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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 lip co wym wy da niem na szej lo -
kal nej ga ze ty e -wy szo grod
Mi nął wła śnie pół me tek se zo nu wa ka cyj -
ne go, cześć spo łe czeń stwa w tej chwi li od -
po czy wa lub szy ku je się do od po czyn ku.
W na szym te re nie du żo osób jesz cze pra -
cu je przy żni wach lub in nych pra cach po lo -
wych. Po zdra wia my ich ser decz nie i ży czy -
my do brej po go dy.
Wie le na świe cie się dzie je. Du żo sły szy my
o woj nach i ter ro ry zmie. My w Pol sce je -
ste śmy w środ ku waż ne go wy da rze nia ja -
kim są Świa to we Dni Mło dzie ży. 
Aku rat w na szych gmi nach nie go ści my
piel grzy mów ze świa ta i tak na co dzień
nie wi dzę że by to co się dzie je, udzie la ło
się więk szo ści miesz kań ców. Bo i też nie
mu si. Są to w koń cu dni mło dzie ży.
Chcę tyl ko zwró cić Wam uwa gę że by ście
zo ba czy li w jak faj nym kra ju ży je my, co
ma my i że by śmy te go nie za prze pa ści li.
Zwróć cie uwa gę na to co mó wią go ście
któ rzy do Pol ski przy jeż dża ją. 
Ze w Pol sce czu ja się swo bod nie. Że Po la -
cy są go ścin ni. Że nie są dys kry mi no wa ni,
wbrew te mu co się w nie któ rych me diach
nam wma wia.
Mo men ta mi dziw nie to brzmi kie dy sły szę
z ust miesz kań ca Fran cji, kra ju bar dzo de -
mo kra tycz ne go, kra ju któ re go przy wód cy
ma ja usta peł ne fra ze sów o wol no ści, rów -
no ści i to le ran cji. że jest zszo ko wa ny tym
że mo że na uli cy po ka zy wać swo ja ra dość
iż jest chrze ści ja ni nem, że nie mu si te go
ukry wać, że z te go po wo du nie zo sta nie
za chwi lę po bi ty na uli cy.
Mo że ma my mniej pie nię dzy od sta rej Eu -
ro py, ale ma my za to du żo spo ko ju i je ste -
śmy u sie bie.

PA WEŁ KŁO BU KOW SKI
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W Czer wiń skiej szko le po wsta ły
no we kie run ki kształ ce nia. ZS za -
pra sza wszyst kich za in te re so wa -
nych o za po zna nie się z no wy mi
kie run ka mi i pod ję cie waż nych de -
cy zji co do swo jej przy szło ści . 

Je że li coś bę dzie wy ma ga ją ce wy ja -
śnie nia słu ży my po mo cą i każ dej za in te -
re so wa nej oso bie po świę ci my swój czas.
Je ste śmy szko łą z wie lo let nim do świad -
cze niem, a na si pe da go dzy po sia da ją
wy so kie kwa li fi ka cje i wie lo let ni staż
na ucza nia. Za pra sza my wszyst kich
chęt nych.

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

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

(roz sze rze nie  z ma te ma ty ki)
3.Kla sa me dial na o pro fi lach:

- dzien ni kar stwo (roz sze rze nie: j.
pol ski, ję zy ki ob ce)

- gra fi ka kom pu te ro wa (roz sze rze -
nie: in for ma ty ka)

4.Kla sa spo łecz no - praw na (roz sze -
rze nie: wos i hi sto ria)

5.Kla sa hu ma ni stycz na (roz sze rze -
nie: j. pol ski, j. ob ce, wos lub hi sto ria)

6.Kla sa eu ro pej ska (roz sze rze nie: j.
ob ce, wos)

7.Kla sa tu ry stycz na (roz sze rze nie:
geo gra fia, j. ob ce)

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

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

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

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

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

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

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

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

W Gim na zjum z Od dzia łem In te -
gra cyj nym im. An ny Na kwa skiej w
Ma łej Wsi aż osiem ra zy wśród te -
go rocz nych wy ni ków z eg za mi nu
gim na zjal ne go po ja wił się wy nik
mak sy mal ny 100 %. A ze wszyst -
kich eg za mi nów gim na zjal nych
uzy ska ne przez ma ło wie skich gim -
na zja li stów wy ni ki by ły wyż sze od
po wia to wych. Z czę ści przed mio -
tów przy rod ni czych wy nik uczniów
z Gim na zjum w Ma łej Wsi
(55,6%)był wyż szy od śred nich wy -
ni ków pro cen to wych dla wo je wódz -
twa ma zo wiec kie go.

Czwo ro uczniów uzy ska ło wy nik
100 % na eg za mi nie gim na zjal nym z po -
szcze gól nych przed mio tów: Ar ka diusz

Ziół kie wicz z ję zy ka pol skie go, hi sto rii
oraz roz sze rzo ne go ję zy ka an giel skie go.
Dwo je uczniów zdo by ło dwu krot nie po
100 %: Ka ta rzy na Je znach z ję zy ka pol -
skie go i przed mio tów przy rod ni czych, a
Jan Je znach z ję zy ka pol skie go oraz ję zy -
ka an giel skie go. Uczeń Pa weł Wi śniew -
ski uzy skał wy nik 100 % z ma te ma ty ki. 

Na gro dy za naj lep sze wy ni ki ze
wszyst kich czę ści eg za mi nu gim na zjal -
ne go z rąk Dy rek to ra Gim na zjum p.
Ja dwi gi Mi lew skiej ode bra li: Ar ka -
diusz Ziół kie wicz (95,5%), Jan Je -
znach (94,5%) oraz Ka ta rzy na Je znach
(93,8 %).

Wy ni ki osią gnię te na eg za mi nie
gim na zjal nym przez uczniów Gim na -
zjum w Ma łej Wsi oraz zdo by te ty tu ły
lau re atów i fi na li stów kon kur sów na
pew no po mo gą pod czas re kru ta cji do
szkół śred nich.

Gim na zja li ści z Ma łej Wsi po wy żej
po wia tu, a na wet wo je wódz twa

W ZWIĄZ KU Z RE MON TEM NA WIERZCH NI NA OD CIN KU
BO DZA NÓW KĘ PA POL SKA ,PRO PO NO WA NE OB JAZ DY 

-Je den ob jazd pro wa dzi przez ul. Ostat nią przy sta cji OR LEN .
- Dru gi pro wa dzi przez ul. Sło necz ną i Tar go wi sko rol ni cze.
PRA CE BĘ DĄ PRO WA DZO NE OD CIN KO WO A OB JAZ DY USTA LA NE

NA BIE ŻĄ CO ABY PO WO DO WAĆ JAK NAJ MNIEJ SZE UTRUD NIE NIA W
RU CHU I UMOŻ LI WIĆ MIESZ KAŃ COM DO TAR CIE DO SWO ICH PO SE SJI.

PRO SI MY O BEZ PIECZ NA I OSTROŻ NA JAZ DĘ ORAZ STO SO WA NIE

Za pra sza my miesz kań ców gmi ny
Ma ła Wieś: dzie ci, mło dzież i oso -
by do ro słe do udzia łu w kon kur so -
wych pre zen ta cjach pol skich pio -
se nek pod czas te go rocz nych Dni
Gmi ny Ma ła Wieś, któ re od bę dą
się w ter mi nie 9-11 wrze śnia. 

Na szym ce lem jest pro mo wa nie
lo kal nych ta len tów oraz in te gra cja
miesz kań ców w trak cie po pi sów wo -
kal nych uczest ni ków Gmin ne go
Prze glą du Pio sen ki. Za chę ca my
wszyst kich, któ rzy lu bią śpie wać do
przy go to wa nia wy stę pu i udzia łu w

kon kur sie, pra gnąc jed no cze śnie,
aby miał on ra czej for mę za ba wy, niż
ry wa li za cji.

Re gu la min:
1. W Gmin nym Prze glą dzie Pio sen -

ki mo że wziąć udział każ dy miesz ka -
niec gmi ny Ma ła Wieś. Uczest ni cy bę dą
po dzie le ni na na stę pu ją ce ka te go rie wie -
ko we:

- I ka te go ria: dzie ci przed szkol ne i z
klas I -III

- II ka te go ria: mło dzież z klas IV -VI
i gim na zjum

- III ka te go ria: mło dzież po nad gim -
na zjal na i oso by do ro słe.

GMIN NY PRZE GLĄD PIO SEN KI

Dni Gmi ny Ma ła Wieś 2016

Ma łe szko ły pod sta wo we,  trium fu ją
w sta ty sty kach te go rocz ne go eg za -
mi nu szó sto kla si stów któ ry od był się
w kwiet niu i zde cy do wa nie pod -
niósł  ogól ną i przed mio to we śred nie
po wia tu płoń skie go, to -  Za bo ro wo,
Myst ko wo, Ra dzi ko wo i nie co więk -
sze od nich Stró że wo . Eg za min ten
w ro ku obec nym jest ostat nim ta -
kim eg za mi nem . Po raz ostat ni
spraw dza my wie dzę na po zio mie
szó sto kla si stów.Od przy szłe go ro ku
za czną zni kać Gim na zja.     

Bar dzo mi łą   nie spo dzian ką jest wy -
nik ja ki uzy ska ła Szko ła Pod sta wo wa w
Ra dzi ko wie gmi na. Czer wińsk.Do eg za -
mi nu z tej szko ły przy stą pi ło 4 uczni.O
sią gnę li oni dru gi wy nik w po wie cie (71,5
proc.).   W kla sy fi ka cjach cząst ko -
wych  znaj du ją się w czo łów ce szkół - z ję -
zy ka pol skie go na miej scu dru gim (75,0
proc.) ustę pu jąc miej sca je dy nie Szko le
Pod sta wo wej w Smar dze wie (75,5 proc.),
z ma te ma ty ki na miej scu trze cim (67,5
proc.) i z an giel skie go na miej scu siód -
mym (68,8 proc.).

W kwiet niu 871 uczniów w po wie -
cie płoń skim przy stą pi ło   do eg za mi nu
szó sto kla si stów, zda jąc ta kie pra ed mio ty
jak - ję zyk pol ski, ma te ma ty kę i ję zyk ob cy
(w zde cy do wa nej prze wa dze an giel ski).
Ten eg za min ucznio wie zda wa li w 37 pla -
ców kach w po wie cie płoń skim i nie ste ty
w ogól nych sta ty sty kach pro cen to wych
wy pa dli go rzej niż w sta ty sty kach spo rzą -
dzo nych przez   okrę go wą ko mi sję eg za -
mi na cyj ną  i cen tral ną ko mi sję  w War sza -
wie dla wo je wódz twa ma zo wiec kie go i
kra ju. Naj lep sze wy ni ki osią gnę li ucznio -
wie w ma łych szko łach po wia tu płoń skie -
go. W kla sy fi ka cji ogól nej (gdzie śred nia
wy li cza na jest na pod sta wie wy ni ków eg -
za mi nów z ję zy ka pol skie go i ma te ma ty -
ki) naj wy żej za kwa li fi ko wa li   się ucznio -
wie z Szko ły Pod sta wo wej w Za bo ro wie
(gmi na Na ru sze wo) z śred nią 74,3
proc.Ta ką śred nią uzy ska li 3 ucznio wie
któ rzy przy stą pi li do eg za mi nu. Naj le piej
na pi sa li rów nież eg za min z ma te ma ty ki
(wy nik: 75 proc), na to miast w wy ni kach
z ję zy ka pol skie go pla su ją się na szó stej
po zy cji w po wie cie (73,3 proc.). Czwar ty
wy nik w po wie cie osią gnę li z ję zy ka an -
giel skie go (73,7 proc.).

II miej sce SP Ra dzi ko wo 
w eg za mi nie szó sto kla si stów 



3Na tapecie

reklama

W nie dzie lę 17 lip ca 2016 ro ku, o
go dzi nie 13.30 z sie dzi by OSP Wy -
szo gród wy ru szy ły na Sta dion LKS
„STE GNY” pod od dzia ły OSP oraz Or -
kie stra Dę ta z Rę bo wa gdzie o go -
dzi nie 14.00 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 go ście w oso bach: Sta ro sty Płoc kie -
go Pa na Ma riu sza Bień ka, Pre ze sa Za rzą -
du Po wia to we go Związ ku OSP RP w
Płoc ku dru ha Hi la re go Ja nusz czy ka,
Prze wod ni czą ce go Ra dy Gmi ny i Mia sta
Wy szo gród Pa na Jó ze fa Zbi gnie wa Bosz -
ko, Bur mi strza Gmi ny i Mia sta Wy szo -
gród Pa na Ja na Bosz ko, Księ dza Pro bosz -

cza Grze go rza Przy był ka, Księ dza Ze no -
na Glic ne ra.

Za wo dy otwo rzył Pre zes MG ZOSP
RP – Hen ryk Klu sie wicz. Lo so wa nie
nu me rów star to wych od by ło się pod -
czas po sie dze nia Za rzą du Miej sko –
Gmin ne go ZOSP RP w dniu 31 ma ja
2016 ro ku, a nad pra wi dło wym prze -
bie giem ry wa li za cji czu wa ła Ko mi sja sę -
dziow ska po wo ła na przez Ko men dan ta
Miej skie go PSP w Płoc ku.

Roz po czę ła się ry wa li za cja ośmiu

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 trzy se kun dy wy prze -
dza jąc Rę bo wo oraz o sie dem se kund
Grod ko wo.

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 Wy szo -

gród i Ra ko wo. Na le ży nad mie nić, iż
dru ho wie z Rę bo wa z cza sem 46, 61 se -
kund po bi li re kord do tych cza so wych
wy stę pów na za wo dach – ser decz nie
gra tu lu je my.

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

1 miej sce OSP Wy szo gród
2 miej sce OSP Rę bo wo
3 miej sce OSP Ra ko wo
4 miej sce OSP Drwa ły
5 miej sce OSP Grod ko wo

6 miej sce OSP Sło min
7 miej sce OSP Bo li no
8 miej sce OSP Ko byl ni ki
Na gro dy fi nan so we ufun do wał Sta -

ro sta Płoc ki Pan Ma riusz Bie niek.
1 miej sce – na gro da rze czo wa 500

zło tych oraz fi nan so wa 300 zło tych
2 miej sce – na gro da rze czo wa 500

zło tych oraz fi nan so wa 300 zło tych
3 miej sce – na gro da rze czo wa 500

zło tych oraz fi nan so wa 200 zło tych
Zdję cia OSPWy szo gród

Miej sko Gmin ne Za wo dy Spor to wo -Po żar ni cze w Wy szo gro dzie

Czy taj cie!!!
Bar dzo jest mi

szko da wszyst kich
tych lu dzi, któ rym
ta ka Pol ska ja ka jest
obec nie nie po do ba
się Nie bra ku je ta -

kich, któ rzy nie wie rzą rzą dom PiS. Ty le ra -
zy za wie dli się na tych, któ rzy spra wu ją wła -
dzę, że trud no od nich żą dać za ufa nia.
Ale…to ma łe ale.To co chce zro bić rząd wy -
ma ga cza su i spo ko ju. A spo ko ju nie ma. Na
każ dy ruch rzą du, na wet bar dzo drob ny, le -
cą gro my od po li ty ków, któ rzy chcą się na
ba ła ga nie „do chra pać” ja kiś po sa dek.

Spra wa Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.
Kto opo wia da, że PiS znie wa la Pol ski na ród
i nisz czy de mo kra cję? To jest wiel kie kłam -
stwo! Otóż su we ren - ja kim jest na ród - wy -
brał de mo kra tycz nie lu dzi zwią za nych z
PiS -em. Na dal te słup ki nie ma le ją, a wręcz
prze ciw nie wła śnie ro sną. Wszy scy mó wią -
cy, że PiS nisz czy de mo kra cję są w błę dzie,
bo to oni nie sza nu ją tych, któ rzyw ła śnie ten
PiS wy bra li. By ła ich więk szość, bo pierw szy

raz rząd mo że rzą dzić sa mo dziel nie. Za sta -
nów cie się, cze mu nie sza nu je cie wy bor -
ców? To w was tkwi myśl, że tyl ko roz wią za -
nia si ło we przy no szą zwy cię stwo.Nie daj Bo -
że, aby ście znów za czę li rzą dzić.

T.K. nie sza nu je wy bor ców, bo nie sza -
nu je ustaw rzą do wych zło żo nych przez par -
la ment, a z ko lei par la ment jest wy ko naw cą
wo li wy bor ców. Pre zes Rze piń ski to lek ce -
wa ży, bo je go wy bra li lu dzie z ukła du - PO,
PSL; wy bor cy z PiS -u go wca le nie in te re su -
ją. Tkwi w tym swo im za cię ciu i nie wi dzi,
że na wet śro do wi sko sę dziow skie, któ re
chce pra co wać rze tel nie, jest  prze ciw ko nie -
mu. I ja ku tu mó wić że ist nie je trój dziel ność
wła dzy. Przed try bu na łem sta nu mo że sta -
nąć Pre zy dent, pre mier, a nie mo że sta nąć
pre zes T.K. Bo to Bóg!

Dzia ła jąc na szko dę Pol ski daw no po wi -
nien być oskar żo ny i osa dzo ny. Przy zwy cza -
jo ny do ży cia w afe rach ma łych czy du żych i
nie pra wi dło wo ściach, cięż ko mu się prze sta -
wić na nor mal ność. Nie za we to wał de cy zji,
gdy rząd PO kradł na sze pie nią dze z OFE. To
by ło we dług nie go bar dzo do bre. Pre zes swo -

ją wy so ką pen sje miał za gwa ran to wa ną. Nie
we to wał ustaw o śmie cio wych umo wach o
pra ce. To tez by ło dla nie go nor mal no ścią.

Po la cy obu dzi cie się i broń cie de mo -
kra cji! Ca ła opo zy cja chce nam do ku czać Je -
dy nie Ku ki z15 ma na to tro chę in ne spoj -
rze nie, ale jest ich na praw dę ma ło. Broń cie
przy ja zny rząd!!! Broń cie de mo kra cji, bo
nam chcą ją za brać! Nie śpij my, bo obu dzi -
my się z „ rę ką w noc ni ku”.

Druh Pe tru!- kłam czuch nu mer 1.
Umie tyl ko kry ty ko wać rząd, niech po ka że
wła sne pla ny rzą do we. Je dy nie do brał so bie
lu dzi, któ rzy są wy ga da ni i na ucze ni kłam -
stwa/ ma ją je we krwi/. Dać go do rzą du - to
usiadł by i pła kał go rą co i kle pał swe głu po ty.

PSL!- par tia, któ ra ma wie lu dzia ła czy i
to do brych, któ rzy mo gli by po móc rzą dzą -
cym, ale wo li kry ty ko wać, niż po ma gać kra -
jo wi i lu dziom.

Wy do brze wie cie ja kie ma grze chy Plat for -
ma, od słoń cie je, po móż cie słusz nej spra wie!

Trze ba od bu do wać szko ły za wo do we,
po sta wić na no gach za kła dy pra cy, któ re
mu sia ły zban kru to wać ze wzglę du na obo -

wią zu ją ce pra wo, trze ba zli kwi do wać dłu gi
po zo sta wio ne przez „ eki pę Tu ska”, zmie -
nić pra wo oraz za pro wa dzić po rzą dek w ca -
łym kra ju. Zmie nić kraj w kra inę mle kiem i
mio dem pły ną cym, a lu dziom niech się ży -
je do stat nio.

Niech ży je Pol ska! Niech ży je na sza Oj -
czy zna!

Te ha sła niech nam to wa rzy szą, a nie in -
dy wi du al ny in te res. Ko chaj cie Pol skę lu dzie!

Ona sa ma bez na szej tro ski nie da ra dy
się bro nić. Nie pa trz my tyl ko, że ktoś nam
coś da. Sa mi mu si my to wy pro du ko wać. Sa -
mi mu si my dbać o po rzą dek i ładw na szym
pięk nym kra ju . Trze ba też upo mnieć się o
wiek eme ry tal ny, co go nam za bra no bez py -
ta nia .Ile pie nię dzy na szych ukra dzio no? A
służ ba zdro wia jak ku le je? To nie jest służ ba
zdro wia, to kli ka chcą ca na nas za ro bić, a nie
lu dzie , któ rzy dba ją o na sze zdro wie. A prze -
cież każ dy na tę służ bę zdro wia pła ci do kła -
da ne z każ dej jed nej wy pła ty pie nią dze i co z
te go? Pie lę gniar ki i le ka rze pra cu ją w po cie
czo ła, a bo ga cą się urzęd ni cy. Wie le jesz cze
dzie dzin ży cia po trze bu je ra tun ku i to od za -

raz, ale w ba ła ga nie jest to nie moż li we. Tyl ko
spo kój mo że ura to wać nasz pięk ny kraj. Mo -
że Pił sudz ki, któ ry „ wje dzie jesz cze raz do
sej mu na kasz tan ce „ i wi chrzy cie li wy pę dzi
z sa li ob rad, aby od dać ich pra wu. Nie za leż -
ne mu pra wu! Pra wu fak tycz ne mu i spra wie -
dli we mu! Pol ska jest naj waż niej sza!

Trze ba też pa mię tać o naj więk szym
grze chu rzą dzą cej eki py PO, mia no wi cie o
wra ku sa mo lo tu, któ re go do kład nie nie zba -
da no i do dziś nam go nie od da no, o po mył -
kach w po chów ku „ je den za dru gie go”. A
prze cież w Smo leń sku zgi nę ła eli ta Pol ski i to
ze wszyst kich ugru po wań. Po stą pić tak bez -
tro sko i nik czem nie z cia ła mi, a te raz ci nie -
udacz ni cy pró bu ją uczyć rzą dzą cych i pod po -
wia dać , jak rzą dzić! Gdzie by li? Co ro bi li, że -
by by ło do brze? To jest że na da! Po win ni sie -
dzieć „ za pie cem” i nie po ka zy wać się ni ko -
mu na oczy. A oni pro wa dzą to tal ną wal kę i
czo ła ich od kry te. Zro zum cie Ro da cy i od -
suń cie ich w kąt hi sto rii! Lu dzie in te re suj cie
się de mo kra cją i nie daj cie się zwa rio wać!!!
Pol skę i pol skość miej Po la ku w swym ser cu.

Ry Wal

Lu dzie KOD -u, Plat for my i No wo cze snej oraz wszy scy, któ rym mi ły jest na praw dę nasz ko cha ny kraj
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Mar sza łek Wo je wódz twa Ma zo -
wiec kie go Adam Stru zik, Sta ro sta
Płoc ki Ma riusz Bie niek i Wi ce sta -
ro sta Iwo na Sie roc ka pod pi sa li
dziś umo wy na prze bu do wę i mo -
der ni za cję dróg w gmi nach Wy szo -
gród, Ma ła Wieś i Dro bin. Pra ce
przy trzech in we sty cjach zo sta ły
osza co wa ne na po nad 1,1 mln zł,
do fi nan so wa nie wy nie sie ok. 710
tys. zł, resz ta to udział Po wia tu
Płoc kie go.

Kon fe ren cja w sie dzi bie Mu zeum
Ma zo wiec kie go w Płoc ku, w któ rej
uczest ni czy li m.in. Mar sza łek Ma zow sza
Adam Stru zik, Sta ro sta Płoc ki Ma riusz
Bie niek, Wi ce sta ro sta Iwo na Sie roc ka,
Pre zy dent Mia sta Płoc ka An drzej No wa -
kow ski, Dy rek tor De le ga tu ry Urzę du
Mar szał kow skie go w Płoc ku To masz Ko -
mi nek, Dy rek tor Ma zo wiec kie go Biu ra
Pla no wa nia Re gio nal ne go w War sza wie
Piotr Brze ski, Skarb nik Po wia tu Płoc kie go
Ma ria Ja ku bow ska i sa mo rzą dow cy z te re -
nu po wia tu płoc kie go, roz po czę ła się jed -
nak od kwe stii Re gio nal nych In we sty cji
Te ry to rial nych (RIT). 

Mar sza łek Adam Stru zik po in for -
mo wał, że etap przy go to wy wa nia RIT -
-ów zo stał za mknię ty – za rząd wo je -
wódz twa przy jął plan in we sty cyj ny
dla sub re gio nu płoc kie go. Głów ny na -
cisk po ło żo ny zo stał na dzia ła nia
zwią za ne m.in. ze wzro stem kon ku -
ren cyj no ści mia sta i ob sza ru funk cjo -
nal ne go po przez zrów no wa żo ny roz -
wój i spraw ny trans port oraz przy wra -
ca nie funk cji spo łecz no -go spo dar -

czych zde gra do wa nym ob sza rom na
te re nie re gio nu. Moż na więc star to -
wać w kon kur sach, któ re nie daw no
zo sta ły ogło szo ne.

W su mie na pro jek ty w ra mach RIT
w ca łym wo je wódz twie prze zna czo no
po nad 950 mln zł. Je sie nią bę dzie wia -
do mo, ile uzy skał tzw. RIT płoc ki. 

Przy po mnij my, że Re gio nal ne In we -
sty cje Te ry to rial ne to au tor ska ini cja ty -
wa za rzą du wo je wódz twa w naj now -

szym RPO WM (2014-2020) na wzór
ZIT -u wpro wa dzo ne go przez Ko mi sję
Eu ro pej ską dla War sza wy i oko lic. Cho -
dzi ło o to, by sa mo rzą dy z po zo sta łych
sub re gio nów Ma zow sza mo gły wspól -
nie wy pra co wać pro jek ty two rzą ce zin -
te gro wa ną ca łość. Li de rem ko or dy nu ją -
cym pra ce jest za wsze daw ne mia sto wo -
je wódz kie.

W ra mach pro jek tów do ty czą cych
Płoc ka i re gio nu płoc kie go pla no wa ne są
dzia ła nia obej mu ją ce m.in.:

-- bu do wę tra sy pół noc no - za chod -
niej,

-- roz bu do wę i prze bu do wę dro gi
po wia to wej nr 3759W Szu ma nie –
Bielsk,

-- re wi ta li za cję naj star szej czę ści Gą -
bi na.

Mar sza łek Adam Stru zik pod kre -
ślał, że szcze gól nie w ob li czu tzw. Bre xi -
tu, czy li de cy zji Wiel kiej Bry ta nii o
ewen tu al nym wyj ściu z Unii Eu ro pej -
skiej, tak waż ne jest szyb kie, spraw ne i
pra wi dło we wy dat ko wa nie środ ków eu -
ro pej skich.

Ko lej nym punk tem kon fe ren cji by -
ło pod pi sa nie umów na do fi nan so wa nie
bu do wy i mo der ni za cji dróg lo kal nych.

W su mie umo wy na po nad 16,4 mln zł
unij ne go do fi nan so wa nia pod pi sa ło w
pią tek z Mar szał kiem 13 sa mo rzą dow -
ców, w tym 11 z sub re gio nu płoc kie go.

Pra ce re ali zo wa ne bę dą m.in. na
te re nach gmin Bielsk, Bo dza nów, Dro -
bin, Ra dza no wo; wnio sko daw cą w
przy pad ku trzech in we sty cji był też
Po wiat Płoc ki.

Sta ro sta Ma riusz Bie niek za bie gał o
prze bu do wę i mo der ni za cję dróg w
gmi nach Wy szo gród, Ma ła Wieś i Dro -
bin. Cho dzi o:

-- dro gę po wia to wą nr 2951W Bul -
ko wo -Ko byl ni ki (bli sko pół ki lo me tra);

-- dro gę po wia to wą nr 2965W Wę -
grzy no wo -Pod gó rze (pra wie ki lo metr);

-- dro gę po wia to wą nr 2921W Smo -
li no -Psa ry (po nad pół ki lo me tra).

W su mie na ca łym Ma zow szu
łącz ne do fi nan so wa nie w wy so ko ści
bli sko 174 mln zł otrzy ma 120 gmin i
po wia tów. Zre ali zo wa nych zo sta nie
po nad 240 in we sty cji na dro gach lo -
kal nych. Środ ki po cho dzić bę dą z
dzia ła nia „Bu do wa lub mo der ni za cja
dróg lo kal nych” w ra mach Pro gra mu
Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la ta
2014-2020.

RIT i do fi nan so wa nie dróg w po wie cie płoc kim. Umo wy pod pi sa ne

Pro szę przy jąć wy ra zy uzna nia
od ca łe go Sa mo rzą du Po wia tu
Płoc kie go za Pań stwa trud co -
dzien nej służ by w obro nie bez pie -
czeń stwa i po rząd ku pu blicz ne go.
To Pań stwo dba cie o na sze ży cie
i zdro wie i za to bar dzo Wam dzię -
ku je my – zwra ca ła się do Po li cjan -
tek i Po li cjan tów Wi ce sta ro sta Iwo -
na Sie roc ka.

W pią tek w Do mu Tech ni ka Po li -
cjan ci z Płoc ka i z Po wia tu Płoc kie go
oraz pra cow ni cy Po li cji wspól nie z za -
pro szo ny mi go ść mi ob cho dzi li swo je
świę to.

W uro czy sto ściach wzię li udział
m.in.: Wi ce sta ro sta Iwo na Sie roc ka, Pre -
zy dent Płoc ka An drzej No wa kow ski,
Prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Płoc kie -
go Lech Dą brow ski, Ka pe lan Płoc kiej
Po li cji – Ks. Ka no nik Je rzy Ła wic ki, Ko -
men dant Miej ski Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej w Płoc ku Grze gorz Pa dzik, Ko -
men dant Stra ży Miej skiej w Płoc ku An -
drzej Wo chow ski, przed sta wi ciel ka De -
le ga tu ry Urzę du Mar szał kow skie go
w Płoc ku Oli wia No wac ka, Dy rek tor

Wo je wódz kie go Szpi ta la Ze spo lo ne go
w Płoc ku Sta ni sław Kwiat kow ski, p.o.
Dy rek to ra Ma zo wiec kie go Wo je wódz -
kie go Ośrod ka Me dy cy ny Pra cy w Płoc -
ku Agniesz ka Sul kow ska, a tak że przed -
sta wi cie le Wo je wo dy Ma zo wiec kie go,
płoc kich uczel ni, pro ku ra tu ry i są dow -
nic twa, in sty tu cji wspie ra ją cych płoc ką
Po li cję, Bur mi strzo wie i Wój to wie miast
i gmin z Po wia tu Płoc kie go.

Go ści wi tał Ko men dant Miej ski Po -
li cji w Płoc ku Ja ro sław Hof man. Przy -
po mi nał, że w tym ro ku przy pa da 97.
rocz ni ca po wo ła nia Po li cji Pań stwo wej,
do kład nie or ga ni za cja ta zo sta ła utwo -
rzo na w Pol sce na mo cy usta wy z 24 lip -
ca 1919 r. – Pań stwa obec ność no bi li tu -
je na szą jed nost kę; wi dać że Po li cja jest
w mie ście i w po wie cie bar dzo po trzeb -
na – zwra cał się do przy by łych in spek -
tor Ja ro sław Hof man.

Ko men dant pod kre ślał, że Po li cja
peł ni do nio słe i waż ne funk cje w spo łe -
czeń stwie. – Każ de go dnia wy peł nia my
ro tę ślu bo wa nia, chro niąc war to ści naj -
wyż sze dla czło wie ka, czy li ży cie i zdro -
wie – mó wił, do da jąc: – War to za uwa -
żyć, że licz ba prze stępstw w Płoc ku
i w po wie cie ni gdy nie by ła tak ni ska.

Dzię ku ję Pre zy den to wi, Sta ro ście Płoc -
kie mu, Wój tom za wszel ką po moc fi -
nan so wą i rze czo wą oraz wspar cie na -
szej jed nost ki. Wy ra żam prze ko na nie,
że na sza współ pra ca z Pań stwem na dal
bę dzie sta ła na tak wy so kim po zio mie.

Na stęp nie Ko men dant po gra tu lo -
wał na gro dzo nym i wy róż nio nym Po li -
cjant kom i Po li cjan tom. Pod czas uro -
czy sto ści zo sta ły bo wiem wrę czo ne no -
mi na cje na wyż sze stop nie służ bo we 60
funk cjo na riu szom. Oprócz te go Pre zy -
dent Płoc ka wy róż nił 13 Po li cjan tów,

Sta ro sta Płoc ki – 10, a ko lej nych 10 Po -
li cjan tów oraz 2 oso by wspie ra ją ce dzia -
łal ność związ ko wą w Po li cji zo sta ło od -
zna czo nych me da lem XXV -le cia NSZZ
Po li cjan tów. 

Wśród wy róż nio nych przez Sta ro -
stę Ma riu sza Bień ka zna leź li się:

– Ewa Gój ska z Po ste run ku Po li cji
w Bru dze niu Du żym,

– Mo ni ka Pie trzak z Po ste run ku
Po li cji w Wy szo gro dzie,

– Jan Sło niec z Po ste run ku Po li cji
w Sta rej Bia łej,

– Ra do sław Ol kie wicz z Ko mi sa ria -
tu Po li cji w Gą bi nie,

– Ma riusz Ko pe ra z Po ste run ku Po -
li cji w Bo dza no wie,

– Mar cin Paw lak z Po ste run ku Po li -
cji w No wym Du ni no wie,

– Ma riusz Bloch z Po ste run ku Po li -
cji w Ra dza no wie,

– Piotr Chy liń ski z Po ste run ku Po li -
cji w Dro bi nie,

– Krzysz tof Le wan dow ski z Po ste -
run ku Po li cji w Łąc ku,

– Ra fał Sie dlich z Po ste run ku Po li -
cji w Biel sku.

Wy róż nio nym gra tu lo wa ła Wi ce -
sta ro sta Iwo na Sie roc ka, któ ra zło ży ła
też ży cze nia wszyst kim Po li cjant kom
i Po li cjan tom z oka zji ich świę ta. – To,
że w Płoc ku i w Po wie cie Płoc kim jest
bez piecz niej, za wdzię cza my Pań stwa
cięż kiej pra cy i za an ga żo wa niu przez
24 go dzi ny na do bę – za uwa ży ła Wi ce -
sta ro sta. – Ży czę Pań stwu ko lej nych za -
słu żo nych awan sów i wy róż nień, a tak -
że te go, aby ście w tej trud nej służ bie
mo gli się sa mo re ali zo wać. Wszyst kie go
do bre go w ży ciu za wo do wym i oso bi -
stym od ca łe go Sa mo rzą du Po wia tu
Płoc kie go!

13 lip ca 2016 ro ku In we stor - Po wiat Płoc ki
do ko nał we wnętrz ne go koń co we go od bio ru
in we sty cji ob ję tej za da niem „Zmia na spo so -
bu użyt ko wa nia czę ści bu dyn ków Do mu Po -
mo cy Spo łecz nej na Pla ców kę Opie kuń czo -
Wy cho waw czą w Wy szo gro dzie” w ra mach
za da nia in we sty cyj ne go pn. „Mo der ni za cja
bu dyn ku Do mu Po mo cy Spo łecz nej w Wy -
szo gro dzie w ce lu utwo rze nia pla ców ki opie -
kuń czo - wy cho waw czej”.

W spo tka niu uczest ni czy li Sta ro sta
Płoc ki Ma riusz Bie niek, Wi ce sta ro -
sta  Iwo na Sie roc ka, Dy rek tor Po wia to -
we go Cen trum Po mo cy Ro dzi nie w
Płoc ku  Mał go rza ta Le wan dow ska, kie -
row ni cy ro bót oraz wy ko naw ca Woj -
ciech Szwech z fir my PHU TYM BUD
w Ma sze wie Du żym.

Usta lo no, że po mi mo wy ko na nia
za kre su ro bót bu dow la nych, zo bo wią -

zu je się Wy ko naw cę do usu nię cia
drob nych uste rek, nie rzu tu ją cych na
bez pie czeń stwo użyt ko wa nia bu dyn -
ku w ter mi nie do dnia 20 lip ca 2016
ro ku.

Ko lej ne za da nia zwią za ne z
uru cho mie niem Pla ców ki Opie -
kuń czo - Wy cho waw czej w Wy szo -
gro dzie re ali zo wa ne bę dą suk ce -
syw nie.

Otwar cie pla ców ki opie kuń czo 
– wy cho waw czej w Wy szo gro dzie co raz bli żej

Świę to Po li cji. Wy róż nie nia od Sta ro sty Płoc kie go i ży cze nia dla funk cjo na riu szy



Dnia 3 czerw ca 2016 r. z ini cja ty -
wy Ra dy Ro dzi ców Szko ły Pod sta -
wo wej im. K. K. Ba czyń skie go w
Wy szo gro dzie i spon so rów od był
się Pik nik Ro dzin ny z Oka zji Dnia
Dziec ka .

Pik nik Ro dzin ny był oka zją do spo -
tka nia z ro dzi ca mi, na uczy cie la mi oraz
za pro szo ny mi go ść mi. W sło necz ne po -
po łu dnie te ren wo kół szko ły był pe łen
gwa ru i we so łej za ba wy. Na dzie ci oraz
ro dzi ców cze ka ła ca ła ma sa atrak cji.
Mię dzy in ny mi dmu cha ne zam ki, zjeż -
dżal nie , ku le wod ne , ma lo wa nie twa -
rzy, pre zen ta cja sprzę tu po li cyj ne go i
po kaz zwie rząt eg zo tycz nych. Na
wszyst kich cze ka ły rów nież sma ko ły ki
przy go to wa ne przez ro dzi ców i spon so -
rów - lo dy, wa ta cu kro wa ,po pcorn  oraz
pysz no ści z gril la.

Pod czas uro czy sto ści mo gli śmy
rów nież po dzi wiać na sze dzie ci w kon -
kur sie ,,Mam Ta lent’’. At mos fe ra mu zy -
ki udzie li ła się wszyst kim i trud no by ło
oprzeć się dźwię kom i nie ru szyć do tań -
ca. Dzie cia ki z chę cią pre zen to wa ły swo -
je moż li wo ści wo kal ne i ar ty stycz ne .

Naj więk sza i naj bar dziej emo cjo nu -
ją ca atrak cja od by ła się na ko niec na sze -
go wspól ne go pik ni ko wa nia, a był to
mecz pił ki siat ko wej ro dzi ce kon tra na -
uczy cie le. Przy niósł on wie le ra do ści dla
dzie ci, któ re mia ły moż li wość zo ba cze -
nia swo ich wy cho waw ców i ro dzi ców w
cał ko wi cie in nej ro li. 

Ca ły pik nik prze bie gał w ro dzin nej
i przy ja ciel skiej at mos fe rze i bar dzo cie -
szy my się z tak ogrom ne go za in te re so -
wa nia, ale przede wszyst kim za an ga żo -
wa nia wszyst kich or ga ni za to rów. Dzię -
ku je my przede wszyst kim Ra dzie Ro -
dzi ców i spon so rom, na któ rych za wsze
mo że my li czyć.

AU TOR TEK STU -MO NI KA WÓJ CIK
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Da riusz Je rzy Bosz ko – Za stęp ca Dy rek to ra Po wia to we go  Urzę du Pra cy w Płoc ku  in for -
mu je,  że:
Sta ro sta Płoc ki za po śred nic twem Po wia to we go Urzę du Pra cy w Płoc ku roz sze rza na bór wnio sków o przy zna nie jed -
no ra zo wo środ ków na pod ję cie dzia łal no ści go spo dar czej ogło szo ny w dniu 31.03.2016 r. w ra mach pro jek tu „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)" współ fi nan so wa ne go ze
środ ków Unii Eu ro pej skiej w ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go – pro jekt re ali zo wa ny w ra mach 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.

O przy zna nie w/w środ ków mo gą ubie gać się  męż czyź ni w wie ku 30 lat i po wy żej, za re je stro wa ni w Po wia to wym
Urzę dzie Pra cy w Płoc ku ja ko oso by bez ro bot ne (z usta lo nym II pro fi lem po mo cy) na le żą cy do grup de fa wo ry zo -
wa nych tj.   speł nia ją cy do dat ko wo jed no z po niż szych kry te riów:
- dłu go trwa le bez ro bot ni* ;
- po sia da ją cy ni skie kwa li fi ka cję tj. do wy kształ ce nia śred nie go włącz nie; 
- nie peł no spraw ni;
- ukoń czy li 50 rok ży cia .
*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 za re je stro wa ną w
Po wia to wym Urzę dzie Pra cy w Płoc ku nie prze rwa nie przez okres po nad 12 mie się cy.

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 13 męż czyzn. 

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 22 000,00 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 wych in for ma cji udzie la ją pra cow ni cy Po wia to we go Urzę du Pra cy w Płoc ku
ul. Ko stro gaj 1, po kój 22 (I pię tro), tel. 24/267-46-65.

Jed no cze śnie Da riusz Je rzy Bosz ko – Za stęp ca Dy rek to ra Po wia to we go Urzę du Pra cy w Płoc ku przy po mi na o ogło -
szo nym przez Sta ro stę Płoc kie go trwa ją cym na bo rze wnio sków o za war cie umo wy o zor ga ni zo wa nie sta żu dla 100
osób bez ro bot nych na okres 4 mie się cy z de kla ra cją dal sze go za trud nie nia bez po śred nio po za koń czo nym sta żu fi -
nan so wa ny z re zer wy Fun du szu Pra cy w ra mach pro gra mu na rzecz pro mo cji za trud nie nia, ła go dze nia skut ków
bez ro bo cia i ak ty wi za cji za wo do wej, tj. oso by bez ro bot ne bę dą ce w szcze gól nej sy tu acji na ryn ku pra cy okre ślo ne w
art. 49 pkt 2-6.

Do od by cia sta żu kie ro wa ne bę dą oso by za re je stro wa ne w PUP w Płoc ku z usta lo nym „pro fi lem po mo cy” II – zgod -
nie z art. 33 ust. 2c usta wy z dnia 20.04.2004r. o pro mo cji za trud nie nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy (tekst jed no li ty
Dz. U. z 2016r., po. 645.) oraz oso by bez ro bot ne bę dą ce w szcze gól nej sy tu acji na ryn ku pra cy okre ślo ne w art. 49
pkt 2-6, tj.:
- bez ro bot ni dłu go trwa le*,
- bez ro bot ni po wy żej 50 ro ku ży cia,
- bez ro bot ni ko rzy sta ją cy ze świad czeń z po mo cy spo łecz nej, 
- bez ro bot ni po sia da ją cy co naj mniej jed no dziec ko do 6 ro ku ży cia lub co naj mniej jed no dziec ko   nie peł no spraw ne
do 18 ro ku ży cia,
- bez ro bot ni nie peł no spraw ni

* bez ro bot nym dłu go trwa le - ozna cza to bez ro bot ne go po zo sta ją ce go w re je strze po wia to we go urzę du pra cy łącz -
nie przez okres po nad 12 mie się cy w okre sie ostat nich 2 lat, z wy łą cze niem okre sów od by wa nia sta żu i przy go to -
wa nia za wo do we go do ro słych.

UWA GA!  Z pro gra mu wy łą czo no gru pę osób w wie ku do 30 ro ku ży cia. 

Pre fe ro wa ne bę dą wnio ski, w któ rych Pra co daw cy de kla ru ją naj ko rzyst niej sze za trud nie nie dla oso by bez ro bot nej
po sta żu. Przy roz pa try wa niu wnio sków bra na bę dzie rów nież do tych cza so wa współ pra ca Pod mio tu z tu tej szym
Urzę dem Pra cy do ty czą ca za trud nie nia osób bez ro bot nych.

Szcze gó ło wych  in for ma cji   udzie la ją  pra cow ni cy Po wia to we go Urzę du Pra cy w Płoc ku ul. Ko stro gaj 1, po kój 21 (I
pię tro), tel. 24/267-46-73

Urząd Pra cy w Płoc ku in for mu je

Su per za ba wa z Oka zji Dnia Dziec ka
w SP im. K. K. Ba czyń skie go



IX PU CHAR WI SŁY 2016 już za na mi.
Na star cie za mel do wa ło się 45 za wod ni ków
z ca łej Pol ski m.in. z Bia łe go sto ku, Świe cia,
War sza wy, Ze grza, Skier nie wic, So cha cze
wa, Te re si na, Cho da ko wa, Płoń ska, Go sty ni -
na, Płoc ka, i oczy wi ście z Wy szo gro du.

Po ra nek 3-go lip ca przy wi tał nas desz czem
i spo rym spad kiem tem pe ra tu ry, do ok.15 stop -
ni. Gru pa or ga ni za to rów, uzbro jo na w pa ra so le
i płasz cze prze ciw desz czo we od go dzi ny 3:00 za -
czę ła przy go to wa nia do im pre zy. 

Każ dy za wod nik, po pod pi sa niu li sty obec -
no ści otrzy mał kar tę star to wą, przy pin kę z lo go
IX Pu cha ru Wi sły, wo ble ra fir my BIE LIK FI -
SHING LU RES, ufun do wa ne go przez KA MI LA
BIAŁ KOW SKIE GO z So cha cze wa oraz ku po ny
la bo ra to rium me dycz ne go OZONC LI NIK
w Płoń sku, z pie cząt ką na sze go ko ła, upraw nia ją -
ce do 10% zniż ki na ba da nia i za bie gi.

O go dzi nie 5:30 pre zes ko ła Wie sław Tom -
kie wicz ofi cjal nie otwo rzył Ogól no pol skie To -
wa rzy skie Za wo dy Spin nin go we „IX Pu char Wi -
sły – Wy szo gród 2016”

Na stęp nie głos za brał Sę dzia Głów ny za wo -
dów Pan Wal de mar Grze lak z War sza wy -sę dzia
kla sy kra jo wej, któ ry przy wi tał i po uczył za wod ni -
ków od no śnie re gu la mi nu i prze bie gu za wo dów.

O go dzi nie 6:00 padł sy gnał na ro zej ście się
i doj ście do ło wi ska. O 6:30 moż na by ło roz po -
cząć ło wie nie.

Ryb ki bra ły spo ra dycz nie, prze wa ża ły oko -
nie, nie ste ty więk szość by ła nie wy mia ro wa. Zło -
wio no tak że kle nie oraz bo le nia – 41cm i jed ne -
go, acz kol wiek do rod ne go szczu pa ka o dłu go ści

75,5cm, któ ry za pew nił zwy cię stwo ko le dze
Sta ni sła wo wi Sta nia ko wi. Z re la cji za wod ni ków
śred nio na 20 sztuk wy ło wio nych oko ni je den
był po wy żej 18cm. Tra fia ły się tak że nie wy mia -
ro we bo le nie i szczu pacz ki.

Po sied miu go dzi nach zma gań węd kar skich
o go dzi nie 13:30 za koń czo no ło wie nie.

Po go da nie roz piesz cza ła za wod ni ków.
Do po łu dnia, z krót ki mi prze rwa mi, pa dał
deszcz. Słoń ce wy szło zza chmur do pie ro
pod ko niec za wo dów. Moż na by rzec, że jest to
już tra dy cja na na szym Pu cha rze Wi sły – wy jąt -
kiem był VIII Pu char, kie dy był trzy dzie sto stop -
nio wy upał i słon ko sma ży ło nie mi ło sier nie. Jak
się oka zu je każ dy wy ją tek jest po twier dze niem
re gu ły.;)

Do go dzi ny 14:00 był czas na zda nie kart
star to wych. Pod czas pra cy Ko mi sji Sę dziow skiej,
uczest ni cy uda li się na po si łek – roz grze wa ją cą
gro chów kę i kar ków kę z gril la. Był to czas na roz -
mo wy, dys ku sje, za po zna nie się i wy mia nę do -
świad czeń. O go dzi nie 14:30 ogło szo no wy ni ki
i wy wie szo no je na ta bli cy.

O go dzi nie 15:00 Pre zes Ko ła Wie sław
Tom kie wicz wraz z dy rek tor Ban ku „Vi stu la” –
Pa nią Jo an ną Stel mach oraz Sę dzią Głów nym
Za wo dów – Wal de ma rem Grze la kiem wrę czy li
na gro dy dla naj lep szych za wod ni ków.

Za miej sca I -VI by ły to węd ki, tor by węd -
kar skie, po krow ce na węd ki, ple cion ki, pod bie -
ra ki i in ne ak ce so ria węd kar skie.

SZCZĘ ŚLI WA SZÓST KA:
I MIEJ SCE – STA NIAK STA NI SŁAW ko -

ło Za dę bie Skier nie wi ce – Szczu pak 75,5cm,
2050 pkt

II MIEJ SCE – ŻA KOW SKI RO MAN ko ło
So cha czew Mia sto – Bo leń 41cm, 3 oko nie
820pkt

III MIEJ SCE – KU MO ROW SKI MA REK
ko ło „Sum” 54 Wy szo gród – 2 kle nie, 615pkt

IV MIEJ SCE – LIS ZBI GNIEW ko ło nr
107 „EL GO” Go sty nin – 4 oko nie 480pkt

V MIEJ SCE – STA NIAK MI RO SŁAW ko -
ło Za dę bie Skier nie wi ce – 3 oko nie 470pkt

VI MIEJ SCE – ZA JĄC GRZE GORZ ko ło
nr 23 ZIE LON KA – Kleń 32,3cm 430pkt

Jak co ro ku zo sta ły przy zna ne tak że na gro -
dy „Za naj dłuż sze ry by po szcze gól nych ga tun -
ków”. By ły to pod bie ra ki, po krow ce na ko ło wrot -
ki, sta tu et ki oraz spe cjal ne „KU PO NY NA
DAR MO WY WSTĘP na X Pu char Wi sły
2017”.

NAJ DŁUŻ SZY SZCZU PAK: STA NIAK
STA NI SŁAW

NAJ DŁUŻ SZY BO LEŃ: ŻA KOW SKI
RO MAN

NAJ DŁUŻ SZY KLEŃ: ZA JĄC GRZE -
GORZ

NAJ DŁUŻ SZY OKOŃ: GRA BOW SKI
JE RZY

Spo śród po zo sta łych za wod ni ków, wy lo so -
wa no 20 osób, któ re do sta ły na gro dy nie spo -
dzian ki – przy nę ty i ak ce so ria węd kar skie.

Resz ta obec nych za wod ni ków otrzy ma ła
upo min ki w po sta ci fil mów węd kar skich.

KLA SY FI KA CJA KOŃ CO WA
1.STA NIAK STA NI SŁAW – 2050 pkt
2.ŻA KOW SKI RO MAN ko ło So cha czew

Mia sto – Bo leń 41cm, 3 oko nie 820pkt
3. KU MO ROW SKI MA REK ko ło „Sum”

54 Wy szo gród – 2 kle nie 615pkt 
4. LIS ZBI GNIEW ko ło nr 107 „EL GO”

Go sty nin – 4 oko nie 480pkt
5. STA NIAK MI RO SŁAW ko ło Za dę bie

Skier nie wi ce – 3 oko nie 470pkt
6. ZA JĄC GRZE GORZ ko ło nr 23 ZIE -

LON KA – Kleń 32,3cm 430pkt
7.GRA BOW SKI JE RZY ko ło nr 107 „EL -

GO” Go sty nin – 2 oko nie 340pkt
8. TO KAR SKI RO BERT ko ło War sza wa
9. KA LI NOW SKI HU BERT ko ło „Sum”

54 Wy szo gród –3 oko nie 250pkt
10. TA LA ROW SKI ZBI SŁAW ko ło nr

129 WDA ŚWIE CIE – 3 oko nie 250pkt
11. PIERZ CHA ŁA SŁA WO MIR ko ło

„Sum” 54 Wy szo gród – 2 oko nie 220pkt
12. MA TU SIAK MA RIUSZ ko ło nr 13 Le -

gio no wo – 2 oko nie 220pkt
13. BO JA NOW SKI WAL DE MAR ko ło

„Sum” 54 Wy szo gród – 2 oko nie 180pkt
14. TU SZYŃ SKI MI CHAŁ ko ło nr 129

WDA ŚWIE CIE – 1 okoń 70pkt
Tekst: Mał go rza ta Żu chow ska
Fo to: Mał go rza ta Żu chow ska, Mi chał Su -

lik, Adam Ła piń ski, Zbi sław Ta la row ski, Bar tosz
Pa si kow ski, Grze gorz  Za jąc.
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SKLEPY
Bo ru ta Mo tors Sklep Mo to ry za cyj ny
ul.Rę bow ska 66 (8-17)  
tel.24 23 11 006
Fuk sik Sklep Fir mo wy Śnież ka ul. Nie -
pod le gło ści 56  (8-17)  
tel.535 522 363 -790 293 481
Sklep Odzie żo wy,, San dra” ul.Rę bow -
ska 38  
tel 516 061 379  

GA STRO NO MIA
Ca fe te ria Crem -ka wa lo dy de se ry
Han na Si dor ul. Rę bow ska 29  
tel.519 627 455

BIU RA
Biu ro Ra chun ko we Va pit  ul.Rę bow ska 55  
tel.24 23 11 153
Biu ro Ra chun ko we EM -fin B.Choj nac -

ka ul. Nie pod le gło ści 11B  
tel.24 262 28 29

BAN KI
Vi stu la Bank Spół dziel czy Gru pa BPS
ul. Rę bow ska 2  
tel.24 23 11 200

USŁU GI
Bo ru ta Mo tors Ser wis Po jaz dów i urzą -
dzeń ogrod ni czych -Rę bow ska 66 (8-17)  
tel.24 23 11 006

Skle py gmi na Bul ko wo
Sklep Wie lo bran żo wy Fo tek Mał go rza -
ta Bul ko wo ul.Płoc ka7  
tel -24 265 26 36
Sklep Wie lo bran żo wy Bo guc ka Gra ży -
na Bli cho wo 63A  
tel -24 265 13 15

IN FOR MA TOR WY SZO GRODZ KIIX PU CHAR WI SŁY - OGÓL NO POL SKIE 
ZA WO DY SPIN NIN GO WE W WY SZO GRO DZIE



Bar dzo cie szy fakt, że wie lu mło -
dych, no wych chłop ców za wi ta ło
na tre ning w Wo ro wi cach (gmi -
na Bul ko wo) oraz chłop cy, któ rzy
już ma ją dłuż szy staż w klu bie rów -
nież wzno wi li za ję cia tre nin go we.

Ser decz nie za pra sza my mło dych
pił ka rzy na re gu lar ne tre nin gi Klu bu
Spor to we go „ZJED NO CZE NI” Bul ko -
wo. W pią tek (22.07.2016 r.) zo sta ły
wzno wio ne tre nin gi pił ki noż nej Klu bu
Spor to we go „ZJED NO CZE NI” Bul ko -
wo dla dzie ci i mło dzie ży. 

Bar dzo cie szy fakt, że wie lu mło -
dych, no wych chłop ców za wi ta ło na tre -
ning w Wo ro wi cach (gmi na Bul ko wo)
oraz chłop cy, któ rzy już ma ją dłuż szy
staż w klu bie rów nież wzno wi li za ję cia
tre nin go we.

Ser decz nie za pra sza my mło dych pił -
ka rzy na re gu lar ne tre nin gi Klu bu Spor to -
we go „ZJED NO CZE NI” Bul ko wo
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Zjed no cze ni Bul ko wo w sierp niu
2016 r. roz pocz ną roz gryw ki w Pu -
cha rze Pol ski na szcze blu Płoc kie -
go Okrę go we go Związ ku Pił ki Noż -
nej oraz roz gryw ki li go we na po zio -
mie Kla sy -B (Płock). 

Swo je zma ga nia pu cha ro we Zjed -
no cze ni roz pocz ną 24 sierp nia br. z dru -
ży ną wy stę pu ją cą na co dzień w Li dze

Okrę go wej - Unią Czerm no. Z ko lei 27
sierp nia 2016 r. Zjed no cze ni za in au gu -
ru ją roz gryw ki li go we na po zio mie Kla -
sy -B me czem z Ma zo wią Słu bi ce. Ak tu -
al nie za wod ni cy klu bu spor to we go z
Bul ko wa re gu lar nie przy go to wu ją się na
bo isku tre nin go wym w Wo ro wi -
cach  pod okiem mło de go, ale nie zwy kle
uta len to wa ne go Tre ne ra Mar ci na
Przed peł skie go. 

CZAS NA LI GĘ I PU CHAR POL SKI
- ZJED NO CZE NI BUL KO WO

W pią tek (22.07.2016 r.) zo sta ły
wzno wio ne tre nin gi pił ki noż nej
Klu bu Spor to we go „ZJED NO CZE NI”
Bul ko wo dla dzie ci i mło dzie ży. 

Bar dzo cie szy fakt, że wie lu mło dych,
no wych chłop ców za wi ta ło na tre ning
wWo ro wi cach (gmi naBul ko wo) oraz chłop -
cy, któ rzy już ma ją dłuż szy staż wklu bie rów -
nież wzno wi li za ję cia tre nin go we.

Ser decz nie za pra sza my mło dych pił -
ka rzy na re gu lar ne tre nin gi Klu bu Spor -
to we go „ZJED NO CZE NI” Bul ko wo.

PRE ZES ZA RZĄ DU KLU BU SPOR TO WE GO 

ZJED NO CZE NI BUL KO WO 

KRZYSZ TOF JA KU BIAK

LET NIE TRE NIN GI JU NIO RÓW ZJED NO CZO NYCH BUL KO WO WZNO WIO NE

Zgło sze nia do II Bo dza now skie go
Bie gu bę dą przyj mo wa ne do
30.07.2016r. dro gą elek tro nicz ną
na stro nie in ter ne to wej Urzę du
Gmi ny w Bo dza no wie. Bę dzie
utwo rzo na apli ka cja zgło sze nio wa
po wej ściu w za kład kę „II Bo dza -
now ski Bieg o Pu char Wój ta Gmi -
ny Bo dza nów”

II BO DZA NOW SKI BIEG O PU CHAR WÓJ TA GMI NY BO DZA NÓW

W pią tek (22.07.2016 r.) zo sta ły wzno wio ne tre nin gi pił ki noż nej Klu bu
Spor to we go „ZJED NO CZE NI” Bul ko wo dla dzie ci i mło dzie ży. 

Na dwóch ha lach spor to -
wych Gim na zjum nr 8
przy uli cy Ku trze by w nie -
dzie lę 19.04.2016 r. ry wa -
li zo wa ło szes naśc ie ze -
spo łów re pre zen tu ją cych
płoc kie szko ły pod sta wo -
we, a tak że wie le szkół
pod sta wo wych z oko li cy,
mię dzy in ny mi z Sierp ca, Ra dza no -
wa, Łąc ka, Bo dza no wa.Tur niej ten
wy ło nił zwy cięz cę IX Edy cji Or len
Hand ball Mi nii Li gii klas IV.

Dru ży na z Bo dza no wa za ję ła
XII miej sce, jest to bar dzo do bra po zy cja
zwłasz cza, że nasz mło dzież do pie ro
od ro ku sta wia kro ki na bo isku.

W dniu 23.06.2016 przed sta wi cie -

le dru ży ny oraz ich opie ku no wie, pa no -
wie Mar cin i Ra fał Ję drze jew scy od wie -
dzi li Wój ta Gmi ny Bo dza nów któ ry był
po my sło daw cą stwo rze nia ze spo łu
i prze ka za li zdo by ty w tur nie ju dy plom
oraz sta tu et kę.

Gra tu lu je my wy ni ku i li czy my
na dal sze suk ce sy na szych ma łych szczy -
pior ni stów.

Tur niej fi na ło wy OR LEN
Hand ball Mi ni Li gi za Na mi

W KS Hu ra gan Bo dza -
nów po wsta je no wa
sek cja pił ki noż nej. 

Na pierw sze spo -
tka nie or ga ni za cyj ne
zwią za ne z ogło szo nym
na bo rem do młod szych
rocz ni ków sta wi ło się
22 dzie ci wraz z ro dzi -
ca mi. Przy szli tre ne rzy
mło dej ka dry obie cu -
ją   mnó stwo ra do ści ze
spor to wej ry wa li za cji i
zgłę bia nia taj ni ków
sztu ki pił kar skiej. Je że -
li jesz cze   nie za pi sa łeś
dziec ka na te za ję cia to
mo żesz jesz cze   to zro -
bić.

No wa sek cja pił ki noż nej
w Hu ra ga nie Bo dza nów
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