znaj dzie cie w ho mo lo ga cji
za ku pio ne go po jaz du. War to do pil no -
wać, aby za ku pio ny po jazd ich nie prze -
kro czył. Ina czej nie bę dzie cie mo gli jeź -
dzić na ta kiej ma szy nie.

Jesz cze nim ku pi cie mo to cykl mo -
że cie sa mi na ba zie da nych tech nicz -
nych spraw dzić czy wszyst ko jest ok.
Tym spo so bem moż na np. spraw dzić
wszyst kie Ju na ki 125, któ re na tu ral -
nie speł nia ją za da ne wy ma ga nia.

Weź my przy kła do wo mo del Ju nak

124 (125 ccm) i zaj rzyj my w spe cy fi ka -
cję tech nicz ną te go po jaz du:

1. Po jem ność sko ko wa sil ni ka = 124 ccm
2. Moc sil ni ka = 10.3 KM =

7.575637125 kW
3. Ma sa po jaz du = 151 kg
4. Sto su nek mo cy do ma sy wła snej po jaz -

du = kW/kg = 7.575637125/151 = 0.05.

Za tem Ju nak 124, jak i każ dy in ny
mo to cykl 125 z na sze go port fo lio speł -
nia wy ma ga nia usta wy. Po dob ne ob li -
cze nia moż na do ko nać sa mo dziel nie
przed wy bra niem od po wied nie go po -
jaz du na ka te go rię B. Po wo dze nia

No we prze pi sy o mo to cy klach 125ccm.

reklama
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Z ini cja ty wy Urzę du Gmi ny Ma -
ła Wieś na te re nie GCK Mu liO -
Sa da po wsta ła si łow nia ze -
wnętrz na. Pro jekt re ali zo wa ny
był w ra mach dzia ła nia 413
„Wdra ża nie lo kal nych stra te gii
roz wo ju”, ob ję te go Pro gra -
mem Roz wo ju Ob sza rów Wiej -
skich na la ta 2007-2013. 

Do fi nan so wa nie re ali za cji w/w
za da nia wy no si 80% kosz tów kwa li -
fi ko wa nych, co przy kosz cie cał ko wi -
tym 30 261,08 brut to sta no wi 19
682,00 zł.

Każ de urzą dze nie za opa trzo ne
jest w in struk cję ob słu gi, gdzie moż na
prze czy tać o spo so bach wy ko rzy sta -
nia przy rzą du oraz o ko rzy ściach wy -
ko ny wa nia na nim ćwi czeń. Urzą dze -
nia słu żą do ćwi czeń ogól no ro zwo jo -

wych. W skład si łow ni wcho dzą: or bi -
tek wol no sto ją cy, wio ślarz wol no sto ją -
cy, pra sa noż na + py lon, twi ster + wa -
ha dło, ko ło tai chi, bie gacz wol no sto -
ją cy, wy ci ska nie sie dząc + wy ciąg gór -
ny + py lon, po rę cze rów no le głe i ław -
ka + dra bin ka + py lon. 

Ma my na dzie ję, że bę dzie to miej sce
spo tkań dla wszyst kich, dla te go ape lu je -
my o dba nie o tak pięk ne miej sce w
Gmi nie Ma ła Wieś. 

W Ma łej Wsi
na spor to wo 

W dniu 13 mar ca br w re mi zie
Ochot ni czej Stra ży Po żar nej
w Wy szo gro dzie od by ło się po sie -
dze nie człon ków Za rzą du Od dzia -
łu Miej sko – Gmin ne go Związ ku
Ochot ni czych Stra ży Po żar nych

RP w Wy szo gro dzie, na któ rym
oma wia no mię dzy in ny mi:

Po rzą dek po sie dze nia:
Oce na prze bie gu ze brań spra woz -

daw czych w jed nost kach OSP z te re nu
gmi ny za rok 2014.

In for ma cja o pra cach za rzą du:
In for ma cja Ko men dan ta Miej sko –

Gmin ne go o sy tu acji prze ciw po ża ro wej
w gmi nie i mie ście Wy szo gród.

Omó wie nie przy go to wań or ga ni za -
cyj nych do za wo dów spor to wo – po żar -
ni czych w ro ku 2015.

Omó wie nie przy go to wań do uro -

czy sto ści ob cho dów 70 rocz ni cy za koń -
cze nia II woj ny Świa to wej.

Spra wy or ga ni za cyj ne.
Wol ne wnio ski.
Za koń cze nie ob rad
Za wo dy spor to wo – po żar ni cze

w ro ku 2015 za pla no wa no na dzień 12
lip ca. Na stęp nie omó wio no przy go to wa -
nia do uro czy sto ści z oka zji 70 rocz ni cy
za koń cze nia II Woj ny Świa to wej. Bę dą to
uro czy sto ści na szcze blu wo je wódz kim,
a od bę dą się w Wy szo gro dzie w dniu 08
ma ja br. 

Po nad to omó wio no prze bieg I tu ry
wy bo rów uzu peł nia ją cych na Bur mi strza

Gmi ny i Mia sta Wy szo gród. W spo tka niu
wziął udział kan dy dat na Bur mi strza Jan
Bosz ko. Po wni kli wej dys ku sji człon ko wie
Za rzą du MG OSP RP w Wy szo gro dzie
jed no gło śnie po par li kan dy da tu rę Pa na Ja -
na Bosz ko. Wzię to pod uwa gę to, iż Jan
Bosz ko dwu krot nie wy bra ny był na Rad -
ne go Gmi ny i Mia sta Wy szo gród oraz
dwu krot nie na Rad ne go Ra dy Po wia tu
Płoc kie go i swo im do świad cze niem gwa -
ran tu je re ali za cję pro gra mu ja ki przed sta -
wił w kam pa nii wy bor czej.

Ob ra dy OSP Wy szo gród

reklama



15Sport

III Tur niej Te ni sa Sto ło we go
o Pu char Wój ta Gmi ny Bo dza -
nów od był się dnia
07.03.2015r. Tur niej dzie lił
się na dwie ka te go rie: młod -
szy ama tor (2000 rocz nik
i młod si), w któ rym wzię ło
udział 20 uczest ni ków oraz
star szy ama tor (1999 i star si)
– 29 uczest ni ków.

Uczest ni cy po cho dzi li z czte rech po -
wia tów i gmin: Bo dza nów, Ma ła Wieś,
Bul ko wo, Ra dza no wo, Płońsk, Ząb ki, Ma -
ków Ma zo wiec ki, Ra ciąż, Ko był ka.

Or ga ni za to rem głów nym tur nie ju
by li: Gmin ne Cen trum Kul tu ry i Spor tu
w Bo dza no wie, Gmi na Bo dza nów oraz
Pu blicz ne Gim na zjum im. POZ w Bo -
dza no wie.

Pa tro nat ho no ro wy ob jął Wójt Gmi -
ny Bo dza nów Pan Je rzy Sta ni szew ski. Pa -
tro nat me dial ny ob ję ła Wy daw nic two e -
-Wy szo gród.pl

Zwy cię scy po szcze gól nych ka te go rii
Młod szy ama tor:
I miej sce: Ja kub Ko sie liń ski (Ra dza no wo)
II miej sce: Ja kub Ry bic ki (Bo dza nów)
III miej sce: Da mian Sza jew ski (Bo dza nów)
Star szy ama tor
I miej sce: Se ba stian Rze szo tar ski (Ra ciąż)
II miej sce: Krzysz tof Ko sie liń ski (Ra dza no wo)
III miej sce: Pa weł Za krzew ski (Bo dza nów)

Tur niej od by wał się na Sa li przy Pu -
blicz nym Gim na zjum w Bo dza no wie.

Od pierw szych chwil by ło czuć du -
cha spor to wej ry wa li za cji.  Or ga ni za to rzy
za dba li aby me cze od by wa ły się spraw nie
na 3 rów no le głych sto łach a i tak tur niej
trwał pra wie do zmierz chu.

W fi na ło wych me czach wszyst kim
udzie li ły się emo cje. Za wod ni cy moc no
prze zy wa li każ da pił kę, ki bi ce bra wa mi na -
gra dza li każ dy zdo by ty punkt. War to by ło
nie tyl ko grać ale ioglą dać me cze iki bi co wać.

Gra tu lu je my Za wod ni kom i Or ga ni -
za to rom.

Tur niej Te ni sa Sto ło we go 
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