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Kon rad Pe płow ski (Kon dziu) to twar dy, uśmiech nię -
ty fa cet. Nie pa mię tam już kie dy go pierw szy raz
spo tka łem, ale na pew no był wte dy uśmiech nię ty.
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Jak wiele jest ludzi z ciekawymi pasjami, którymi by
mogli podzieliç się z innymi. Pomóc innym tylko dla
czystej satysfakcji. Stąd padł pomysł utworzenia
portalu internetowego. strona  5
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Wi tam z wa ka cyj nym 
nu me rem ga ze ty 
e -wy szo grod.pl

W mia stach wa ka cje w peł ni. Za to w na -

szym rol ni czym re gio nie pra co wi ty czas.

Na resz cie cie pło i sło necz nie po by le ja kiej

zi mie i chłod nej wio śnie.

Tro chę desz czu i burz de li kat nie zmo czy ło

wy schnię ta zie mię. W tym ro ku su sza jest

szcze gól nie do kucz li wa a prze cież to do pie -

ro dru ga po lo wa lip ca. Su sza po ka zu je

nam jak bar dzo po win ni śmy dbać o do stęp

do wo dy i od po wied nio nią go spo da ro wać.

Je stem za mak sy mal nym za go spo da ro wa -

niem wód opa do wych, uprosz cze niem pro -

ce dur w tym wzglę dzie i uła twie niom. Rób -

cie zbior ni ki tyl ko tak, że by przy oka zji wy -

glą da ły ład nie. Ech roz ma rzy łem się. 

A co się cie ka we go dzia ło?

W więk szo ści gmin od by ły się co rocz ne za -

wo dy spor to we OSP. To faj ne lo kal ne fe sty -

ny, za ba wa i in te gra cja ale rów nież spraw -

dze nie funk cjo no wa nia sprzę tu i umie jęt -

no ści stra ża ków. 

W gmi nie Czer wińsk od był się du ży fe styn

„Świę to Tru skaw ki”. Oso bi ście nie by łem

ale mó wią że uda ny. Gra tu la cje dla or ga ni -

za to rów.

PA WEŁ KŁO BU KOW SKI

RE DAK TOR NA CZEL NY.
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Bur mistrz Gmi ny i Mia sta Wy szo gród Jan Bosz ko za pra sza ser decz nie miesz kań ców do udzia łu w
ofi cjal nym otwar ciu ul. Ko ściusz ki. Tra dy cyj ne „prze cię cie wstę gi” do ko na ne zo sta nie u zbie gu ulic
Ko ściusz ki i Mo sto wej w dniu 28 lip ca br. o godz. 13.00.

Dłu go ocze ki wa na przez  miesz kań ców Wy szo gro du re ali za cja in we sty cji  do bie gła koń ca. Z dniem 30 czerw ca 2015 ro ku od da no do
użyt ku  je den z ele men tów za da nia pod na zwą : ,,Upo rząd ko wa nie go spo dar ki wod no -ście ko wej w Gmi nie i Mie ście Wy szo gród ,, fi nan so -
wa ne go w ra mach dzia ła nia 321 – Pod sta wo we usłu gi dla go spo dar ki i lud no ści wiej skiej z Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la ta
2007 – 2013, - Bu do wa sie ci ka na li za cji sa ni tar nej i desz czo wej w re jo nie ul. Ko ściusz ki wraz z od bu do wą na wierzch ni i cią gów pie szych.

War to wspo mnieć, że w ra mach te go przed się wzię cia  wy ko na ne zo sta ły  rów nież : Bu do wa sie ci wo do cią go wej w ul. War szaw skiej  oraz
Bu do wa przy do mo wych oczysz czal ni ście ków na te re nie Gmi ny i Mia sta Wy szo gród.

49 go spo darstw do mo wych na te re nie Gmi ny Wy szo gród do po sa żo ne zo sta ło w  przy do mo we oczysz czal nie . W kosz tach wy ko na nia in -
sta la cji par ty cy po wa li rów nież wła ści cie le go spo darstw do mo wych.

Na le ży pod kre ślić  ,że wy ko naw cą ro bót by ła lo kal na spół ka Za kład Go spo dar ki  Ko mu nal nej Sp. z o.o., któ ra przy re ali za cji za sto so wa ła in no -
wa cyj ną i pro eko lo gicz ną tech no lo gię.

Wy ko na na in fra struk tu ra wo do cią go wa w ul. War szaw skiej po zwo lił spiąć część  pół noc ną i po łu dnio wą te re nu Wy szo gro du.
W ra mach pro jek tu wy bu do wa no  sieć ka na li za cji sa ni tar nej i desz czo wej oraz do ko na no wy mia ny na wierzch ni jezd ni  i cią gów

pie szych w ul. Ko ściusz ki , któ ra w zna czą cy spo sób pod nie sie po ziom ży cia miesz kań ców te go te re nów , jak rów nież  in nych użyt -
kow ni ków  ko rzy sta ją cych z no wo pow sta łej  in fra struk tu ry dro go wej. Wy ko naw cą w/w ro bót by ło Kon sor cjum skła da ją ce się z
dwóch firm ze wnętrz nych wy ło nio nych w pro ce du rze prze tar go wej: Hy dro pol  Sp. z o.o. , Wy ko naw stwo Ro bót Wod no – Sa ni -
tar nych Ban go spół ka jaw na.

In we sty cje te po zwa la ją osią gnąć za mie rzo ny efekt eko lo gicz ny oraz do sto so wać  się do dy rek tyw Unii Eu ro pej skiej z za kre su
ochro ny śro do wi ska .

In we sty cja by ła re ali zo wa na w dwóch eta pach :
- pierw szy etap :pierw szy/dru gi  kwar tał ro ku 2014 
- dru gi etap: gru dzień 2014-maj 2015 
Cał ko wi ty koszt in we sty cji opie wa na kwo tę: 3 767 342 , 13 zł, zaś kwo ta do fi nan so wa nia sta no wi  75 % po nie sio nych kosz -

tów kwa li fi ko wa nych : 2 297 159,00 zł

Za pro sze nie dla dzie ci 
do Rę bow skie go Do mu Kul tu ry

27.07 Po nie dzia łek: Rajd ro we ro wy
po oko li cy. 15.00 -18.30

28.07 Wto rek: Spo tka nie ku li nar ne
dla dzie ci, gry i za ba wy dla dzie ci. 10.00 -
13.30

29.07 Śro da: Za ję cia ku li nar ne dla do -
ro słych (da nia z mło dych wa rzyw), oglą da -
nie ba jek dla dzie ci.

30.07 Czwar tek: Spo tka nie chó ru, za -
ję cia pla stycz ne/kom pu te ro we. 16.00 -
19.30

31.07 Pią tek: Spa cer po oko li cy, fo to -
gra fo wa nie przy ro dy i cie ka wych miejsc
(wła sny sprzęt). 15.00 -18.30

Cen trum Kul tu ry Wi sła – Wy szo gród
25.07 Ko la i przy ja cie le – za pra sza ją

do wspól ne go śpie wa nia Am fi te atr nad Wi -
słą w Wy szo gro dzie

Sport
26.07 NIE DZIE LA SPÓJ NIA MA ŁA

WIEŚ – ORZEŁ GO LE SZYN godz. 11:00

Zna ny biz nes men i dzia łacz z
Gre en po in tu Ar tur Dy ba now ski
zo stał mia no wa ny przez Eri ca
Adam sa, pre zy den ta Bro okly nu,
no wym człon kiem Ra dy Dziel ni cy
nr 1. Tym sa mym po więk szył on
pol ską re pre zen ta cję w or ga ni za cji
ma ją cej wpływ na ży cie i funk cjo -
no wa nie m.in. Gre en po in tu i Wil -
liams bur ga.

„Cie szę się bar dzo, że w koń cu
uda ło mi się do stać do ra dy dziel ni -
cy, w któ rej miesz kam i pro wa dzę
swój biz nes” – pod kre ślił w roz mo -
wie z „No wym Dzien ni kiem” Ar -
tur Dy ba now ski, te go rocz ny Wiel ki
Mar sza łek Pa ra dy Pu ła skie go.

Po lo nij ny biz nes men zo stał po -
wo ła ny do Ra dy Dziel ni cy nr 1
przez   Eri ca Adam sa, pre zy den ta
Bro okly nu. Wraz z nim no mi na cję
otrzy ma ło czte rech in nych dzia ła -
czy i spo łecz ni ków z Gre en po in tu i
Wil liams bur ga: Jo el Gross, Yoel
Lan dau, Mar tin Hof f man oraz To -
by Mo sko vits. Ar tur Dy ba now ski
po cho dzi z Wy szo gro du. 

Pol skie dro gi nie na le żą do naj bez -
piecz niej szych, wie le dróg jest wy eks -
plo ato wa nych i nad mier nie ob cią żo -
nych.  Fe no me nal nym przy kła dem ta -
kiej „pol skiej dro gi” jest dro ga kra jo wa
nr 50 na od cin ku od Wy szo gro du do
Ru szek. 

Choć dro ga zo sta ła wy bu do wa na sto -
sun ko wo nie daw no w 1999 ro ku, wraz z

no wym mo stem w Wy szo gro dzie od po -
cząt ku by ła prze wi dzia na na du ży ruch sa -
mo cho dów cię ża ro wych. W dniu dzi siej -
szym stan dro gi jest fa tal ny. As falt po ła ma -
ny,  do raź nie kle jo ne dziu ry ma te ria łem
któ ry bar dziej przy po mi na smo łę niż as falt.
W wie lu miej scach fre zo wa ny as falt z row -
ka mi jest bar dzo nie bez piecz ny. Po wje cha -
niu na ta ka na wierzch nię na stę pu je gwał -
tow ne ścią ga nie sa mo cho du. Prak tycz nie
nie ma ty go dnia aby na tym od cin ku nie na -
stą pił ja kiś wy pa dek.

W dniu 20 lip ca mia ła miej sce ko li zja
pię ciu sa mo cho dów, w tym dwóch cię ża ro -
wych. Sy tu acja by ła bar dzo nie bez piecz na.
Na szczę ście żad na z osób po waż nie nie
ucier pia ła.

W wy ni ku te go zda rze nia dro ga nr 50
by ła na wie le go dzin za blo ko wa na.

Wię cej zdjęć ze zda rze nia na por ta lu
www.e -wy szo grod.pl 

Dro ga nr 50 szcze gól nie nie bez piecz na
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1 sierp nia mi ja ko lej na rocz ni ca wy -
bu chu Po wsta nia w War sza wie
w 1944 ro ku. Ten fakt jest oka zją
do przy po mnie nia o bo ha te rze tych
tra gicz nych wy da rzeń - Ja nie Ja rosz -
ku, uro dzo nym i po cho wa nym we
wsi Or szy mo wo k. Wy szo gro du.

Jan uro dził się 21 grud nia 1908 r.
Po zda niu ma tu ry wy je chał na stu dia
do War sza wy. Stu dio wał w Szko le
Głów nej Han dlo wej, po jej ukoń cze niu
był na uczy cie lem ma te ma ty ki w Płoc -
ku, we Wło cław ku i Grod nie. W la tach
trzy dzie stych prze szedł prze szko le nie
woj sko we ofi ce rów re zer wy w Ko mo ro -
wie. We wrze śniu 1939 r. wal czył w 18
dy wi zji pie cho ty, gdzie awan so wał
do stop nia po rucz ni ka. Po za koń cze niu
kam pa nii wrze śnio wej uda ło Mu się
unik nąć aresz to wa nia i pod czas oku pa -
cji za miesz kał w Wy szo gro dzie i tam
pro wa dził dzia łal ność kon spi ra cyj ną.
Jed no cze śnie pra co wał ja ko na uczy ciel
taj ne go na ucza nia, pro wa dził pla ców kę
wy daw ni czą na te re nie zie mi płoc kiej.

W oba wie przed aresz to wa niem
w stycz niu 1943 r. prze do stał się
do War sza wy, gdzie dzia łał w struk tu -
rach or ga ni za cji Miecz i Pług. W lip cu
1944 r. zo stał mia no wa ny ko men dan -
tem MiP dziel ni cy War sza wa - Śród mie -
ście. W pierw szych dniach Po wsta nia
War szaw skie go zgło sił się do mjr. Le ona
No wa kow skie go, or ga ni za to ra Zgru po -
wa nia „Chro bry II”, któ ry mia no wał Go
sze fem szta bu tej jed nost ki. Oso bi ście
spra wo wał do wódz two ope ra cyj ne i tak -
tycz ne. Uczest nik wie lu ak cji bo jo wych,
w któ rych znisz czył kil ka czoł gów i wo -
zów pan cer nych. Zo stał od zna czo ny
m.in. Srebr nym Krzy żem Vir tu ti Mi li -
ta ri. Po legł w dniu 15 sierp nia 1944 r.
w oko li cy ul. Grzy bow skiej. Zo stał po -
cho wa ny przy szpi ta lu na ul. Ma riań -
skiej. Po woj nie eks hu mo wa ny i po cho -
wa ny w Or szy mo wie.W cza sie Po wsta -
nia wal czył w stop niu ka pi ta na, po -
śmiert nie mia no wa ny ma jo rem.

„Miej sca pa mię ci Zgru po wa nia AK
„Chro bry II”, Dom Wy daw ni czy Bel lo na, 

War sza wa 2004 r.

Wspo mnie nia żoł nie rzy 
Zgru po wa nia „Chro bry II”.

15 sierp nia 1944 ro ku Niem cy przy -
pu ści li atak przy uży ciu czoł gów w re jo nie
uli cy Łuc kiej, Grzy bow skiej i Cie płej - wspo -
mi na Ta de usz Rym kie wicz „Cha bro wy”.
W Zgru po wa niu ostre po go to wie. W re jon
za gro że nia uda ją się na mo to rze kpt. Jan Ja -
ro szek, mo tor na zmia nę pro wa dzą kpr. Ja -
nusz Ślu sar ski i kpr. Ka zi mierz Szcze szek.
W cza sie uniesz ko dli wia nia czoł gów gi nie
kpt. Jan Ja ro szek „Pro boszcz”- szef szta bu
Zgru po wa nia „Chro bry II”.

Łącz nicz ka Zdzi sła wa Ro mań ska
„Jol ka I” z kom pa ni łącz no ści opo wia da:
„15 sierp nia wie czo rem, na ba ry ka dzie
prze ciw czoł go wej kpt. „Pro boszcz”
z odzia łem swo ich żoł nie rzy ocze ki wał
na tar cia czoł gów. Czas skra ca li so bie pa ląc
pa pie ro sy. Po dob no ja ko trze ci przy pa lił
od za pał ki kpt. Jan Ja ro szek i zgi nął prze -
szy ty se rią z ka ra bi nu ma szy no we go. Zo -
stał po cho wa ny z ho no ra mi woj sko wy mi.
Zwło ki spo czę ły, owi nię te we fla gę o bar -
wach na ro do wych, w od dziel nym gro bie
przy uli cy Ma riań skiej”.

Kpr. pchor. Mi chał Wi twic ki „Lu -
dwik” opo wia da -„Sze fo wie szta bu, ka pi -
ta no wie „Pro boszcz” / Jan Ja ro szek/ i „Je -
rzew ski” / An drzej Kow nac ki/ to by ły róż -
ne oso bo wo ści. Kpt. „Pro boszcz” to był
uro dzo ny wo jow nik, nie zwy kle od waż ny,
po dej mo wał szyb kie de cy zje, miał du cha
wal ki, stwo rzo ny do bez po śred nie go
udzia łu w bo ju i tym się in te re su ją cy. Za -
nie dby wał to, co na ty łach. Dzia ła ją cy ra -
czej sa mo dziel nie”. 

„Wspo mnie nia żoł nie rzy Zgru po wa nia
„Chro bry II”, Dom Wy daw ni czy Bel lo na,

War sza wa 2006

War to od wie dzić cmen tarz w Or szy -
mo wie, idąc głów ną ale ją w stro nę krzy ża,
po pra wej stro nie przy sta nąć nad gro bem
Ja na Ja rosz ka „Pro bosz cza” i za pa lić znicz,
na znak pa mię ci i hoł du dla Po la ków, któ -
rzy od da li ży cie za wol ność Oj czy zny.

Jan Ja ro szek żoł nierz Po wsta nia War szaw skie go

Kpt. „Pro bosz cza” Jan Ja ro szek szef szta -
bu Zgr. „Chro bry II” 4-15 VIII 1944r

Pły ta na grob na na cmen ta rzu w Or szy mo wie
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UWA GA! Kon kurs Fo to gra ficz ny 
dla Osób Nie peł no spraw nych!

Je śli Two ją pa sją jest fo to gra fia, po tra -

fisz za trzy my wać w ka drze ulot ne mo -

men ty rze czy wi sto ści, za pra sza my Cie -

bie do wzię cia udzia łu w Kon kur sie Fo to -

gra ficz nym! Re gu la min kon kur su oraz

nie zbęd ne for mu la rze (kar ta zgło sze nio -

wa, opis zgła sza nej fo to gra fii) znaj dziesz

w za łącz ni kach lub na stro nie in ter ne to -

wej www.ra zem le piej.org.pl. Ter min nad -

sy ła nia prac upły wa 10 wrze śnia 2015 ro -

ku. Wrę cze nie na gród lau re atom na stą pi

pod czas Mię dzy na ro do wych Tar gów Pra -

cy i In te gra cji Płock 2015, w dniu 2 paź -

dzier ni ka 2015 ro ku w Cen trum Wi do -

wi sko wo -Spor to wym OR LEN ARE NA

w Płoc ku. Or ga ni za to ra mi kon kur su są:

Sto wa rzy sze nie na Rzecz Roz wo ju Pol -

skiej Wsi „Ra zem Le piej” oraz Wo je wódz -

ki Urząd Pra cy w War sza wie Fi lia w Płoc -

ku. Na gro dy spon so ru ją: Urząd Mar szał -

kow ski Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go

w War sza wie, Sta ro stwo Po wia to we

w Płoc ku, Urząd Mia sta Płoc ka. Za pra -

sza my do udzia łu! 

W so bo tę od by ła się ko lej na, już
XX edy cja Re gat Że glar skich w No -
wym Du ni no wie. Po wiat Płoc ki jest
pa tro nem tej im pre zy od 15 lat,
czy li moż na po wie dzieć, od po cząt -
ku swo je go ist nie nia. Re ga ty to
nie wąt pli wie jed na z naj więk szych
atrak cji na sze go re gio nu. Rok rocz -
nie uczest ni czą w nich za rów no
miesz kań cy na sze go po wia tu, jak
i go ście z są sied nich po wia tów
i wo je wództw. Nie za prze czal ny
urok i nie sa mo wi ta uro da ma low -
ni czo po ło żo nej gmi ny spra wia ją,
że tu tej sze Re ga ty Że glar skie cie -
szą się tak du żym po wo dze niem.

Rze ka Wi sła, licz ne je zio ra i la sy Go -
sty niń sko -Wło cław skie go Par ku Kra jo -
bra zo we go, sta no wią ogrom ny wa lor tu -
tej szej zie mi. Za chę ca my wszyst -
kich  do od kry wa nia wa lo rów tu ry stycz -
nych, re kre acyj nych i wy po czyn ko wych,
ja kie stwa rza ta część po wia tu płoc kie go.
Już te raz wa lo ry te od kry ło wie lu miesz -
kań ców nie tyl ko na sze go po wia tu, ale
i są sied nich du żych miast, jak War sza -
wa, Łódź, a tak że Płock, czy Wło cła wek.
Wa lo ry przy rod ni cze to nasz lo kal ny
skarb, jesz cze nie w peł ni wy ko rzy sta ny.
W tym miej scu ist nie je pod ło że
do współ pra cy po mię dzy sa mo rzą da mi
a przed się bior ca mi i miesz kań ca mi, któ -
re to mo że się przy czy nić do peł ne go
roz kwi tu i mak sy mal ne go wy ko rzy sta -
nia moż li wo ści ja kie da ła nam na tu ra.

Uczest ni cy wal czy li o Pu char
Mar szał ka Wo je wódz twa Ma zo wiec -
kie go Ada ma Stru zi ka, Pu char Sta ro -
sty Płoc kie go Ma riu sza Bień ka oraz
Pu char Wój ta Gmi ny No wy Du ni -
nów Mi ro sła wa Kry sia ka. Pu char dla
naj star sze go za wod ni ka ufun do wał
po seł na Sejm RP Piotr Zgo rzel ski.

Dla przy by łych przy go to wa no licz ne
atrak cje.

Na za wo dach Po wiat Płoc ki re pre -
zen to wa li: Wi ce sta ro sta Iwo na Sie roc ka,
Prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Lech Dą -
brow ski wraz z rad ny mi: Ewą Ko wa lak,
Mar kiem Mo de rac kim i Hen ry kiem Ka -
miń skim.

Re ga ty Że glar skie w No wym Du ni no wie

W pią tek, 10 lip ca w bu dyn ku Ze -
spo łu Szkół im. Le oka dii Ber ge ro -
wej od by ła się nie co dzien na uro -
czy stość. Na za koń cze nie swo je go
po by tu, mło dzież z Bia ło ru si po sta -
no wi ła po dzię ko wać go spo da rzom
wy stę pem ar ty stycz nym. 

Od gry wa ne scen ki te atral ne oraz
wy stę py mu zycz ne stwo rzy ły nie po -
wta rzal ną at mos fe rę, któ ra obec nym
na dłu go po zo sta nie w pa mię ci. Na
uro czy sto ści Po wiat Płoc ki re pre zen to -
wa li Wi ce sta ro sta Iwo na Sie roc ka,
Prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Lech
Dą brow ski, Dy rek tor Wy dzia łu Edu -
ka cji, Kul tu ry i Spraw
Spo łecz nych Mał go rza ta
Stru zik oraz Dy rek tor
Wy dzia łu Roz wo ju Go -
spo dar cze go i Pro mo cji
To masz Ko mi nek. 

Na po cząt ku lip ca, na
za pro sze nie Po wia tu Płoc -
kie go, zie mię płoc ką od -
wie dzi ła gru pa pol skiej
mło dzie ży, za miesz ku ją cej
ob wód gro dzień ski na Bia -
ło ru si. Są to po tom ko wie
Po la ków, któ rzy nie pod da -
li się re pa tria cji po 1945
ro ku, nie chcąc opusz czać
zie mi swo ich oj ców. 

Opie kę nad go ść mi
przez ca ły po byt spra wo -
wał Dy rek tor Ze spo łu
Szkół im. Le oka dii Ber ge -

ro wej Ja cek Kło siń ski wraz z pra cow ni -
ka mi szko ły. Ro da cy od sa me go po cząt -
ku mie li dość na pię ty gra fik, gdyż go -
spo da rze za dba li, aby mło dzi lu dzie mo -
gli zwie dzić jak naj wię cej miejsc i do wie -
dzieć się moż li wie wie le o swo jej Oj -
czyź nie. Go ście od wie dzi li miej sca naj -
bar dziej zwią za ne z pol ską pań stwo wo -
ścią – Czę sto cho wę, Kra ków, Płock oraz
War sza wę, gdzie na szych ro da ków przy -
wi tał Po seł na Sejm RP z zie mi płoc kiej
Piotr Zgo rzel ski. Par la men ta rzy sta opro -
wa dził mło dzież po bu dyn ku pol skie go
Par la men tu, ob ja śnia jąc jed no cze śnie
ku li sy pra cy po sel skiej. Du żą po pu lar -
no ścią cie szy ła się po nad to wi zy ta w Ko -
pal ni So li w Wie licz ce. 

KO LO NIE DLA POL SKICH
DZIE CI Z BIA ŁO RU SI!
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W nie dzie lę 5.07.2015 r. od by ły
się Gmin ne Za wo dy Spor to wo –
Po żar ni cze w Ma łej Wsi, w któ rych
uczest ni czy ło 8 jed no stek Ochot ni -
czych Stra ży Po żar nych z te re nu
gmi ny. Za wo dy ro ze gra no w dwóch
kon ku ren cjach: Szta fe ta Po żar ni -
cza i Ćwi cze nie Bo jo we.

Kla sy fi ka cja fi na ło wa:
OSP Sur Ma ła Wieś z wy ni kiem

łącz nym 108,70 pkt.
OSP Or szy mo wo z wy ni kiem łącz -

nym 113,09 pkt.
OSP Sta re Gał ki z wy ni kiem łącz -

nym 113,39 pkt.
OSP Bro dy Du że z wy ni kiem łącz -

nym 115,03 pkt.
OSP Ma ła Wieś z wy ni kiem łącz -

nym 122,83 pkt.
OSP Za krze wo z wy ni kiem łącz -

nym 126,32 pkt.
OSP Pod gó rze z wy ni kiem łącz nym

143,04 pkt.
OSP Dzier ża no wo z wy ni kiem łącz -

nym 153,01 pkt.
W za wo dach (ja ko je dy na) wzię ła

udział dru ży na ko bie ca z OSP Or szy -
mo wo zaj mu jąc pierw sze miej sce z wy -
ni kiem łącz nym 137 pkt. U.G. Ma ła
Wieś

Ma ła Wieś Za wo dy OSP

W sło necz ną nie dzie lę 12 lip ca br.
o go dzi nie 13.30 prze mar szem
z sie dzi by OSP Wy szo gród na Sta -
dion LKS „STE GNY” roz po czę ły się
gmin ne za wo dy spor to wo – po żar -
ni cze. Na sta dion przy by ły licz ne
rze sze miesz kań ców mia sta i gmi -
ny oraz za pro sze ni. Za wo dy otwo -
rzył Pre zes MG ZOSP RP – Hen ryk
Klu sie wicz.

Po lo so wa niu nu me rów star to wych
roz po czę ła się ry wa li za cja sze ściu dru żyn
OSP z te re nu gmi ny. Pierw szą kon ku ren -
cją by ła szta fe ta z prze szko da mi na dy -
stan sie 350 me trów, któ rą wy gra li dru -
ho wie ochot ni cy z Wy szo gro du o jed ną
se kun dę wy prze dza jąc Rę bo wo oraz Ra -
ko wo o osiem se kund. Dru ga kon ku ren -
cja – tzw. „bo jów ka” po le ga ła na roz wi -
nię ciu dwóch li nii i po da niu wo dy. Tę
kon ku ren cję wy gra ła eki pa z Rę bo wa wy -
prze dza jąc Drwa ły i Ra ko wo.

Kla sy fi ka cja ge ne ral na przed sta wia
się na stę pu ją co:

1 miej sce OSP Rę bo wo
2 miej sce OSP Drwa ły
3 miej sce OSP Ra ko wo
Wszy scy uczest ni cy otrzy ma li pa -

miąt ko we dy plo my i na gro dy fi nan so -
we ufun do wa ne przez spon so rów: Vi -
stu la Bank, Kal trus – Wal de mar Za or -
ski i Le szek Buks, Bar ba ra Kasz te lan,
Wło dzi mierz   Ka miń ski. Pu cha ry
ufun do wał Pre zes Za rzą du Po wia to -

we go OSP RP w Płoc ku druh Hi la ry
Ja nusz czyk oraz Prze wod ni czą cy Ra -
dy Gmi ny i Mia sta Wy szo gród Pan Jó -
zef Zbi gniew Bosz ko.   Po za wo dach
uczest ni cy mo gli po si lić się tra dy cyj ną
gro chów ką ufun do wa ną przez Bur mi -
strza. Buł ki ufun do wa ła Pie kar nia Pa -
na Kop ki z Wy szo gro du.

W trak cie za wo dów miesz kań com
i przy by łym go ściom czas umi la ła Or -
kie stra Dę ta z Rę bo wa, któ ra wy stą pi ła
już w no wych, pięk nych stro jach.

Wy szo gród Za wo dy Spor to wo Po żar ni cze 2015
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W dniu 12 lip ca 2015r. na sta dio -
nie w Bo dza no wie od by ły się
Gmin ne Za wo dy Spor to wo – Po żar -
ni cze Ochot ni czych Stra ży Po żar -
nych z te re nu gmi ny Bo dza nów.
W za wo dach wzię ło udział 8 dru -
żyn mę skich: Gro mi ce, Ka ni go wo,
Mą ko lin, Wi cie je wo, Re czyn, Nie -
słu cho wo, Bo dza nów, Kę pa Pol ska.

We dług kla sy fi ka cji ge ne ral nej:
I miej sce za ję ła OSP Gro mi ce z wy -

ni kiem 125,3 pkt.
II miej sce za ję ła OSP Ka ni go wo

z wy ni kiem 128,9 pkt.

III miej sce za ję ła OSP Mą ko lin z wy -
ni kiem 133,4 pkt.

Pu cha ry, dy plo my i wy róż nie nia po -
szcze gól nym dru ży nom i za słu żo nym stra ża -
kom wrę czy li: Prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny
Pan Pa weł Ró żań ski i Wi ce prze wod ni czą cy

Pan Da riusz No wak oraz Pre zes Za rzą du
Gmin ne go Związ ku Ochot ni czych Stra ży Po -
żar nych w Bo dza no wie Pan Ka rol Kor nac ki.

In dy wi du al ne pu cha ry zwy cięz -
com wrę czył tak że rad ny po wia tu Pan
An drzej Ku liń ski.

Bo dza nów Za wo dy Po żar ni cze OSP

Po raz ko lej ny na pla cu przy dwor -
ku w Wo ro wi cach 04 lip ca 2015
ro ku od by ły się Gmin ne Za wo dy
Spor to wo – Po żar ni cze Ochot ni -
czych Stra ży Po żar nych z te re nu
gmi ny Bul ko wo.  Or ga ni za to ra mi
za wo dów  by li Wójt Gmi ny Bul ko -
wo Pan Ga briel Gra czyk oraz Za -
rząd Od dzia łu Gmin ne go Związ ku
Ochot ni czych Stra ży Po żar nych RP
w Bul ko wie. Ca ły prze bieg za wo -
dów był ko men to wa ny przez druh -
nę Ane tę Chmie lew ska.

Ce lem za wo dów by ło nie ustan ne
pod no sze nie spraw no ści i go to wo ści bo -
jo wej stra ża ków, a tak że pro mo wa nie
ru chu stra żac kie go lo kal ne mu spo łe -
czeń stwu, a w szcze gól no ści  mło dzie ży.

Ry wa li za cję po prze dzi ła po lo wa
Msza Świę ta, któ rą od pra wił Ka pe lan
Gmin ny ZOSP RP w Bul ko wie  ks. Jan
Żół tow ski. Na stęp nie otwar cia za wo -
dów do ko nał Wójt Gmi ny Bul ko wo Pan
Ga briel Gra czyk, któ ry po wi tał wszyst -
kich przy by łych go ści, dru hów i druh ny
oraz wy ra ził za do wo le nie z moż li wo ści
spo tka nia się   na ko lej nych za wo dach
spor to wo -po żar ni czych.

Od pra wę wszyst kich jed no stek
prze pro wa dził Ko men dant Gmin ny

ZOSP RP w Bul ko wie druh Bog dan
Mat czak.

Wśród go ści obec ni by li An drzej Ku -
liń ski -Rad ny Po wia tu Płoc kie go, Rad ni
Ra dy Gmi ny Bul ko wo  oraz Soł ty si.

W za wo dach wy stą pi ło sześć dru -
żyn mę skich i jed na dru ży na żeń ska.

Za wo dy ro ze gra ne zo sta ły w dwóch
kon ku ren cjach: szta fe ta po żar ni cza

7 x 50 m z prze szko da mi oraz ćwi -
cze nie bo jo we. Roz gry wa ne  kon ku ren cje
spor to wo – po żar ni cze by ły oka zją
do spraw dze nia przy go to wa nia kon dy -
cyj ne go, mo bil no ści i za an ga żo wa nia
stra ża ków po szcze gól nych jed no stek
oraz spraw dze nia spraw no ści sprzę tu, ja -
ki znaj du je się na ich wy po sa że niu. Ko -
mi sję sę dziow ską po wo łał Ko men dant
Miej ski PSP w Płoc ku. W jej skład we szli:

•    prze wod ni czą cy bryg. Piotr Ra -
kow ski

•    mł. bryg. Adam Bron ka
•    st. ogniom. Zo fia Dziu gan
•    sek cyj ny Łu kasz Szy mań ski
Ko mi sja sę dziow ska bar dzo pro fe -

sjo nal nie oce ni ła or ga ni za cję, przy go to -
wa nie i prze bieg za wo dów, po pod su -
mo wa niu wy ni ków usta li ła na stę pu ją cą
ko lej ność miejsc:  

Gru pa A (mę skie dru ży ny po żar ni cze)
1 miej sce OSP No we Łub ki
2 miej sce OSP Bul ko wo
3 miej sce OSP Wo ro wi ce

4 miej sce OSP Bli cho wo
5 miej sce OSP Nad uł ki
6 miej sce OSP Pi li chów ko
Gru pa C (ko bie ce dru ży ny po żar ni cze)
1 miej sce OSP Wo ro wi ce
Po za koń cze niu ry wa li za cji na stą pi -

ło uro czy ste wrę cze nie sta tu etek, na -
gród rze czo wych oraz dy plo mów przez
Wój ta Gmi ny Bul ko wo Pa na Ga brie la
Gra czy ka oraz Pre ze sa Za rzą du Od dzia -
łu Gmin ne go ZOSP RP Dru ha Ka zi -
mie rza Prze piór skie go.

Rad ny An drzej Ku liń ski po raz ko -
lej ny ufun do wał pu char dla Za rzą du
Od dzia łu Gmin ne go ZOSP RP w Bul -
ko wie za po pu la ry zo wa nie oraz wzo ro -
we przy go to wa nie Gmin nych Za wo -
dów Spor to wo – Po żar ni czych.

Na za koń cze nie Wójt Gmi ny Bul -
ko wo oraz  Pre zes ZOSP RP w Bul ko wie
po dzię ko wał stra ża kom za pro fe sjo nal -
ne po dej ście do za wo dów, za za an ga żo -
wa nie oraz hart du cha.

Wójt Gmi ny po dzię ko wał wszyst -
kim oso bom za an ga żo wa nym w przy -
go to wa nie te re nu i spraw ny prze bieg
im pre zy. W spo sób szcze gól ny dzię ko -
wał pra cow ni kom Go spo dar ki Ko mu -
nal nej przy Urzę dzie Gmi ny w Bul ko -
wie na cze le z jej kie row ni kiem, pra -
cow ni kom GCI oraz Pre ze so wi OSP
Bul ko wo Dru ho wi Pio tro wi Kaź mie -
row skie mu.

Bul kow skie Za wo dy Spor to wo -Po żar ni cze 2015 
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Od 1 stycz nia 2015 ro ku Po wia to wy
Urząd Pra cy w Płoc ku roz po czął re ali za cję
pro jek tu po za kon kur so we go pn. „AK TY WI -
ZA CJA OSÓB W WIE KU 30 LAT I PO WY -
ŻEJ PO ZO STA JĄ CYCH BEZ PRA CY
W PO WIE CIE PŁOC KIM (I)” w ra mach Re -
gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go 2014-2020 – Oś
prio ry te to wa VIII – Roz wój ryn ku pra cy,
Dzia ła nie 8.1 – Ak ty wi za cja za wo do wa osób
bez ro bot nych przez PUP – pro jek ty po za -
kon kur so we. Re ali za cja pro jek tu za koń czy
się 31 grud nia 2016r.

Ce lem głów nym pro jek tu jest zwięk -
sze nie moż li wo ści za trud nie nia osób w wie -
ku 30 lat i po wy żej po zo sta ją cych bez pra cy
w po wie cie płoc kim. 

Gru pę do ce lo wą sta no wić bę dzie 316 osób w wie ku 30 lat
i po wy żej, za re je stro wa nych w PUP Płoc ku ja ko bez ro bot ne (na le żą -
ce do I lub II pro fi lu po mo cy), bę dą ce w szcze gól nie trud nej sy tu acji
na ryn ku pra cy, zwa ne gru pa mi de fa wo ry zo wa ny mi – tj.: oso by po -
wy żej 50 ro ku ży cia, oso by z nie peł no spraw no ścia mi, oso by dłu go -
trwa le bez ro bot ne, oso by o ni skich kwa li fi ka cjach, ko bie ty. 

Zgod nie z de fi ni cją przy ję tą na po trze by re ali za cji pro jek tów
współ fi nan so wa nych ze środ ków Unii Eu ro pej skiej, za oso bę dłu -
go trwa le bez ro bot ną w ra mach przed mio to we go na bo ru uzna je
się oso bę bez ro bot ną (tj. oso bę po zo sta ją cą bez pra cy, go to wą
do pod ję cia pra cy i ak tyw nie po szu ku ją cą za trud nie nia) nie prze -
rwa nie przez okres po nad 12 mie się cy.

W ra mach pro jek tu ofe ro wa ne bę dą na stę pu ją ce ro -
dza je wspar cia:

•Po rad nic two za wo do we/ Po śred nic two pra cy 
•Sta że
•Szko le nia
•Jed no ra zo we środ ki na pod ję cie dzia łal no ści go spo dar czej
•Pra ce in ter wen cyj ne

Ak tu al nie Po wia to wy Urząd Pra cy w Płoc ku pro wa dzi na -
bór wnio sków o zor ga ni zo wa nie sta żu oraz o przy zna nie jed -
no ra zo wo środ ków na pod ję cie dzia łal no ści go spo dar czej.

Kto mo że ubie gać się o zor ga ni zo wa nie sta żu? 
Pra co daw cy, rol ni cze spół dziel nie pro duk cyj ne lub peł no let nie

oso by fi zycz ne, za miesz ku ją ce i pro wa dzą ce na te ry to rium Rze czy -
po spo li tej Pol skiej, oso bi ście i na wła sny ra chu nek, dzia łal ność w za -
kre sie pro duk cji ro ślin nej lub zwie rzę cej, w tym ogrod ni czej, sa -
dow ni czej, pszcze lar skiej i ryb nej, w po zo sta ją cym w jej po sia da niu
go spo dar stwie rol nym obej mu ją cym ob szar użyt ków rol nych o po -
wierzch ni prze kra cza ją cej 2 ha prze li cze nio we lub pro wa dzą cej
dział spe cjal ny pro duk cji rol nej.

W ra mach pro wa dzo ne go na bo ru pre fe ro wa ne bę dą pod mio -
ty or ga ni zu ją ce miej sca sta żu w za wo dach bia łej go spo dar ki i miej -
sca sta żu w pod mio tach zie lo nej go spo dar ki.

Co to jest bia ła i zie lo na go spo dar ka?
Go spo dar ka bia ła - do ty czy za wo dów zwią za nych z opie ką

nad oso ba mi w wie ku star szym i z opie ką nad oso ba mi nie peł no -
spraw ny mi, a tak że z po trze ba mi tych osób.

Go spo dar ka zie lo na - dzie dzi ny, któ re przy czy nia ją się
do ochro ny i re kon struk cji śro do wi ska przy rod ni cze go oraz sprzy ja -
ją za cho wa niu do bre go zdro wia czło wie ka. 

Kto mo że zo stać skie ro wa nym do od by cia sta żu?
Do od by cia sta żu u Or ga ni za to ra sta żu bez na wią zy wa nia sto -

sun ku pra cy mo gą zo stać skie ro wa ne oso by w wie ku 30 lat i po wy -

żej, za re je stro wa ne w Po wia to wym Urzę dzie
Pra cy w Płoc ku ja ko bez ro bot ne (z usta lo -
nym II pro fi lem po mo cy) na le żą ce do jed nej
z n/w grup de fa wo ry zo wa nych: 

•oso by po wy żej 50 ro ku ży cia, 
•oso by z nie peł no spraw no ścia mi, 
•oso by dłu go trwa le bez ro bot ne, 
Z uwzględ nie niem pierw szeń stwa

wnio sków skie ro wa nych do ko biet i osób
o ni skich kwa li fi ka cjach w ra mach po wyż -
szych grup.

Pod sta wo wy mi kry te ria mi do bo -
ru or ga ni za to rów miejsc od by wa nia
sta żu są wa run ki prze wi dzia ne
w Roz po rzą dze niu Mi ni stra Pra cy
i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 20 sierp -
nia 2009 r. w spra wie szcze gó ło -

wych wa run ków od by wa nia sta żu przez bez ro bot nych
/Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1160/ oraz za pew nie nie
przez Or ga ni za to ra sta żu wy so kiej ja ko ści za trud nie -
nia bez po śred nio po za koń cze niu sta żu (naj póź niej
do 4 ty go dni od za koń cze nia sta żu): 

– w przy pad ku za war cia umo wy o pra cę – wy ma ga ne jest
za trud nie nie na nie prze rwa ny okres co  naj mniej trzech peł -
nych mie się cy w wy mia rze mi ni mum 1/4 eta tu,

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

Pre fe ro wa ne bę dą naj ko rzyst niej sze wa run ki za trud nie -
nia.

O przy zna nie jed no ra zo wo środ ków na pod ję cie dzia łal -
no ści go spo dar czej mo gą ubie gać się oso by w wie ku 30 lat
i po wy żej, za re je stro wa ne w Po wia to wym Urzę dzie Pra cy
w Płoc ku ja ko bez ro bot ne (z usta lo nym II pro fi lem po mo cy)
na le żą ce do jed nej z n/w grup de fa wo ry zo wa nych: 

•oso by po wy żej 50 ro ku ży cia 
•oso by z nie peł no spraw no ścia mi,
Wspar cie zo sta nie udzie lo ne w okre sie 4 mie się cy

od przy stą pie nia do pro jek tu. Licz ba uczest ni ków jest ogra ni -
czo na i wy no si 23 oso by po 50r. ży cia oraz 2 oso by nie peł no -
spraw ne. Wy so kość środ ków na pod ję cie dzia łal no ści go spo -
dar czej dla każ de go uczest ni ka pro gra mu zgod nie z za ło że -
nia mi pro jek tu nie mo że prze kro czyć 22000,00 zło tych.

Wa run kiem ubie ga nia się o przy zna nie jed no ra zo wo
środ ków na pod ję cie dzia łal no ści go spo dar czej jest zło że nie
przez oso bę ubie ga ją cą się o wspar cie: – wnio sku wraz z kom -
ple tem wy ma ga nych za łącz ni ków w sie dzi bie PUP w Płoc ku,
ul. Ko stro gaj 1, po kój nr 22 (I pię tro), se kre ta riat Urzę du po -
kój nr 26 (I pię tro) oraz za po śred nic twem pocz ty, z wy łą cze -
niem pocz ty elek tro nicz nej.

Szcze gó ło we in for ma cje moż na uzy skać
w Po wia to wym Urzę dzie Pra cy w Płoc ku, ul. Ko stro gaj 1

OSO BY BEZ RO BOT NE:
– w Cen trum Ak ty wi za cji Za wo do wej – par ter (ofer ty sta żu) –

tel. 24/267-46-49/50/83/84/85
– w po ko ju nr 24 (szko le nia) – tel. 24/267-46-69,

– w po ko ju 22 (wnio ski o przy zna nie jed no ra zo wo środ ków
na pod ję cie dzia łal no ści go spo dar czej) – tel. 24/267-46-65

PRA CO DAW CY:
– w po ko ju nr 21 (wnio ski na or ga ni za cję miejsc od by wa nia sta -

żu) – tel. 24/267-46-73
– w po ko ju nr 21a (pra ce in ter wen cyj ne) – tel. 24/267-46-70

oraz na stro nie in ter ne to wej www.pup plock.pl

Po wia to wy Urząd Pra cy w Płoc ku in for mu je… 
– jak wziąć udział w pro jek cie unij nym.

W dniu 18.07.2015 r. miesz kań cy
Rę bo wa i po bli skich oko lic mie li
oka zję do wzię cia udzia łu w wy -
ciecz ce na tra sie To ruń – Cie cho ci -
nek – Wło cła wek. Ce lem ko lej nej
(trze ciej) wy ciecz ki by ło in te gro wa -
nie oko licz nej spo łecz no ści oraz
uka zy wa nie hi sto rii i pięk na na szej
Oj czy zny. 

To ruń – prze pięk ne mia sto Mi ko ła -
ja Ko per ni ka przy wi ta ło uczest ni ków
bar dzo sło necz ną, upal ną po go dą oraz
pre zen ta cją wie dzy hi sto rycz nej prze ka -
za na przez prze wod ni ka opro wa dza ją -
ce go gru pę przez mia sto. Bar dzo przy -
da ły się, rów nież chło dzą ce na try ski
wod ne, lo dy i zim ne na po je. 

Na stęp nie uda no się do roz tań czo -
ne go, ko lo ro we go i lek ko bu rzo we go

Cie cho cin ka. Nie sa mo wi cie ko lo ro we
ra ba ty kwia to we, tu ry ści, ku ra cuj sze
oraz przede wszyst kim obiek ty uzdro -
wi sko we z tęż nia mi na cze le by ły dla
zwie dza ją cych nie za po mnia nym do -
zna niem.

Wszy scy uczest ni cy wy ciecz ki za -
rów no do ro śli, jak i dzie ci spę dzi li bar -
dzo mi ło ca ły dzień na nią prze zna czo -
ny. Usta lo no tra sę na stęp nej wy pra wy
oraz de kla ro wa no w niej udział. W dro -
dze po wrot nej za trzy ma no się na ta mie
we Wło cław ku, po dzi wia jąc jej ogrom
oraz moż li wość zo ba cze nia miej sca
zwią za ne go z tra gicz ną śmier cią Ks. Ja -
na Po pie łusz ki.

Pa ni Da nu ta Gwiaz da ser decz nie
dzię ku je wszyst kim uczest ni kom wy -
ciecz ki i za pra sza na ko lej ne, któ rych or -
ga ni za to ra mi są Szko ła Pod sta wo wa i
Rę bow ski Dom Kul tu ry.

Rę bo wo na wy ciecz ce

APEL o Po moc
Wójt Gmi ny Bo dza nów w po ro zu mie niu z Gmin nym Ośrod kiem Po mo cy Spo łecz nej in -

for mu je o uru cho mie niu kon ta ban ko we go, na któ re moż na do ko ny wać wpłat na wspar cie fi -
nan so we w pro ce sie le cze nia dzie ci i re mon tu do mu dla ro dzi ny Pań stwa Woł kowz miej sco wo -
ści Par ko cze wo. Ro dzi nę do tknę ło zda rze nie lo so we – wy buch i po żar w do mu. W zda rze niu
naj bar dziej ucier pia ły dzie ci, któ re są po szko do wa ne - po pa rze nia znacz nej po wierzch ni cia ła.

Wszyst kich lu dzi do brej wo li, któ rym nie jest obo jęt ny los i stan zdro wia po szko do wa -
nych, zwłasz cza dzie ci pro si my o wspar cie.

Wpła ty moż na do ko nać na kon to:
BS Cie cha nów o/Bo dza nów 

42 8213 1018 2002 0600 0156 0086
z do pi skiem „dla ro dzi ny Woł kow „

Małgorzata Bombalicka - Dyrektor
Powiatowego Urzedu Pracy w Płocku
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27 czerw ca 2015 r. re pre zen ta -
cja Gmi ny Bul ko wo na cze le z Sa -
mo rzą dow ca mi, za ję ła DRU GIE
miej sce w X Ma zo wiec kim Tur nie ju
Miast i Gmin, któ ry od był się na bo -
isku spor to wym w Bo dza no wie.
Uczest ni czą ce re pre zen ta cje Gmin
do ko na ły uro czy ste go otwar cia po -
przez pre zen ta cję swo ich za wod ni -
ków, wcią gnię cie fla gi na ro do wej
na maszt oraz za pa le nie zni cza
olim pij skie go. 

Za wod ni cy wzię li udział w po -
nad dzie cię ciu ry wa li za cjach spor to wo -
-re kre acyj nych. Oprócz in dy wi du al -
nych osią gnięć, a więc: 
– pod no sze nie od waż ni ka – 1 miej sce
– Ar tur Dzie ła kow ski,
– bieg w wor kach dla dzie ci – 2 miej sce
– Pa try cja Go łę biew ska,
– strze la nie z wia trów ki – 3 miej sce –
Da wid Ple wiń ski, 
– trój bój sa mo rzą do wy – 3 miej sce –
An drzej Kro kow ski,
– rzut gu mow cem – 3 miej sce – Ry -
szard Do bro wol ski,

Gmi na Bul ko wo rów nież dru ży no -
wo zdo by wa ła bar dzo do bre lo ka ty,
mia no wi cie: 
– prze cią ga nie li ny – 1 miej sce,
– strze la nie z wia trów ki – 1 miej sce; 
– pod no sze nie od waż ni ka – 1 miej sce,
– bieg w wor kach dla dzie ci – 2 miej sce; 

– rzut na pa li ki – 2 miej sce; 
– rzut gu mow cem – 2 miej sce; 
– pre zen ta cja gmin i miast – 2 miej sce;
– trój bój sa mo rzą do wy – 3 miej sce, 
– pił ka siat ko wa ko biet – 3 miej sce,
– pił ka siat ko wa męż czyzn – 3 miej sce. 

W każ dej kon ku ren cji mo gło
uczest ni czyć pię ciu re pre zen tan tów,
na to miast do punk ta cji dru ży no wej za -
li cza ne by ły czte ry naj lep sze wy ni ki.
Gmi na Bul ko wo przy wio zła wie le me -
da li, dy plo mów oraz pięk ny pu char

za dru gie miej sce w ge ne ral nej kla sy fi -
ka cji tur nie ju, dwa pu cha ry zdo by te
za tur nie je pił ki siat ko wej, pu char
za prze cią ga nie li ny, pu char naj lep sze go
„si ła cza” zdo był Ar tur Dzie ła kow ski,
na to miast pu char naj star sze go uczest ni -

ka tur nie ju zdo był Pan Jan Klep cza rek. 
W tur nie ju uczest ni czy li: Gmi -

na Bo dza nów, Gmi na Bul ko wo, Gmi -
na Ce głów, Gmi na Mo cho wo, Gmi -
na Ro ści sze wo, Gmi na Ryb no, Sta ro -
stwo Po wia to we w Płoc ku. 

MA ZO WIEC KI SA MO RZĄ DO WY TUR NIEJ MIAST I GMIN W BO DZA NO WIE

W dniu 11 lip ca na Tar go wi sku
Gmin nym w No wym Przy bo je wie
od by ły się na sze do żyn ki tru skaw -
ko we – „Świę to Tru skaw ki”

Wśród za pro szo nych go ści by li
m.in. po seł na Sejm RP Ma ciej Ma łec ki,
se na tor RP Jan Ma ria Jac kow ski, rad ny
Sej mi ku Wo je wódz twa Ma zo wiec ki go
Pa weł Obe r mey er, sta ro sta po wia tu
płoń skie go An drzej Stol pa, prze wod ni -
czą cy Ra dy Po wia tu Jan Mą czew ki, rad -
na ra dy po wia tu Te re sa Pie trzak, wójt
gmi ny Za łu ski Ro mu ald Woź niak, dy -
rek tor MODR od dział Po święt ne Łu -
kasz Le wan dow ski. 

O go dzi nie 13.00 na sce nie od by ła
się pre zen ta cja go ści Ogród ka Bo ry ny.
Pre zen ta cji do ko na ła pro wa dzą ca im -
pre zę oraz „ło wi czan ki” czy li na uczy -
ciel ki Szko ły Pod sta wo wej im. Wł. Rey -
mon ta w Stró że wie, któ re przy wi ta ły
go ści Bo ry ny w ję zy ku lu do wym.

Pod czas im pre zy na si go ście mo gli
od wie dzić wie le sto isk, któ re znaj do wa -
ły się na Tar go wi sku. Każ dy nie za leż nie
od wie ku mógł zna leźć coś dla sie bie.
Na dzie ci cze ka ły atrak cje w po sta ci we -
so łe go mia stecz ka, sto isk ze sło dy cza mi
i za baw ka mi. Od by wa ły się rów nież
róż ne gry i za ba wy z ani ma to ra mi oraz
kon kur sy gdzie moż na by ło wy grać bi -
let na wy bra ną atrak cję z we so łe go mia -
stecz ka. Do ro śli na to miast mie li moż li -
wość spró bo wać re gio nal nej wód ki, ku -
pić wy ro by tra dy cyj ne ta kie jak miód
i oscyp ki oraz spo tkać się z wie lo ma
przed sta wi cie la mi firm z bran ży rol ni -
czej. 

Na sto isku Związ ku Gmin Re gio nu
Płoc kie go od by wa ły się licz ne gry i za ba -
wy dla dzie ci a tak że trwa ła ak cja „sa -
dzon ka za ba te rię”. ZGRP wy dał na -
szym miesz kań com te go dnia aż 250
róż nych sa dzo nek drze wek i krza ków.

Ol brzy mim za in te re so wa niem cie -
szył się na miot Urzę du Gmi ny gdzie
na na szych go ści cze kał słod ki po czę stu -
nek przy go to wa ny przez pra cow ni ków
UG oraz ga dże ty pro mo cyj ne zwią za ne
ze Świę tem Tru skaw ki. 

W Ogród ku Bo ry ny w tym cza sie
od by wa ły się pre zen ta cje firm zwią za -
nych z środ ka mi ochro ny ro ślin.

Oko ło go dzi ny 17.20 na sce nie po -
ja wi ły się dziew czyn ki w wie ku 4-6 lat
z Nie pu blicz ne go Przed szko la w Ka ro li -
no wie. Na zwa ne przez uczest ni ków im -
pre zy „Tru ska wecz ki” da ły na sce nie

praw dzi wy, ży wio ło wy po kaz tań ca.
Otwar cia Świę ta Tru skaw ki do ko -

nał o go dzi nie 17.30 Wójt Gmi ny Mar -
cin Gor tat.

Na stęp nie go ści po wi tał Se na tor RP
Jan Ma ria Jac kow ski..

Ko lej ny mi oso ba mi, któ re wi ta ły
uczest ni ków im pre zy by li: Jo lan ta Łu -
ka siak Ma lic ka Pre zes Vi stu la Ban ku,
Piotr Ma li kow ski – Prze wod ni czą cy Ra -
dy Gmi ny w Czer wiń sku nad Wi słą,
Ro mu ald Woź niak – Wójt Gmi ny Za łu -
ski, Łu kasz Le wan dow ski Dy rek tor
MODR od dział Po święt ne oraz Elż bie ta
Bo rzęc ka pre zes fir my Bo ry na. Wraz
z Pa nią Elż bie tą wy stą pi ły ło wi czan ki,
któ re w ję zy ku lu do wym zło ży ły po -
dzię ko wa nia Wój to wi Gmi ny za or ga ni -
za cję im pre zy oraz ży czy ły wszyst kim
go ściom jak naj lep szej za ba wy.

Na za koń cze nie czę ści ofi cjal nej prze mó -
wie nia Wójt Gmi ny Mar cin Gor tat wrę czył
Elż bie cie Bo rzęc kiej kwia ty ipo dzię ko wał zajej
du ży wkład wor ga ni za cję Świę ta Tru skaw ki

Na stęp nie od by ły się wy stęp ny ze -
spo łów Cla ris oraz Dan ce Express.
Na za koń cze nie im pre zy od by ła się go -
dzin na za ba wa ta necz na z DJ. 

Świę to Tru skaw ki
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W dniach 01-02.08.2015r. na rze -
ce Wi sła (Chmie le wo – Głów ki) od bę -
dą się Noc ne To wa rzy skie Za wo dy
Grun to we od godz. 18.00 w dniu 01-
08-2015r. do godz. 9.00 w dniu 02-08-
2015r. dla człon ków kół:

Sum Wy szo gród
Te re sin
So cha czew -Mia sto
Cho da ków
Zbiór ka za wod ni ków godz.17.00.

DO KŁAD NE MIEJ SCE ZBIÓR KI
PO DA MY W CIĄ GU NAJ BLIŻ -
SZYCH DNI.

Węd ku je my na 2-węd ki: grunt,
spła wik, drga ją ca szczy tów ka. 

Za wod ni cy do 18 lat z opie ku nem. 
Opła ta star to wa 20 zł (na gril la). 

Zgło sze nia oraz opła ty bę dą przyj -
mo wa ne do dnia 30-08-2015r. Ko ło
Sum -Wy szo gród (sklep węd kar ski ko le -
żan ki Iwo ny Bier nat w Wy szo gro dzie)
tel.692-439-699

NOC NE TO WA RZY SKIE ZA WO DY WĘD KAR SKIE 

bram ki: To masz Gó rec ki (6), Nor -
bert Skrzyń ski, Hu bert Gó rec ki, Mar -
cin Bia łek – Da mian Za wi tow ski 29'

Po czą tek przy go to wań do no we go se zo -
nu da je wie le do my śle nia. Bar dzo sze ro ka
ka dra mło dych za wod ni ków po wo li na bie ra
ogra nia, choć efek tów pó ki co nie wi dać.

Wy so ka prze gra na nie mó wi wca le
o tym, że mło da eki pa Hu ra ga nu by ła
o kla sę gor sza od ry wa la, któ ry fak tycz -
nie w przy szłym se zo nie grać bę dzie
o jed ną kla sę wy żej.

Naj wyż sza w hi sto rii po raż ka z są -
sia da mi z Ma łej Wsi to przede wszyst -
kim efekt nie fra so bli wo ści w eks pe ry -
men tal nie usta wio nej li nii de fen syw nej
oraz ogrom ny brak sku tecz no ści
pod bram ką ry wa la.

Sy tu acje by ły i to na praw dę do bre –
bra ko wa ło tej przy sło wio wej „krop ki nad i”.

Spój nia ta kich kro pek po sta wi ła aż
dzie więć i trze ba przy znać, że go le zdo -
by wa ła na za wo ła nie i to na praw dę du -

żej uro dy. Szyb kie kontr ata ki koń czy ły się z re gu -
ły pre cy zyj ny mi ude rze nia mi, a bez rad ni bo dza -
now scy bram ka rze mo gli wyj mo wać je dy nie pił -
kę z siat ki.

Spo tka nie ro ze gra no w trzech ter cjach
po 30 mi nut, z któ rych naj go rzej wy pa dła pierw -
sza, prze rwa na przez wiel ką ule wę, któ ra nie po -
zo sta wi ła na ni kim su chej nit ki. W dru giej czę ści
gra by ła bar dziej wy rów na na, a w trze ciej to go -
spo da rze nie po zo sta wi li na pił ka rzach Hu ra ga -
nu su chej nit ki i do ło ży li trzy cel ne tra fie nia,
z któ rych dwa w ostat nich mi nu tach po je dyn ku.

Przed Hu ra ga nem jesz cze 5 spo tkań kon -
tro l nych i je den w roz gryw kach pu cha ro wych.
Miej my na dzie ję, że for ma zdą ży na dejść
przed roz po czę ciem no we go se zo nu. 

KS HU RA GAN

SPÓJ NIA MA ŁA WIEŚ – HU RA GAN BO DZA NÓW

1 lip ca 2015 r. ru szy ła Wa -
ka cyj na Li ga Pla żo wej Pił ki Siat -
ko wej w Bul ko wie i trwać bę -
dzie do koń ca sierp nia br. Fre -
kwen cji nie bra ku je, gdyż zgło si -
ło się, aż 11 dru żyn. Od pierw -
sze go dnia Li ga wzbu dza wie le
emo cji, a at mos fe ra na me czach
spra wia, iż ta dys cy pli na spor tu
jest war ta każ de go po świę ce nia.
Me cze roz gry wa ne są na bo isku
do pla żo wej pił ki siat ko wej
przy Osie dlo wym Par ku Re kre -
acji w Bul ko wie. 

Dru ży ny uczest ni czą ce
w Wa ka cyj nej Li dze Pla żo wej

Pił ki Siat ko wej:  1.Bar tosz Wój -
te wicz / Kac per Wój te -
wicz 2.Da mian Pe sel / Szy mon
Ple wiń ski  3.Do mi ni ka Rem -
biew ska / Ja kub Sier piń -
ski  4.Prze my sław Ra czyń ski /
Da niel Ku sy  5.Łu kasz Ra czyń -
ski / Bar tło miej Mo dliń -
ski  6.Piotr Tra czyk / Krzysz tof
Ja ku biak 7.Mar cin Przed peł ski
/ Ka mil Ma zur kie wicz  8.Ma rek
Trem biń ski / Da niel Bi gos 9.Da -
wid Ple wiń ski / Ka mil Ką drac -
ki  10.Woj ciech Wa chol / Emil
Wa chol 11.Do mi nik Choj nac ki /
Ma te usz Koź niew ski.

Wa ka cyj na Li ga Pla żo wej 
Pił ki Siat ko wej w Bul ko wie

Pod czas V Dni Bul ko wa (20-
21.06.2015 r.) od był się Tur niej Pla żo -
wej Pił ki Siat ko wej. W prze świet nej at -
mos fe rze siat ka rze ro ze gra li nie zwy kły
tur niej. Każ dy mecz był emo cjo nu ją cy
i na naj wyż szym po zio mie spor to wym
oraz za sad fa ir play. W tur nie ju uczest -
ni czy ło 6 dru żyn dwu oso bo wych.
Pierw sze miej sce za ję ła pa ra siat ka rzy
Ma rek Trem bi śn ki /Da niel Bi gos, dru -
gie Piotr Tra czyk/Do mi nik Choj nac ki,
na to miast trze cie miej sce zdo by li bra cia
Bar tosz i Kac per Wój te wicz. Nad pra wi -
dło wym prze bie giem tur nie ju czu wał

Bar tosz Wój te wicz (Vol ley Te am Zjed -
no cze ni Bul ko wo).

Tur niej Pla żo wej Pił ki Siat ko wej
w ra mach V -tych Dni Bul ko wa
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