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Kon rad Pe płow ski (Kon dziu) to twar dy, uśmiech nię -
ty fa cet. Nie pa mię tam już kie dy go pierw szy raz
spo tka łem, ale na pew no był wte dy uśmiech nię ty.
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Jak wiele jest ludzi z ciekawymi pasjami, którymi by
mogli podzieliç się z innymi. Pomóc innym tylko dla
czystej satysfakcji. Stąd padł pomysł utworzenia
portalu internetowego. strona  5
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W cią gu 10 lat ze spół „Pro myk”
pod kie run kiem pa na An to nie go Dą -
brow skie go, pod bi ja ser ca nie tyl ko
miesz kań ców Gmi ny i Mia sta Wy szo -
gród ale wszyst kich, któ rzy gosz czą
na ich kon cer tach.

Ze spół uświet nia swym wy stę pem
lo kal ne uro czy sto ści, ta kie jak w Dni
Wi sły, ob cho dy Świę ta Nie pod le gło ści
czy Do żyn ki.

Oprócz te go „Pro myk” pro mu je
na szą Gmi nę i Mia sto bio rąc udział
w Prze glą dach Eme ryc kich Ze spo łów
Ar ty stycz nych w Sierp cu, Wio sen nym
Prze glą dzie Chó rów Se nio ral nych

w Biel sku, Se nior Fe sti wa lu Pie śni Pa -
trio tycz nej i Pio sen ki Żoł nier skiej
w So cha cze wie, Se nio ral nej Bie sia dzie
Pio sen ki oraz w Kon kur sie Ama tor -
skiej Twór czo ści Ze spo łów Se nio ra
w Płoc ku. W tym ostat nim kon kur sie,
w 2017 i 2018ro ku Ze spół za -
jął I miej sce.

Za swo je za an ga żo wa nie, uczest nic -
two w kon kur sach i prze glą dach, Ze spół
Pro myk otrzy mał dy plom uzna nia
od pa na Po sła Pio tra Zgo rzel skie go, któ -
rzy jest w Sel mie Prze wod ni czą cym Ko -
mi sji Sa mo rzą du Te ry to rial ne go i Po li -
ty ki Re gio nal nej.
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Ko cha ni czy tel ni cy nie trud no
za uwa żyć że i ja w tych wy bo rach
pod da łem się pod su ro wą oce nę wy -
bor ców. Są to trud ne chwi le dla każ -
de go z kan dy da tów. W tym miej scu
moc no chcę za ape lo wać o świa do -
me wzię cie udzia łu w glo so wa niu. 

Je śli nie pój dziesz na wy bo ry
nie miej pre ten sji że ta czy in na oso -
ba zo sta ła wy bra na. „Nie gło su jesz
nie gar dłu jesz” po tem. 

W wy bo rach sa mo rzą do wych
wy bie ra my oso by któ re przez nad -
cho dzą ce 5 lat bę dą de cy do wa ły
o na szym naj bliż szym oto cze niu.
Po dej mie my de cy zję czy my ja ko
Gmi na bę dzie my się roz wi jać
i gdzie bę dzie my za 5 lat.

Jesz cze jed na bar dzo waż na
rzecz. Czy wy bie rze my oso by
do któ rych mo że my się zwró cić
z po mo cą w ra zie po trze by. Czy nas
w ogó le wy słu cha ją i ze chcą dla nas
dzia łać. Szcze gól nie czy bę dą chcie li
po móc lu dziom któ rzy nie są z ich
krę gu. Czy no wi za rzą dza ją cy bę dą
po tra fi li współ pra co wać z do tych -
cza so wy mi kon ku ren ta mi.

Sa mo rząd jak sam na zwa wska -
zu je to My. To My ma my się sa mi
rzą dzić. Nie daj cie się rzą dzić przez
in nych. Pójdź cie na wy bo ry i świa -
do mie glo suj cie.

PA WEŁ KŁO BU KOW SKI
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17 li sto pa da już po raz trze ci, w płoc -
kim No vym Ki nie „Przed wio śnie”, od -
bę dzie się Har cer ski Fe sti wal Fil mów
o Te ma ty ce Hi sto rycz nej. Bli cho -
wo – Płock 2018. Fe sti wal to cy klicz na
im pre za, któ rą przy go to wu ją har ce rze
z 44 Dru ży ny Star szo har cer skiej „Sfo -
ra” z Bli cho wa. W tym ro ku szko ła 

w Bli cho wie, w któ rej dzia ła dru -
ży na, otrzy ma ła na or ga ni za cję przed -
się wzię cia, wspar cie fi nan so we z Fun -
da cji Gru py PERN. Ogól no pol ski prze -
gląd, ama tor skiej twór czo ści fil mo wej
dzie ci i mło dzie ży, zo stał zor ga ni zo wa -
ny w ra mach, do fi nan so wa nia pro jek -
tów zwią za nych z ob cho da mi 100 – le -

cia od zy ska nia przez Pol skę nie pod le -
gło ści. 

Aby wziąć udział w pro jek cie, wy -
star czy in te re so wać się fil mem, być ak -
tyw nym i twór czym, wcie lić się w ro lę
re ży se ra, sce na rzy sty czy ak to ra. Kon -
kurs fil mów prze zna czo ny jest dla
mło dzie ży dzia ła ją cej w or ga ni za cjach
har cer skich, ale nie tyl ko. Mo gą w nim
brać udział tak że, oso by nie zrze szo ne.
Ce lem kon kur su jest re ali za cja fil mu
o te ma ty ce hi sto rycz nej, któ ry moż na
na krę cić w swo jej szko le, dru ży nie czy
za stę pie. Nie trze ba mieć pro fe sjo nal -
ne go sprzę tu, wy star czy ka mer ka, apa -
rat fo to gra ficz ny lub te le fon. Re gu la -

min kon kur su prze wi du je na gra nie fil -
mu 4-5 mi nu to we go, któ re go treść na -

wią zu je do wy da rzeń z hi sto rii Pol ski,
z lat 1914 – 1990. Kon wen cja fil mu
za le ży od au to rów i ich po my sło wo ści.
W kon kur sie mo gą brać udział fil my
do ku men tal ne, ani mo wa ne, fa bu lar -
ne lub te le dy ski. Naj lep sze fil my zo -
sta ną za pre zen to wa ne i na gro dzo ne
pod czas uro czy stej ga li fe sti wa lo wej
w płoc kim ki nie. 

Re gu la min kon kur su moż na
zna leźć na stro nie i pro fi lu spo łecz -
no ścio wym Szko ły Pod sta wo wej
im. Ar mii Kra jo wej w Bli cho wie.

Szcze gó ło wych in for ma cji
udzie la: phm. Prze my sław Sze lą -
gow ski e -ma il: prze me k019@op.pl

III HARCERSKI FESTIWAL FILMÓW O TEMATYCE HISTORYCZNEJ. BLICHOWO - PŁOCK 2018.

FILMY NA STÓWĘ, CZYLI NAKRĘĆ FILM 
W ROKU NIEPODLEGŁEJ!

ZE SPÓŁ WO KAL NO 
– IN STRU MEN TAL NY 

SE NIO RÓW „PRO MYK”
ORAZ CEN TRUM KUL TU RY 

„WI SŁA” W WY SZO GRO DZIE
SER DECZ NIE ZA PRA SZA JĄ 

NA URO CZY STY 
KON CERT Z OKA ZJI 10 LAT SWEJ DZIA ŁAL NO ŚCI. 

KON CERT OD BĘ DZIE SIĘ 
DNIA 28 PAŹ DZIER NI KA O GODZ. 17.00 

W DO MU WE SEL NYM „ZAM KO WA”
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Sza now ni Wy bor cy py ta cie co mo gę Wam za ofe ro wać?
Po pierw sze to zdro wy roz są dek. W tej woj nie pol sko -pol -
skiej czy wy szo grodz ko -wy szo grodz kiej ma my fe sti wal
obiet nic bar dziej lub mniej re al nych. A prze cież nie cho dzi
o obiet ni ce, a kon kret ne dzia ła nia.

Po pierw sze na le ży zro bić au dyt w gmi nie że by śmy My ja ko
miesz kań cy zna li praw dzi wą i peł ną sy tu ację fi nan so wą. Jest to
pierw sze i naj waż niej sze za da nie. Bez te go nie bę dzie moż na przy stą -
pić do re ali za cji ja kie go kol wiek pro gra mu wy bor cze go. 

Po wszech nie wia do mo, iż sy tu acja fi nan so wa gmi ny nie jest naj -
lep sza. Uwa żam, że sy tu acja przed sta wia na przez obec ne wła dze jest
ma ło wia ry god na. Bra ku je da nych na te mat jej sy tu acji fi nan so wej,
nie wie my co się dzie je w spół kach pod le głych gmi nie itd. Do cho dzą
do nas tyl ko skraw ki in for ma cji. 

Mu si my spo koj nie i rze tel nie po dejść do tej spra wy. Bez za wi ści
dla po przed ni ków, ale i bez po bła ża nia dla spraw istot nych. 

Dla te go w tym miej scu za ape lu ję aby ście rów nie roz sąd nie wy -
bra li przy szłych rad nych gmi ny. Ta ra da bę dzie się skła da ła z rad nych
z bar dzo róż nych ko mi te tów. W przy szłej ra dzie są po trzeb ne oso by
kom pe tent ne, uczci we i od po wied nie do pod ję cia kon struk tyw nej
współ pra cy po nad po dzia ła mi po li tycz ny mi czy ko mi te to wy mi. Bar -
dzo waż nym aspek tem współ pra cy rad nych mu si być wspól ne dzia ła -
nie dla do bra ca łej gmi ny, a nie tyl ko w in te re sie swo je go okrę gu czy
wsi. Je śli się to uda, to ta sa mo rzą do wa ka den cja mo że być ka den cją
bar dzo waż nych i istot nych zmian w na szej gmi nie. 

Au dyt gmi ny i okre śle nie praw dzi we go sta nu fi nan sów i ma jąt -
ku gmi ny bę dzie punk tem wyj ścia do pod ję cia kon kret nych dal szych
kro ków. Moż li wo ści fi nan so we bę dą de ter mi no wa ły ko lej ne dzia ła -
nia.

Aby by ło le piej mu si my po sta wić na Roz wój Gmi ny, czy li zwięk -
sze nie wpły wów bu dże to wych, po przez m. in.:

– Po moc i uła twie nia dla przed się bior ców w gmi nie czy otwar -
tość i wspar cie dla wszyst kich, nie tyl ko dla wy bra nych. Ofe ru ję oso -
bi stą po moc mło dym wy szo grodz kim biz ne som w kon tak tach
z przed się bior ca mi z Pol ski. 

– Spro wa dze nie no wych in we sto rów do gmi ny. Sta wiam na ma -
łe i śred nie pol skie fir my. One dzia ła ją kom ple men tar nie z lo kal nym
biz ne sem. 

Dro gi dla Wsi – Po pra wa ja ko ści dróg to obo wią zek wo bec
miesz kań ców, ale i dzia ła nia umoż li wia ją ce roz wój re gio nu. Brak do -
jaz du utrud nia lub unie moż li wia roz wi nię cie dzia łal no ści go spo dar -
czej na wsi. 

Gaz ziem ny dla Wy szo gro du – To ta nie i czy ste ogrze wa nie.
Czy ste i zdro we po wie trze. Wy go da ży cia. Roz wój mia sta. To obo wią -
zek cy wi li za cyj ny. 

Są to pod sta wy przy szłe go dzia ła nia. 
In ne waż ne spra wy dla Mia sta i Gmi ny Wy szo gród to:
Opty ma li za cja kosz tów wo dy m. in. po przez we ry fi ka cję pra wi -

dło wej współ pra cy z fir mą Re mon dis, któ ra mu si zo stać zwe ry fi ko -
wa na i na no wo usta lo no w spo sób przej rzy sty, uczci wy i trans pa ret -
ny.

Tar go wi sko miej skie – mo der ni za cja, po pra wa moż li wo ści
sprze da ży przez rol ni ków pło dów rol nych i wa run ków za ku pu przez

miesz kań ców. Upo rząd ko wa nie te re nu wo kół tar go wi ska i bu do wa
par kin gów. Dzia ła nia w kie run ku utwo rze nia han dlu hur to we go. 

Gru py Pro du cenc kie – po moc w utwo rze niu grup pro du cenc -
kich.

Po pra wa funk cjo no wa nia służ by zdro wia. Dzia ła nia na rzecz
przy wró ce nia moż li wo ści dar mo wej re ha bi li ta cji oraz uru cho mie nie
po rad ni gi ne ko lo gicz nej w ra mach NFZ. 

We ry fi ka cja za sad no ści funk cjo no wa nia spół ek gmin nych.
Re wi ta li za cja uli cy Rę bow skiej i Sta re go Ryn ku. Przy wró ce nie

kli ma tu sta re go mia sta. 
Re mont bu dyn ku na le żą ce go do gmi ny oraz za bu do wa te re nów

wo kół po ste run ku Po li cji, co uspraw ni funk cjo no wa nie urzę du gmi -
ny i ob słu gę in te re san tów.

Dzia ła nia na rzecz po pra wy funk cjo no wa nia Po ste run ku Po li cji
w Wy szo gro dzie. Po pra wie nie wa run ków pra cy po li cjan tów i współ -
pra ca na rzecz pod nie sie nia bez pie czeń stwa w gmi nie.

Pod ję cie dzia łań w kie run ku bu do wy no we go przed szko la z od -
dzia łem żłob ka.

Wspar cie dzia łal no ści spor to wej. Mo der ni za cja i za kup no we go
sprzę tu do si łow ni przy ha li spor to wej. LKS Ste gny. Wspar cie lo kal -
nych im prez spor to wych.

Lo kal ne pla ce za baw, si łow nie na świe żym po wie trzu i pla ce
spor to we fi nan so wa ne z pro gra mów ze wnętrz nych.

Dzia ła nia w kie run ku roz wo ju tu ry sty ki. Tu ry sty ka źró dłem
roz wo ju mia sta.

Bul war Wi śla ny wi zy tów ką mia sta.
Tra sy ro we ro we pro jek to wa ne z uwzględ nie niem po trzeb

miesz kań ców ja ko tra sy bez piecz ne go do jaz du do pra cy czy szko ły
(na le ży od blo ko wać Wy szo gród aby miesz kań cy, do ro śli i mło dzi tak
by mo gli ze wsi bez piecz nie do je chać do Wy szo gro du ro we rem).

Utwo rze nie no wych miejsc par kin go wych w Wy szo gro dzie.
Współ pra ca z ościen ny mi gmi na mi. Wspól ne przy stą pie nie

do du żych pro jek tów umoż li wi się gnię cie po środ ki obec nie nie do -
stęp ne dla po je dyn czej gmi ny.

Mo der ni za cja oświe tle nia na te re nie mia sta i gmi ny.
Pro gram Se nio ra da czy li wspar cie śro do wi ska se nio ral ne go.

In te gra cja mię dzy po ko le nio wa. Se nior ak tyw ny. Sko ro Wy szo gród
jest mia stem se nio rów, mo że my za chę cić do osie dla nia się u nas
na eme ry tu rze. Jest to me to da zrów no wa żo ne go i spo koj ne go roz wo -
ju mia sta i spo so bem two rze nia no wych miejsc pra cy dla mło dych lu -
dzi.

Wspar cie bu dow nic twa miesz ka nio we go.

Pa weł Kło bu kow ski kan dy da tem na Bur mi strza Mia sta i Gmi ny Wy szo gród
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Na prze ło mie wrze śnia i paź dzier ni -
ka od by ły się spo tka nia pod su mo wu -
ją ce dzia łal ność Od dzia łu Po wia to -
we go ZOSP RP w Płoc ku w gmi nach
Bul ko wo, Ma ła Wieś oraz Wy szo -
gród.

W spo tka niach uczest ni czy li m.
in.: dh Ma riusz Bie niek – Sta ro sta Płoc -
ki, dh Hi la ry Ja nusz czyk – Pre zes Za rzą -
du Od dzia łu Po wia to we go ZOSP RP
w Płoc ku, Rad ni Po wia to wi  Apo li na ry
Grusz czyń ski, Ja dwi ga Mi lew ska, Elż -
bie ta Ja ki miak, Dy rek tor Wy dzia łu Roz -
wo ju Go spo dar cze go i Pro mo cji w Sta ro -
stwie Po wia to wym w Płoc ku  Ka ro li na
Ko per, dh Krzysz tof Olej nic ki – Za stęp -
ca Dy rek to ra Wy dzia łu Śro do wi ska
i Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich, Dy rek -
tor De le ga tu ry Urzę du Mar szał kow skie -
go Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go  To -
masz Ko mi nek, Bur mistrz Mia sta
i Gmi ny Wy szo gród Jan Bosz ko, Wój to -
wie Ga briel Gra czyk i Zyg munt Woj na -
row ski, a przede wszyst kim licz nie zgro -
ma dze ni stra ża cy z jed no stek OSP.

Pod czas spo tkań pod su mo wa no do -
tych cza so we dzia ła nia Za rzą du Po wia to -
we go ZOSP RP w Płoc ku i Za rzą dów
Gmin nych. Sta ro sta Płoc ki Ma riusz Bie -
niek, na wnio sek Za rzą du Od dzia łu Po -
wia to we go i Za rzą dów Gmin nych, przy -

znał dru hom stra ża kom i oso bom wspie -
ra ją cym jed nost ki OSP wy róż nie nia „Za -
słu żo ny dla Ochot ni cze go Po żar nic twa
w Po wie cie Płoc kim” w uzna niu szcze -
gól nych za sług na rzecz roz wo ju po żar -
nic twa na te re nie Po wia tu Płoc kie go.

Z te re nu gmi ny Bul ko wo od zna cze ni
zo sta li: Piotr Kaź mie row ski, Bog dan Mat -
czak, Ga briel Gra czyk, Bar tosz Szy mań -
ski, Ro man Szten dur, Krzysz tof Ko chań -

ski, Sta ni sław Rut kow ski, Woj ciech Sum -
liń ski, Jan Pę che rzew ski, Jó zef Bi gos, Ka zi -
mierz Mar cin kow ski, Ta de usz Ko wal czyk,
Woj ciech Wa chol, Jan Wi śniew ski, Bro ni -
sław Ru lak, Sta ni sław Go la cik, Ma rek Do -
mi niak, Ja nusz Bu dek, Ta de usz Go dziem -
ski, Ja kub Je ziak, Krzysz tof Sob czak.

Z gmi ny Ma ła Wieś: Ma riusz Chu -
dek, To masz Sta wiar ski, Ja ro sław Radz -
ki,  Ar ka diusz Zmy słow ski,  An drzej

Szulc,  Mi ro sław No wak, An to ni Bą ba -
ła,  An drzej Gór ka, Lech Ka nia, Mi chał
Go łę biew ski,  Edward Ka miń ski,  Ma te -
usz Go łę biew ski, Ma rek Sta now ski, Ma -
rek Ciar ka,  An drzej Pie lat,  Sła wo mir
Duch,  Zyg munt Ce bu la, Ma rek Ko zic -
ki, Edward No wat kie wicz, Edward Piąt -
kow ski, Woj ciech Sie kluc ki, Piotr Fa bia -
no wicz,  Sta ni sław Ko wal czyk,  An drzej
Ko pyr ski, Zbi gniew Szczy piń ski.

Z gmi ny Wy szo gród:  Kor du la Pio -
trow ska, Iza be la Bosz ko, Jan Wal czak,
Jó zef Kle mens Grusz czyń ski, Ste fan
Ko wal czyk, Lu dwik Ska rzyń ski, Sta ni -
sław Gór nic ki, Jan Gro chow ski, Ro man
Fa bro wicz, Adam Szy mer ski, Bar tosz
Pie la ciń ski, To masz Ma lic ki, Eu ge niusz
Ja błoń ski, Je rzy Le wan dow ski, Zbi -
gniew Bu dek, An drzej Siel czak, Ja cek
Ol szew ski, Pa weł Ulic ki, An drzej
Dróżdż, Ry szard Do bro wol ski, Ka zi -
mierz Gu tow ski, Da wid Za sońsk, Wie -
sław Bu dek, Piotr Dre now ski, Hen ryk
Klu sie wicz, Krzysz tof La skow ski, Je rzy
Wie czo rek, Jan Bosz ko, Wie sław Am -
bro ziak, Ks. Ze non Glic ner.

Do dat ko wo Mar sza lek Wo je wódz -
twa Ma zo wiec kie go Adam Stru zik wy -
róż nił dy plo ma mi uzna nia dru hów
stra ża ków z gmin nych jed no stek OSP.
Oprócz dy plo mów i wy róż nień, jed -
nost ki otrzy ma ły tak że wę że po żar ni cze
(z gmin Wy szo gród, Bul ko wo, Ma ła
Wieś), a OSP Sta re Gał ki otrzy ma ła
z rąk Sta ro sty Płoc kie go Ma riu sza Bień -
ka czek pie nięż ny na re ali za cję i za kup
sprzę tu spe cja li stycz ne go.

Dzię ki ini cja ty wie Za rzą du Od -
dzia łu Po wia to we go te go ty pu spo tka -
nia są szcze gól ną oka zja do wy mia ny do -
świad czeń z za kre su po żar nic twa.

Podsumowanie działalności OSP 
w gm. Bulkowo, Mała Wieś i Wyszogród

W mi nio ną so bo tę przed sta wi cie le
Po wia tu Płoc kie go  Ma riusz Bie -
niek  – Sta ro sta Płoc ki,  Apo li na ry
Grusz czyń ski  – Wi ce prze wod ni czą -
cy Ra dy Po wia tu,  Do ro ta Za krzew -
ska  – Dy rek tor Wy dzia łu Śro do wi -
ska i Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich,
Krzysz tof Olej nic ki  – Za stęp ca Dy -
rek to ra Wy dzia łu Śro do wi ska i Roz -
wo ju Ob sza rów Wiej skich wraz
z przed sta wi cie la mi Mu zeum Ma zo -
wiec kie go w Płoc ku Od dział  Mu -
zeum Wi sły Środ ko wej i Zie mi Wy -
szo grodz kiej To ma szem Kor da lą Za -
stęp cą Dy rek to ra  Mu zeum Ma zo -
wiec kie go w Płoc ku,  Zdzi sła wem
Lesz czyń skim  Kie row ni kiem Od -
dzia łu  Mu zeum Wi sły Środ ko wej
i Zie mi Wy szo grodz kiej oraz Ja nem
Bosz ko Bur mi strzem Mia sta i Gmi -
ny Wy szo gród otwo rzy li no wą eks -
po zy cję w Mu zeum.

Wy sta wa pt. „Wi sła” to ko lej ne za -
da nie re ali zo wa ne w ra mach pro jek tu

pn. „Ochro na bio róż no rod no ści oraz
ogra ni cze nie ne ga tyw ne go od dzia ły wa -
nia ru chu tu ry stycz ne go na ob sza ry
cen ne przy rod ni czo i pro mo wa nie lo -
kal nych wa lo rów przy rod ni czych na te -

re nie po wia tu płoc kie go” współ fi nan so -
wa ne go w ra mach Osi Prio ry te to -
wej V Go spo dar ka przy ja zna śro do wi -
sku Dzia ła nia 5.4 Ochro na bio róż no -
rod no ści Re gio nal ne go Pro gra mu Ope -

ra cyj ne go Wo je wódz twa Ma zo wiec kie -
go 2014-2020.

Sze ro kie zbio ry hi sto rycz ne Mu -
zeum Wi sły w Wy szo gro dzie zo sta ły
po sze rzo ne o sta łą eks po zy cję akwa ry -

stycz ną flo ry i fau ny Wi sły. Wy sta wa
wy po sa żo na zo sta ła w akwa rium o po -
jem no ści oko ło ty sią ca li trów, sta no wią -
ce ilu stra cję ży wej rze ki, jak rów nież
w eks po na ty oraz ma pę z na nie sio ny mi
szla ka mi utwo rzo ny mi w ra mach ww.
pro jek tu.

Efekt fi nal ny nie po zo sta wia wąt pli -
wo ści, iż no wo pow sta ła eks po zy cja
akwa ry stycz na flo ry i fau ny rze ki Wi sły
w po łą cze niu z do tych cza so wym zbio -
rem Mu zeum, przy cią gnie ko lej ne rze -
sze tu ry stów i miesz kań ców zie mi ma -
zo wiec kiej.

Wy ko naw cą  wy sta wy był Alek san -
der Ni we liń ski wła ści ciel fir my AN -
DRIAS z Płoc ka.

Już nie ba wem Po wiat zor ga ni zu je
ko lej ną wy sta wę w ra mach ww. pro -
jek tu. W ra mach na wią za nej współ -
pra cy z Nad le śnic twem Łąck po wsta -
nie sta ła eks po zy cja pt. „Wo kół Na -
sion” w obiek cie Wy łusz czar ni Szy -
szek w Łąc ku.

Nowa wystawa w Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej

KO MI TET WY BOR CZY WY BOR CÓW PAW ŁA KŁO BU KOW SKIE GO
KAN DY DA CI NA RAD NYCH Li sta nr 17

0KRĘG WY BOR CZY nr. 1 – PIOTR KA MIL RASZ TEM BOR SKI - Wy szo gród
OKRĘG WY BOR CZY nr. 2 – JA CEK RAC KI - Wy szo gród

OKRĘG WY BOR CZY nr. 4 – ZBI GNIEW PA RA DOW SKI - Wy szo gród
OKRĘG WY BOR CZY nr. 6 – BAR BA RA KOR NA TOW SKA - Wy szo gród

OKRĘG WY BOR CZY nr. 7 – MA CIEJ KRZE MIŃ SKI - Wy szo gród
OKRĘG WY BOR CZY nr. 8 -PIOTR MAL CZEW SKI - Ciuć ko wo
OKRĘG WY BOR CZY nr. 13 -ADAM ŻU ŁAW NIK - Rost ko wi ce

OKRĘG WY BOR CZY nr. 14 – TO MASZ MA JER KIE WICZ  - Ko byl ni ki
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reklama

Sza now ni Pań stwo, 
man dat za ufa nia, któ ry otrzy ma łam od pań stwa 4 la ta te mu, był

dla mnie ogrom nym za szczy tem i szcze gól nym wy róż nie niem.
W tym ro ku po now nie bę dę kan dy do wa ła do Ra dy Gmi ny i Mia sta
Wy szo gród. Od da jąc na mnie głos mo że cie Pań stwo li czyć na peł ne
za an ga żo wa nie w spra wy na szej ma łej Oj czy zny. 

Je stem ro do wi tą Wy szo gro dzian ką. Mo im atu tem jest uczci -
wość, su mien ność, pra co wi tość i sku tecz ność. Oprócz an ga żo wa nia
się w dzia łal ność spo łecz ną, pra cu ję ja ko na uczy ciel i dy rek tor Ze -
spo łu Szkół im. Ja na Śnia dec kie go w Wy szo gro dzie. W cza sie 3 i pół
ro ku za rzą dza nia szko łą, uda ło mi się zre ali zo wać wie le przed się -
wzięć, któ re zmie ni ły jej ob li cze. Efek ty są wi docz ne za rów no we -
wnątrz, jak i na ze wnątrz. Ci, któ rzy mnie zna ją wie dzą, że nie skła -
dam obiet nic bez po kry cia, bo je stem wia ry god na w tym co ro bię.
Wie dząc jak waż ny jest do stęp lu dzi po trze bu ją cych do po mo cy
praw ni ka, na proś bę Sta ro sty Płoc kie go, stwo rzy łam przy szko le wa -
run ki do uru cho mie nia bez płat nej po mo cy praw nej dla miesz kań -
ców po wia tu płoc kie go. Dzię ki mo im sta ra niom, kom pleks wy szo -
grodz kich szkół wzbo ga ci się o bo isko do pił ki noż nej ze sztucz nej
na wierzch ni i z peł nym oświe tle niem. Z bo iska bę dą mo gli nie od -
płat nie ko rzy stać miesz kań cy Gmi ny i Mia sta Wy szo gród. Mo ją ini -
cja ty wą jest rów nież bu do wa za to ki po sto jo wej przed ZS im. Ja na
Śnia dec kie go i upo rząd ko wa niu te re nu uli cy w ob rę bie szko ły.

Na ser cu za wsze le ża ło mi do bro na szej gmi ny i mia sta. Sta ra łam
się po pie rać uchwa ły, któ re przy czy nia ły się do po pra wy ży cia miesz -
kań ców oraz wa run ków pra cy i na uki w szko łach, jed no cze śnie nie
zwięk sza ły za dłu że nia. Po pra wa bez pie czeń stwa dro go we go, to mo -
je za da nie prio ry te to we. Ze środ ków bu dże tu gmi ny oraz ze wnętrz -
nych -z Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go, uda ło się po pra wić wie le na -
wierzch ni dróg. Po trzeb jest jesz cze du żo, min. po ło że nie i wy mia na

na wierzch ni na uli cach
mia sta, nad czym na le -
ży się po chy lić w ko lej -
nych la tach.

An ga żo wa łam się
nie tyl ko w spra wy do -
ty czą ce ca łej gmi ny, ale
sta ra łam się sku pić
na po trze bach mo ich
wy bor ców. Uda ło mi
się przy po mo cy Sta ro -
sty Płoc kie go po zy skać
spon so ra, któ ry za ku -
pił trzy lam py so lar ne -
za mon to wa ne naj -
pierw na uli cy Wspól -
nej, a obec nie na uli cy
Mo sto wej oraz jed ną
lam pę na uli cy Krót -
kiej. Na mój wnio sek
zo sta ły za mon to wa ne
pro gi spo wal nia ją ce

w re jo nie szkół i przed szko la. Wnio sko wa łam wie lo krot nie o prze -
pro wa dze nie pro ce du ry bu do wy le wo skrę tu z tra sy nr. 50 do Wy -
szo gro du. In we sty cja ta ma szan sę po zy tyw ne go za koń cze nia -pro -
jekt zjaz du w dwóch kie run kach, zo stał po zy tyw nie za ak cep to wa ny
przez Ge ne ral ną Dy rek cję Dróg Kra jo wych i Au to strad, cze ka na de -
cy zję wod no -śro do wi sko wą w Wo dach Pol skich. Prze zna czy łam
rów nież środ ki uzy ska ne z diet rad ne go na za kup kost ki bru ko wej,
któ ra zo sta ła po ło żo na na ul. Płoc kiej, w oko li cy pie kar ni.

Ja ko rad na za mie rzam pod jąć dzia ła nia 
zmie rza ją ce do:

• do koń cze nia bu do wy chod ni ka oraz wy mia ny ist -
nie ją ce go na uli cy Płoc kiej i Prze chod niej

•  do koń cze nia bu do wy le wo skrę tu
• od no wy ele wa cji bu dyn ków na uli cy Rę bow skiej
• wy mia ny oświe tle nia na uli cach z rtę cio we go na le -

do we 
• utwar dze nia ma są bi tu micz ną lub uli cy Aka cjo wej

i Krót kiej oraz za mon to wa nia oświe tle nia
• utwo rze nia bez płat nej re ha bi li ta cji
• wy re mon to wa nia bu dyn ku przy po li cji i za adap to -

wa nia go na miej sce spo tkań or ga ni za cji dzia ła ją cych
w Wy szo gro dzie, tj. se nio rów, har ce rzy, sto wa rzy szeń

• ogro dze nia sta dio nu
• upo rząd ko wa nia i za go spo da ro wa nia te re nu pa ro -

wy na prze ciw skle pu „Ka ba no sek” i utwo rze nia Par ku
Re kre acji dla Miesz kań ców z si łow nią ze wnętrz ną.

Zwra cam się do Pań stwa z proś bą o po par cie w nad cho dzą cych
wy bo rach sa mo rzą do wych. 

Z wy ra za mi sza cun ku

Jo an na Ur szu la Mi sia kow ska
MA TE RIAŁ SFI NAN SO WA NY PRZEZ KO MI TET WY BOR CZY PSL

Szanowni Państwo!
Urodziłam się w Wyszogrodzie i z tym regionem związane jest

całe moje życie. Jestem absolwentką Architektury Krajobrazu w
Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Pracę zawodową rozpoczęłam w Szkole Rolniczej w Ciućkowie
jako nauczycielka przedmiotów zawodowych, a od 1999 r. dyrektor
tej placówki, przygotowując młodzież do pracy w rolnictwie i jego
otoczeniu.

W 2008 r., po połączeniu szkół w Wyszogrodzie i w Ciućkowie,
objęłam stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w
Wyszogrodzie. Funkcję tę pełniłam do chwili powierzenia mi
mandatu radnej powiatu płockiego.

Kierując szkołą  pozyskiwałam środki na jej  modernizację nie
tylko od organu prowadzącego, ale również z funduszy europejskich.
Dzięki temu powstały liczne pracownie dydaktyczne,
zmodernizowana została stołówka oraz internat.  Utworzyłam nowe
typy szkół, kształcące w wielu zawodach. Moim nadrzędnym celem
jest dobro uczniów. Zawsze starałam się, aby szkoła była przyjazna i
bezpieczna, a także stwarzała warunki do wszechstronnego rozwoju.
Pracując w Radzie Powiatu w Komisjach do Spraw Społecznych oraz
Budżetu i Finansów wykorzystywałam swoje doświadczenie dla
dobra rozwoju oświaty w naszym powiecie. Dzięki moim staraniom
o środki finansowe, w macierzystej szkole udało się w ostatnim
okresie zrealizować wiele działań: wykonano parking przed szkołą,
wyremontowano zaplecze warsztatowe oraz stołówkę, stworzono w
pełni wyposażone pracownie dla nowo powstałych zawodów. Brałam
czynny udział w pracach nad opracowaniem wniosku do Narodowej
Agencji Programu „Erasmus plus”, czego efektem jest pozyskanie
środków w wysokości 149 000 Euro umożliwiających 72 uczniom
Technikum odbycie stażu zawodowego w Irlandii. Uczestniczyłam
również w pracach nad utworzeniem w pomieszczeniach

niewykorzystanych przez dom pomocy społecznej placówki
opiekuńczo-wychowawczej w Wyszogrodzie, w której opiekę i
pomoc znajdą dzieci z naszego powiatu.

Poprawa bezpieczeństwa drogowego to dla mnie zadanie
priorytetowe. W 2016 r. we współpracy z gminą Mała Wieś i
Bodzanów oddano do użytku chodnik Mała Wieś - Niździn oraz
drogę Cieśle - Bodzanów. Na sercu zawsze leżała mi sprawa
dokończenia drogi tzw. „Traktu Orszymowskiego”. Ta ważna dla
mieszkańców wsi Rębowo inwestycja została zakończona w 2017 r.
Obecnie została rozpoczęta przebudowa i modernizacja  drogi
powiatowej Kobylniki - Bulkowo, o znaczeniu strategicznym dla  tego
regionu.

Poza pracą zawodową wspieram męża Grzegorza w prowadzeniu
gospodarstwa rolnego, co jest dla mnie doskonałym doświadczeniem
w zdobywaniu praktycznej wiedzy na temat opłacalności produkcji
oraz wysiłku związanego z ciężką pracą na wsi. Wspólnie staramy się
podtrzymywać tradycje wsi polskiej od lat hodując konie
wykorzystywane w sporcie i rekreacji.

Czynnie uczestniczę w życiu społecznym i znam problemy
mieszkańców gmin Wyszogród, Mała Wieś i Bulkowo. Myślę, że lata
mojej pracy w szkole, znajomość realiów życia w naszym lokalnym
środowisku oraz doświadczenie zdobyte w ostatnich czterech latach
pracy w samorządzie, predysponują mnie do reprezentowania
Państwa interesów jako radnej powiatu płockiego. Zobowiązuję się do
rzetelnej pracy i zwracam się z uprzejmą prośbą o Państwa poparcie
w nadchodzących wyborach.

Z wyrazami szacunku, 

Elżbieta Anna Jachimiak
MATERIAŁ SFINANSOWANY PRZEZ KOMITET WYBORCZY PSL

W dniu 13.09.2018 r. w Gmi nie Bul ko wo ode bra -
li śmy za da nie pn: „Bu do wa cen trum ak ty wi za cji spo -
łecz nej i za wo do wej na dział ce o nr ewid. 31/2 w miej -
sco wo ści Bli cho wo” – Etap I wy ko na nie sta nu su ro we -
go za mknię te go. Kwo ta in we sty cji to 160 510,00 zł
brut to, w tym kwo ta 63 399,75 zł od szko do wa nia wy -
pła co na Gmi nie przez ubez pie czy cie la w związ ku z po -
ża rem bu dyn ku gmin ne go w Bli cho wie. Cen trum ak -
ty wi za cji spo łecz nej i za wo do wej zo sta ło wy bu do wa ne
na miej scu po bu dyn ku fi lii bi blio tecz nej w Bli cho wie.

„Bu do wa cen trum ak ty wi za cji spo łecz nej i za wo do wej”

Elżbieta Anna Jachimiak kandydatka do Rady Powiatu w Płocku

Jo an na Mi sia kow ska kan dy dat ka do Ra dy Gmi ny i Mia sta Wy szo gród, okręg nr. 4
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Jubileuszowy X Dziennikarski Podwieczorek u Biskupa

Kandydat na Wójta
Gminy Czerwińsk nad Wisłą
Mariusz Ciećwierz
Szanowni Państwo!

Zwracam się z prośbą o poświęcenie chwili czasu na
przeczytanie mojego listu. Być może nie wszyscy z Państwa
mnie zdążyli poznać, dlatego chciałbym przybliżyć
Państwu moją osobę oraz przedstawić program na
najbliższą kadencję.

Zawodowo od wielu lat zajmuję się logistyką w firmie
handlowej, kierując obecnie tym działem.  W ramach tej
działalności zajmuję się m.in. doborem i kierowaniem
zespołem pracowników, negocjowaniem umów,
tworzeniem budżetu i trzymaniem pieczy nad jego
realizacją. W 2015 roku zostałem wybrany na Sołtysa wsi
Wychódźc. W ciągu tych kilku lat zorganizowałem zebranie
wiejskie, na którym podjęto m.in. uchwałę o postawieniu
strzałek kierunkowych z informacją o numerach
budynków. 

Od 2 lat organizuję Wiślane spotkania, które łączą 2
brzegi – Wychódźc i Secymin Nowy. Być może ta
inicjatywa przyczyniła się do planów budowy mostu w tej

lokalizacji, który jest szansą na rozwój całego regionu. 
Uczestnicząc w sesjach Rady Gminy miałem okazję z

bliska przyjrzeć się jej działaniom. Rokrocznie
występowałem z apelem i prośbą do Rady Gminy o
wyznaczenie funduszu sołeckiego. Argumentowałem, że
Mieszkańcy mają prawo nie tylko wyboru Wójta oraz
Radnych, ale także decydowania o przeznaczeniu części
budżetu na potrzeby ich sołectw. Dodatkowo budżet gminy
otrzymałby zwrot  z budżetu Państwa 40% wydatkowanej
kwoty, co w obecnej kadencji stanowi kilkaset tysięcy
złotych. Niestety większość Rady zdecydowała inaczej i
fundusz sołecki nie został wyznaczony. Ponadto,
Zdecydowanie przeciwstawiam się wyprzedaży majątku
gminnego. Dlatego wraz z osobami należącymi do
Komitetu Wyborczego Wyborców Nasza Ziemia – Gmina
Czerwińsk nad Wisłą stanowimy alternatywę i dajemy
Państwu możliwość wyboru, w którą stroną sprawy naszej
gminnej społeczności powinny pójść. W załączeniu nasz
program.

Jestem kandydatem niezależnym, który będzie
współpracował z Radą Gminy, Sołtysami oraz
Mieszkańcami, a wypracowane wspólnie stanowisko będzie
dla mnie wiążące.

Z WYRAZAMI SZACUNKU 
MARIUSZ CIEĆWIERZ

We wto rek 9 paź dzier ni ka od był
sie X Ju bi le uszo wy Dzien ni kar ski
Pod wie czo rek u Bi sku pa Pio tra Li -
be ry, na któ ry mia łem za szczyt być
za pro szo ny.  

Tra dy cyj nie dzien ni kar skie spo tka -
nia od by wa ją się po nie dzie li środ ków
spo łecz ne go prze ka zu.   W tym ro ku
prze sła niem kie ro wa nym przez Pa pie ża
Fran cisz ka Jó ze fa do lu dzi me diów
jest  ha sło „Praw da Was Wy zwo li – Fa -
ke news a dzien ni kar stwo po ko ju „.
Prze sła niem orę dzia pa pie ża,   naj bar -
dziej ra dy kal nym an ti do tum na fa ke
news jest oczysz cze nie sie przez praw dę
i dzien ni kar stwo po ko ju.

Bp Piotr Li be ra  pod kre ślił, że we -
dług pa pie ża fa ke news opar ty jest
na nie ist nie ją cych lub znie kształ co nych
da nych, któ re zmie rza ją do oszu ka nia,
a na wet ma ni pu lo wa nia czy tel ni kiem.
Dla te go fa ke news mo że wy da wać się
praw do po dob ny.

Pod czas spo tka nia rzecz nik Ku rii

Die ce zjal nej Elż bie ta Grzy bow ska,
przy po mnia ła, że w mi nio nych la tach
bi skup płoc ki go ścił na dzien ni kar skich
spo tka niach wy bit nych dzien ni ka rzy,
teo lo gów i spe cja li stów PR.

W tym ro ku go ściem spo tka nia był
ks. prał. Ma rek Gan car czyk, pre zes Fun -
da cji Opo ka, by ły wie lo let ni re dak tor
Go ścia Nie dziel ne go.

W trak cie pre lek cji ks pra łat po wie -
dział że Fa ke news, to okre śle nie kłam -
stwa. Uży wa nie pew nych słów kształ tu -
je nas, tak jest na przy kład, gdy zwią zek
dwóch męż czyzn okre śla ny jest mia -
nem „mał żeń stwa”, al bo gdy mó wi się
o „nie płod no ści spo łecz nej par ho mo -
sek su al nych”. W pra cy me dial nej trze ba
pa mię tać o pod sta wo wym ce lu stwo rze -

nia czło wie ka przez Bo ga, a po tem dać
te mu wła ści we sło wo”

W trak cie wspo mnia no o Asii Bi bi
z Pa ki sta nu, któ ra jest od wie lu lat wie -
zio na za to że nie chce się wy rzec wia ry
chrze ści jań skiej. Bp Piotr Li be ra kil ku -
krot nie ape lo wał do am ba sa dy Re pu bli -
ki Pa ki sta nu o uwol nie nie tej ko bie ty.

ks bp Pitr Li be ra za po wia dał za koń -

cze nie Ro ku św. Sta ni sła wa Kost ki
w die ce zji 25 li sto pa da w Ry pi nie. Na le -
ży przy po mnieć że św. Sta ni sław Kost ka
po cho dzi z zie mi ma zo wiec kiej, uro dził
i wy cho wy wał się w Rost ko wie ko ło
Prza sny sza

Na za koń cze nie spo tka nia wy ko na -
ne zo sta ło wspól ne pa miąt ko we zdję cie.

PA WEŁ KŁO BU KOW SKI
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Nazywam się Bartosz Kwaśnik mam 26lat i jestem
mieszkańcem miasta Wyszogród oraz strażakiem
w tutejszej jednostce. Moją pasją od dłuższego
czasu jest kulturystyka. Już jako nastolatek
podnosiłem ciężary w domowej siłowni, która
składała się z prostej ławeczki i kilku hantli. W
kolejnych latach stwierdziłem, że czas zacząć
trenować na dobrze wyposażonych siłowniach,
zacząć swoją ciężką pracę nad poprawą wyglądu
swojej sylwetki. 

To tam zrodziła się myśl o wzięciu udziału w
zawodach kulturystycznych rangi ogólnopolskiej i
pojawiły się marzenia o wystąpieniu na scenie
międzynarodowej. W roku   2014 skończyłem kurs
potwierdzający kwalifikacje zawodowe jako
instruktor siłowni – trener personalny z wynikiem
pozytywnym oraz kurs instruktora sztuk walki –
MMA również z wynikiem pozytywnym. Po
ukończeniu kursów podjąłem decyzję o
profesjonalnej opiece trenerskiej, tak by móc zostać
zawodnikiem sportów sylwetkowych. Po roku
ciężkich, wyczerpujący i pełnych wyrzeczeń i
poświęceń przygotowań wyraziłem chęć
spróbowania swoich sił w zawodach
kulturystycznych jakimi były Debiuty
kulturystyczne Federacji WFF – WBBF Ostrów
Mazowiecka, na których zająłem IV miejsce w
kategorii Fitness plażowe mężczyzn. Po wzięciu
udziału w tych zawodach mój apetyt i chęć
rywalizacji wzrósł. Zacząłem więc przygotowywać się
do startu w zawodach Pucharu Polski w Siedlcach, na
których wszedłem do ścisłego finału w top 6. Po roku
przerwy w startach jako zawodnik i doskonalenia
swojej sylwetki wystartowałem w zawodach
kulturystycznych prestiżowej międzynarodowej
Federacji IFBB Grand Prix Polski FIWE 2017 w

kategorii Fitness plażowe atletyczne OPEN.
Uplasowałem się wtedy na V miejscu spośród 25
zawodników. Kolejnymi zawodami były Kamienna
Rzeźba Strzegom w tej samej kategorii z miejscem V
w finałowym top 6.

W tym roku udało mi się wystartować również
na zawodach w Strzegomiu Kamienna Rzeźba w
kategorii Fitness plażowe atletyczne z miejscem VI.
22.09 startuję w międzynarodowych zawodach
Diamond Cup Warsaw FIWE, na których wychodzę
w kategorii Fitness plażowe mężczyzn 176 cm z
zawodnikami z całego świata. Start w zawodach
zakończył się dla mnie mega wielkim sukcesem w
który do dziś nie mogę uwierzyć, stanąłem na
deskach międzynarodowej sceny i zająłem wysokie 3
miejsce Top 3 z pośród zawodników z takich krajów
jak Malta, Austria i Polska. Jest to dla mnie ogromne
osiągnięcie iż tak długo wyczekiwany puchar na
międzynarodowych zawodach w końcu trafił w moje
ręce. Był to dla mnie ogromnie ważny start
,uplasowałem się na wysokiej pozycji i dodatkowo
zdobyłem punkty do światowego rankingu w tabeli
prestiżowej międzynarodowej federacji  IFBB. Co do
dalszych planów na starty w zawodach, wszystko
będzie zależało od kwestii finansowej i zdrowotnej
.Jest to kosztowny sport. Tak na końcu chciałbym
podziękować wszystkim osobom wspierającym
mnie w przygotowaniach, mojej rodzinie,
narzeczonej, przyjaciołom i znajomym, Trenerowi
Tomaszowi Słodkiewicz oraz podziękować firmom
które dołożyły swoją małą cegiełkę do tych
przygotowań: Okręgowa stacja kontroli pojazdów
Jacek Kasztelan, ,,Quanta cars'' wypożyczalnia
samochodów, Sklep wędkarski ,,Orata'' w
Wyszogrodzie, ,,Vita Clinic'', ,,Drip's'' kroplówki
witaminowe, ,,Power Club'' w Płońsku.

Bartosz Kwaśnik kulturysta z Wyszogrodu 

Dnia 22 wrze śnia 2018 r. od by ło się
ko lej ne wy da rze nie skie ro wa ne
do miesz kań ców Gmi ny Bul ko wo.
„Prze pi sy z bab ci ne go kre den -
su” – tak na zy wał się pro jekt re ali zo -
wa ny dzię ki uzy ska ne mu do fi nan so -
wa niu za po śred nic twem LGD – swój
fi nał miał w so bot ni wie czór w no wo
zmo der ni zo wa nej re mi zie OSP
w Bul ko wie. 

Pod czas tej nie zwy kłej uro czy sto ści
miesz kań cy mie li moż li wość de gu sta cji
smacz nych po traw, wy pie ków oraz
prze ką sek we dług „bab ci nych” prze pi -
sów, któ re zo sta ły przy go to wa ne przez
sto wa rzy sze nia z te re nu na szej gmi ny:
Ko ło Go spo dyń Wiej skich z Włók, „Ko -
lo ro we Ma ki”, Ko ło Eme ry tów, Ren ci -
stów i In wa li dów w Bul ko wie oraz Sto -
wa rzy sze nie „Na sza Przy szłość”. De ko -

ra cja sto łów, mno gość przy sma ków
spra wia ły nie sa mo wi te wra że nie. Je ste -
śmy bar dzo wdzięcz ny i jed no cze śnie
ser decz nie dzię ku je my sto wa rzy sze -

niom za ogrom pra cy i ser ca ja kie wło ży -
ły w ten pro jekt. Przy go to wa ne przez
nich na kry cia sto łów by ły jed nym z naj -
efek tow niej szych punk tów pro gra mu.
Ko lej nym ele men tem dnia by ły warsz -
ta ty de ko ra cji sto łu oraz po ga dan ka
o zdro wym sty lu ży cia za pre zen to wa na
przez p. Agniesz kę Ki sie lew ską -Żu ław -
nik. Na stęp nie wrę czo ne zo sta ły na gro -
dy w kon kur sach.

Kon kurs na naj lep szą po tra wę:
1. „Kne dle ze śliw ka mi” – Ko ło

Eme ry tów, Ren ci stów i In wa li dów
w Bul ko wie;

2. „Bia ła kieł ba sa” – KGW z Włók;
3. „Pie ro gi” – Sto wa rzy sze nie „Ko -

lo ro we Ma ki”;
4. „Cia sto ja go do we kru che” – Sto -

wa rzy sze nie „Na sza Przy szłość”.
Wy róż nie nia: „Miód” w wy ko na niu

Pa na Bog da na Mat cza ka oraz „Pasz tet”

w wy ko na niu Ko ła Eme ry tów, Ren ci -
stów i In wa li dów w Bul ko wie.

W kon kur sie na naj efek tow niej szą
de ko ra cję sto łu zwy cię ży ło Sto wa rzy sze -
nie „Na sza Przy szłość”. Zwień cze niem
ca łej im pre zy by ła za ba wa ta necz na,
któ rą po pro wa dził ze spół Awan gar da.
Dzię ku je my wszyst kim przy by łym
za wspa nia łą za ba wę.

Pro jekt współ fi nan so wa ny:
Ope ra cja pn. „Prze pi sy z bab ci ne go

kre den su” ma ją ca na ce lu ak ty wi za cję,
in te gra cję i wzmac nia nie wy ko rzy sta nia
ka pi ta łu spo łecz ne go sub re gio nu współ -
fi nan so wa na jest ze środ ków Unii Eu ro -
pej skiej w ra mach pod dzia ła nia 19.2
„Wspar cie na wdra ża nie w ra mach stra -
te gii roz wo ju lo kal ne go kie ro wa ne go
przez spo łecz ność” Pro gra mu Roz wo ju
Ob sza rów Wiej skich na la ta 2014-
2020.

„Przepisy z Babcinego Kredensu”

ogłoszenia
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