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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 wrze śnio wym wy da niem ga ze ty
e -wy szo grod.pl
Wrze sień mi ja pod zna kiem hucz nych za -
baw, dni miej sco wo ści , do ży nek i otwarć.
Po go da wszę dzie do pi sa ła aż nad to, hu -
mo ry uczest ni kom tez do pi sa ły. My ślę że
wszyst kie im pre zy by ły uda ne. Sko ro
uczest ni cy by li za do wo le ni to i or ga ni za to -
rzy też po win ni.
Oprócz im prez ty po wo za ba wo wych od by -
ły się tez pa trio tycz ne i hi sto rycz ne. O nich
tez nie na le ży za po mi nać . My ślę tu o Kon -
fe ren cji Na uko wej któ ra od by ła się
12,09,16 w Ba zy li ce Mat ki Bo żej Po cie -
sze nia w Czer wiń sku ja ko kon ty nu acja ze -
szło rocz nych ocho dó w950 le cia gro du i
850 le cia ist nie nia Ko ścio ła Zwia sto wa nia
NMP. War to też wspo mnieć o od sło nię ciu
na cmen ta rzu miej skim w Płoc ku Pan te -
onu Żoł nie rzy Wy klę tych Ma zow sza oraz
po mni ka Ste fa na Bro nar skie go -żoł nie rza
AK i NSZ.
Wrze sień jesz cze się nie skoń czył a już
mo że my po wie dzieć że się du żo dzia ło.
Czy bę dzie się dzia ło wię cej to zo ba czy my.
Jest za mie sza nie w spra wie wo dy w Wy -
szo gro dzie. Róż ne oso by chcą że by za brać
glos w tej spra wie. Po wiem szcze rze nie je -
stem zo rien to wa ny na ty le ,że by się wy po -
wia dać pu blicz nie. 
Za pra szam oso by kom pe tent ne o sko -
men to wa nie spra wy na stor nach por ta lu.
Za pra szam oso by chęt ne do współ pra cy
w roz wi ja niu ga ze ty i por ta lu. Mam róż ne
cie ka we po my sły któ re mo że my ra zem
zre ali zo wać. Szu kam osób któ rym chce
się chcieć, któ re chcia ły by być na szy mi
ko re spon den ta mi , or ga ni za to ra mi w róż -
nych czę ściach na sze go Re gio nu. 

PA WEŁ KŁO BU KOW SKI
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…Wi tam, roz pocz nij my od pro ste -
go py ta nia: Czy w tym ro ku w Nie pu -
blicz nej Szko le w Ra dzi ko wie jest „nor -
mal niej” niż rok te mu? Co się zmie ni ło?
Czy już nie ma „obaw”, że coś się nie
uda? Czy wra ca Pan pa mię cią do „tam -
tych” dni?

Wi tam. W tym ro ku wszyst ko jest
tak jak w po zo sta łych pla ców kach
oświa to wych. Roz po czę li śmy „jak wszy -
scy” 1 wrze śnia, bez zbęd ne go za mie -
sza nia, nie mniej jed nak wciąż z nie pew -
no ścią, czy wszy scy „na si” ucznio wie
wró cą. Te i po dob ne oba wy bę dą nam
to wa rzy szy ły przez ca ły czas, zwłasz cza,
że na uka jest w Na szej szko le bez płat na
i (je śli moż na tak się wy ra zić) „utrzy mu -
je my się” wy łącz nie z sub wen cji oświa -
to wej.

Je śli cho dzi o ubie gło rocz ny start -
jak wie my nie co spóź nio ny, przez zda -
wa ło by się cze ski błąd – nie spo sób o
nim za po mnieć. To był cięż ki okres, ale
jed no cze śnie czas pró by  dla nas sa -
mych. Wbrew po zo rom te dwa mie sią -
ce, po mi mo ogrom nej nie pew no ści i
ocze ki wa nia, po ka za ły, choć lep szym
sło wem bę dzie „przy po mnia ły” nam
wszyst kim (mó wię oczy wi ście o spo -
łecz no ści Ra dzi ko wa) czym tak na praw -
dę jest szko ła. To nie tyl ko bu dy nek w
okre ślo nej miej sco wo ści, nie tyl ko na -
uczy cie le i dzie ci, ale to ka wa łek na sze go
wspól ne go do bra, ka wa łek, któ ry na le ży
pie lę gno wać za wszel ką ce nę. Na le ży pa -
mię tać, że w tych trud nych dniach by li -
śmy wszy scy ra zem, wszy scy chcie li śmy
te go sa me go. Jed ni wspie ra li dru gich, to

by ło bar dzo cen ne prze ży cie i mam
pew ność, że dziś wszy scy mo że my so bie
otwar cie po wie dzieć „Da li śmy ra dę”.

Z te go co pa mię tam w związ ku z
pro ble ma mi z na zwą miej sco wo ści
szko ła „ru szy ła” 23 paź dzier ni ka 2015
r. Jak na uczy cie le „pra co wa li” w tym
okre sie?

Cóż, wszy scy by li śmy wo lon ta riu -
sza mi. Nie by ło in nej moż li wo ści, zresz -
tą to by ła po trze ba chwi li, ta ki swo isty
spraw dzian. Mu sie li śmy to prze trwać i
prze trwa li śmy. To wła śnie jest cu dow -
ne. Po mi mo bra ku sub wen cji, nie pew -
no ści czy w ogó le się uda, wszy scy
„trwa li” na sta no wi skach. Ni gdy nie są -
dzi łem, że znaj dę się w gro nie lu dzi tak
od da nych spra wie, dla któ rych „mi sja”
ja ką spra wu je na uczy ciel ma na dal
ogrom ne zna cze nie. W ta kich chwi lach
wi dać jak na dło ni czy ktoś przy cho dzi
do szko ły gdyż to ko cha i jest to w pew -
nym sen sie jest cel w ży ciu czy mo że dla -
te go, że ma po dro dze. Przy po mnę je dy -
nie, że do wspo mnia ne go 23 paź dzier -
ni ka wszy scy pra co wa li śmy za dar mo i
nikt o te pie nią dze nie wo łał. Dla nas by -
ło, jest i bę dzie naj waż niej sze do bro
dzie ci, po nie waż to one stra ci ły by naj -
wię cej. Ro dzi ce – od da jąc do szko ły
swo je dzie ci po kła da li w nas na dzie ję, że
ich nie zo sta wi my, że po raz ko lej ny sta -
nie my po ich stro nie i to wszyst ko. Je śli
ktoś nie jest w sta nie te go zro zu mieć…
cóż, szko da.

DOKOŃCZENIE NA STR. 3

Szko ła w Ra dzi ko wie.
Mi nął Rok 

W śro dę 14 wrze śnia br. od -
by ło się ofi cjal ne otwar cie Fi -
lii Vi stu la Ban ku Spół dziel -
cze go w Mło dzie szy nie ul.
Wy szo grodz ka 36. Obec nych
na uro czy stym otwar ciu go ści
po wi ta ła Jo lan ta Łu ka siak -
-Ma lic ka – Pre zes Za rzą du. 

Na uro czy ste otwar cie przy by ło
wie lu wspa nia łych go ści, obec ny był
Ksiądz Pro boszcz Da riusz Kuź miń ski,
któ ry po świę cił na szą pla ców kę, Pan
Ada ma Or liń ski Rad ny Sej mi ku Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go, Pa ni Mo ni -
ka Pie trzyk Wójt Gmi ny Mło dzie szyn,
Rad ni Gmi ny Mło dzie szyn, Dy rek to -
rzy i Kie row ni cy Jed no stek Or ga ni za -
cyj nych wraz z pra cow ni ka mi Urzę du
Gmi ny Mło dzie szyn, Człon ko wie Ra -

dy Nad zor czej i Za rzą du oraz Pra cow -
ni cy Ban ku.

Do otwar cia Fi lii w Mło dzie szy nie
przy czy ni ła się part ner ska współ pra ca z
Urzę dem Gmi ny.

Po czę ści ofi cjal nej uro czy sto ści
za pro szo no zgro ma dzo nych go ści do
Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry w Mło -
dzie szy nie na re ci tal Pa ni Jo an ny Ro -
lew skiej

Ofi cjal ne Otwar cie Fi lii Vi stu la Ban ku
Spół dziel cze go w Mło dzie szy nie
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Dzię ku ję. Czy sub wen cji wy star cza
je śli ro dzi ce nie pła cą cze sne go?

Chwa ła Bo gu tak. Z tą ilo ścią dzie ci,
a trze ba przy znać, że ma my ten den cję
wzro sto wą… i tak mia ło być. Mi oso bi -
ście bar dzo szko da tych „na szych dzie -
ci”, któ re prze pi sa no do in nych gmin -
nych szkół w tam tym ro ku. Szko da, nie
dla te go, że za ni mi po szły pie nią dze. To
by ły dzie ci, któ re do sko na le się od naj dy -
wa ły w na szej spo łecz no ści, mia ły tu
przy ja ciół, ko le gów, mia ły wspól ne za in -
te re so wa nia… ale okres ocze ki wa nia nie -
ste ty oka zał się zbyt dłu gi. Nie mam ab -
so lut nie żad nych pre ten sji, w koń cu
każ dy dla swo je go dziec ka chce jak naj -
le piej, po pro stu zdą ży li śmy je bar dzo
po lu bić i bez nich (przy naj mniej na po -
cząt ku) by ło ina czej. Mam je dy nie na -
dzie ję, że po dob na sy tu acja już nie bę -
dzie mia ła miej sca.

To te raz nie co z in nej becz ki. Szko -
ła nie ma jesz cze peł ne go ro ku, a jest Pan
już trze cim jej dy rek to rem? Jak to się
sta ło?

Fak tycz nie, to nie co dzien na sy tu -
acja. Cięż ko to też zro zu mieć, gdy jest
się wy łącz nie ob ser wa to rem. My ślę, że
to wszyst ko przez nasz opóź nio ny start,
przez te ca łe ner wy i at mos fe rę, któ ra
udzie la ła się pra wie wszyst kim. Każ dy
ma swój próg wraż li wo ści, wła sną wy -
trzy ma łość i ocze ki wa nia, każ dy też ma
wła sne „po zasz kol ne” ży cie i gdy to się
po łą czy… to cza sa mi po pro stu zbyt wie -
le. Za pew niam jed nak, że obo je Pań -
stwo dy rek to rzy są wiel ki mi przy ja ciół -
mi szko ły, o czym wie lo krot nie mia łem
oka zję się prze ko nać.

Do brze, wróć my za tem do wy ni -
ków ostat nie go już spraw dzia nu szó sto -
kla si sty w 2016 ro ku? Są po wo dy do ra -
do ści?

Oczy wi ście. Na le ży po wie dzieć
(po nie waż je ste śmy kon ty nu ato ra mi
bar dzo pięk nej tra dy cji Pu blicz nej
Szko ły w No wym Ra dzi ko wie), że
wy ni ki spraw dzia ny za wsze by ły nie -
złe, ale w tym ro ku nie moż na so bie
by ło wy ma rzyć lep sze go „pre zen tu”.
Sa ma świa do mość pra cy z ta ki mi
dzieć mi jest naj wspa nial szą na gro dą
dla każ de go na uczy cie la. Przy znam,
że cze ka łem z nie cier pli wo ścią na te
wy ni ki i za par ły dech w pier siach. Te
wy ni ki to świa dec two pra cy, ja ką
wło ży li na uczy cie le przez te wszyst -
kie la ta, po cząw szy od przed szko la aż

do kla sy 6. Wszy scy spi sa li śmy się na
me dal i to jest naj waż niej sze.

Pra gnę z te go miej sca ogrom nie po -
gra tu lo wać Szko le w Za bo ro wie, któ ra
oka za ła się jesz cze lep sza. A by li śmy tuż
za ni mi…

Tak ład nie wy ra ża się Pan o Szko le
w Ra dzi ko wie, ale mam py ta nie jak wy -
glą da współ pra ca z po zo sta ły mi szko ła -
mi w gmi nie? Czy nie ma Pan wra że nia,
że je ste ście „in ni”?

Ale my je ste śmy „in ni” � Je ste śmy
je dy ną nie pu blicz ną szko łą w gmi nie,
si łą rze czy mu si my się od róż niać, ta ka
spe cy fi ka. Nie mo gę na rze kać na
współ pra cę z in ny mi szko ła mi. Nie je -
stem w sta nie zro zu mieć dla cze go ta -
ka współ pra ca mia ła by się nie ukła dać.
Wszy scy je ste śmy na uczy cie la mi,
wszy scy na do brą spra wę chce my te go
sa me go. Jed ni od dru gich mo że my się
je dy nie na uczyć, po nie waż ty ko na
zgo dzie moż na coś zbu do wać. Mam
prze czu cie, gra ni czą ce z pew no ścią, że
bę dzie do brze. Je śli już wcho dzi my w
szcze gó ły to wy ra zy po dzię ko wa nia
na le żą się p. Re na cie Ko za kie wicz p.o.
dy rek to ra w Ze spo le Szkół im. Kró lo -
wej Ja dwi gi w Czer wiń sku nad Wi słą,
któ ra wie lo krot nie oka zy wa ła się być
bar dzo po moc na. To bar dzo do brze
świad czy o dy rek to rze, jesz cze le piej o
czło wie ku, gdy po tra fi po ma gać. My
ja ko szko ła nie po trze bu je my tak wie -
le, cza sa mi wy star czy pa trzeć w tę sa -
mą stro nę. Nie spo sób nie wspo mnieć,
że na szym naj wier niej szym ki bi cem
jest Szko ła w Or szy mo wie. Nie pa mię -
tam już ile ra zy mo głem li czyć na roz -
ma itą po moc i je stem za to nie zwy kle
wdzięcz ny. Waż ne jest to, że każ da
szko ła mo że się zna leźć w ta kiej sy tu -
acji, więc si łą rze czy mu si my so bie po -
ma gać i nie ukry wam, że w tym ro ku

chciał bym tą wy mia nę do świad czeń
znacz nie roz sze rzyć.

A jak wy glą da współ pra ca ze Sto wa -
rzy sze niem?

Mu szę przy znać, że zde cy do wa nie
le piej niż mógł bym te go ocze ki wać.
Nasz „or gan pro wa dzą cy” to w za sa dzie
lu dzie, któ rych łą czy jed na myśl, mia no -
wi cie „szko ła”. W 61 ro ku  w USA pre zy -
dent Ken ne dy po wie dział „Nie py taj, co
twój kraj mo że zro bić dla cie bie, za py taj,
co ty mo żesz zro bić dla swo je go kra ju” i
je śli prze ło ży my to na szko łę nada bę dzie
ak tu al ne. Sto wa rzy sze nie Roz wo ju Wsi
Ra dzi ko wo No we i Oko lic, gdyż tak
brzmi peł na na zwa to lu dzie „po uszy za -
ko cha ni w szko le”, go to wi po świę cić bar -
dzo wie le, na wet ca ły swój wol ny czas dla

do bra idei. Nie chciał bym aby ktoś po -
my ślał, że chcę za kli nać rze czy wi stość
ale tra fi li nam się „Ju dy mo wie”. To bar -
dzo mi łe, gdy się pra cu je z ludź mi, któ -
rzy się nie skar żą i na któ rych moż na li -
czyć, na wet bez wzglę du na po rę dnia i
no cy. Naj waż niej sze we dług mnie jest
jed nak to, że ca łe Sto wa rzy sze nie dzia ła
w try bie non pro fit, dla do bra po zo sta -
łych i nie li czy na co kol wiek. To jest wła -
śnie po tę ga – ro bić coś dla in nych, nie
ma jąc nic dla sie bie, al bo na wet ro bić
kosz tem wła sne go „ja”. To dzię ki tym lu -
dziom w ogó le wy star to wa li śmy i za to
na le ży się ogrom na wdzięcz ność. Gdy by
nie Ci lu dzie (Sto wa rzy sze nie i Ra da Pe -
da go gicz na), z któ rym moż na „gó ry
prze no sić” pew nie bym się na to sta no -
wi sko nie zde cy do wał. Jest jesz cze jed na

oso ba, mia no wi cie Pa ni Bo że na, „na sza”
Pa ni woź na, któ ra za słu gu je na mo im
zda niem naj więk sze po dzię ko wa nie. To
ona dzie li ła z na mi tru dy po wsta nia
szko ły, wy ko ny wa ła chy ba naj cięż szą
pra cę i w każ dej moż li wej sy tu acji słu ży -
ła nam po mo cą, nie wspo mi na jąc już o
do brym sło wie dla każ de go ucznia czy
przed szko la ka. Bez Pa ni Bo żen ki, jak ją
tu wszy scy na zy wa my by ło by nie opi sa -
nie cię żej i to wspa nia le, że jest z na mi.

Czy jest coś co chciał by Pan po wie -
dzieć lu dziom, któ rzy jesz cze nie są
prze ko na ni do Ra dzi kow skiej Szko ły?

Po wiem tak: by li śmy, je ste śmy, bę -
dzie my. Je śli szu kasz szko ły i nie je steś
pe wien gdzie po słać swo ją po cie chę…
przyjdź i zo bacz. Nie gry zie my, a mo że
Ci się spodo bać. 

W związ ku z ogrom nym za ufa -
niem ja kim w tym ro ku ob da rzo no na -
sze przed szko le, nie dłu go bę dzie my
mu sie li stwo rzyć 2 gru pę. Pro gno za jest
wo bec te go nie sa mo wi cie obie cu ją ca :)

Dzię ku ję bar dzo za za pre zen to wa -
nie Szko ły w Ra dzi ko wie. Ży czę Wam
wy trwa ło ści w dą że niu do ce lu, oraz po -
le cam Wa szą szko łę in nym ro dzi com
oraz in nym oso bom któ re w ja ki kol -
wiek spo sób ze chcia ły by Was wes przeć 

Z Alek san drem  Ol czy kiem Dy -
rek to rem Szko ły w Ra dzi ko wie roz -
ma wiał Pa weł Kło bu kow ski
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Że by upra wiać zie mię, trze ba być
czło wie kiem z pa sją, mieć przy -
jem ność z ko sze nia zbo ża i dba nia
o zwie rzę ta. A ta kie ce chy ma ją lu -
dzie wraż li wi. Za to wszyst ko bar -
dzo dzię ku je my na szym rol ni kom,
wa sza pra ca jest przez nas bar dzo
ce nio na – de kla ro wał Sta ro sta
Płoc ki Ma riusz Bie niek, otwie ra jąc
Do żyn ki Po wia tu Płoc kie go.

Te go rocz ne po wia to we świę to plo -
nów od by ło się w nie dzie lę 18 wrze śnia
w Wy szo gro dzie. Już od sa me go ra na w
mie ście czuć by ło świą tecz ną i pod nio -
słą at mos fe rę, z każ dą chwi lą do Wy szo -
gro du przy by wa ło co raz wię cej osób.
Jed ni roz sta wia li ko lo ro we sto iska, na
któ rych po po łu dniu mia ły się po ja wić
przy sma ki al bo np. rę ko dzie ło, in ni szli
pod ko ściół pw. Świę tej Trój cy. To tam, o
godz. 10, za pla no wa na by ła zbiór ka de -
le ga cji wień co wych i pocz tów sztan da -
ro wych. Go dzi nę póź niej roz po czę ła się
dzięk czyn na msza świę ta w in ten cji
miesz kań ców Po wia tu Płoc kie go.

Prze wod ni czy li jej Ks. Pra łat Ja nusz
Mac kie wicz - dzie kan de ka na tu wy szo -
grodz kie go, oraz Ksiądz Pro boszcz
Grze gorz Sła wo mir Przy by łek. Pod czas
mszy na stą pi ło po świę ce nie wień ców
do żyn ko wych, pod ko niec eu cha ry stii
Sta ro sta Ma riusz Bie niek po dzię ko wał
księ żom za mo dli twę i za pro sił wszyst -
kich do udzia łu w uro czy stym ko ro wo -
dzie. Sta ro sto wie Do ży nek – Ma rze na
Szy mer ska i Ga briel Sto biec ki - za bra li
chleb do żyn ko wy i ko ro wód ru szył w
stro nę Ryn ku.

WIEŃ CE JAK DZIE ŁA SZTU KI
Na je go cze le szła Or kie stra Dę ta

OSP w Rę bo wie, a tuż za nią Druh Hi la -
ry Ja nusz czyk – Pre zes Za rzą du Od -
dzia łu Po wia to we go ZOSP RP - i 35
pocz tów sztan da ro wych. Szły też oczy -

wi ście de le ga cje z wień ca mi do żyn ko -
wy mi, któ re wzbu dza ły za chwyt
uczest ni ków Świę ta Plo nów. Nie któ rzy
ko men to wa li, że są to wręcz ma łe „dzie -
ła sztu ki”.

Rze czy wi ście, wień ce gmin by ły
prze pięk ne. Przed sta wia ły m.in. Mat kę
Bo ską Ja sno gór ską na tle Pol ski, ser ce,
młyn, ko ściół, go dło Pol ski, kon tur ma -
py na sze go kra ju, kie lich i Ho stię, a na -
wet ko nia z wo zem.

Kie dy już ca ły ko ro wód ulo ko wał
się na Ryn ku, moż na by ło ofi cjal nie roz -
po cząć uro czy sto ści. Naj pierw za -
brzmiał hymn pań stwo wy, po nim Ma -
riusz Po go now ski, któ ry pro wa dził tę
część, przy wi tał przy by łych go ści. Zna -
leź li się wśród nich m.in.: Mar sza łek
Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go Adam
Stru zik, Po sło wie na Sejm RP Piotr Zgo -
rzel ski i An na Ci chol ska, Se na tor RP
Ma rek Mar ty now ski, Pre zes Kra jo wej i
Ma zo wiec kiej Ra dy Izb Rol ni czych
Wik tor Szmu le wicz, Rad ni Wo je wódz -
twa Ma zo wiec kie go, Rad ni Po wia tu

Płoc kie go z Prze wod ni czą cym Le chem
Dą brow skim na cze le, Wi ce sta ro sta
Iwo na Sie roc ka, Wój to wie, Bur mi strzo -
wie oraz Rad ni po szcze gól nych gmin
Po wia tu Płoc kie go i po wia tów ościen -
nych, Dy rek tor De le ga tu ry Urzę du
Mar szał kow skie go w Płoc ku To masz
Ko mi nek, Kie row nik De le ga tu ry Ma zo -
wiec kie go Urzę du Wo je wódz kie go w
Płoc ku Mar le na Ma zur ska, Se kre tarz
Po wia tu Mi chał Twar dy, Skarb nik Po -
wia tu Ma ria Ja ku bow ska, Rek to rzy
płoc kich uczel ni, przed sta wi cie le śro do -
wisk kul tu ry, oświa ty, biz ne su, służb
mun du ro wych i me dycz nych.

Ro lę go spo da rzy Do ży nek peł ni li
Sta ro sta Płoc ki Ma riusz Bie niek oraz
Jan Bosz ko – Bur mistrz Gmi ny i Mia sta
Wy szo gród.

NIE WSTYDŹ MY SIĘ WSI
- Wi tam wszyst kich Pań stwa w gmi -

nie Wy szo gród, któ ra jest nie tyl ko pe -
reł ką no wo cze sne go rol nic twa, ale i tu -
ry sty ki. Wie rzę, że tak że Pań stwo za ko -
cha cie się w tym pięk nym miej scu –
mó wił Sta ro sta Ma riusz Bie niek, któ ry
w la tach 2010 – 2014 był Bur mi -
strzem Gmi ny i Mia sta Wy szo gród. Za -
zna czał, że dzięk czy nie nie za plo ny to
tra dy cja prze ka zy wa na z po ko le nia na
po ko le nie, a rol ni cy tak że dziś po trze -
bu ją Bo że go bło go sła wień stwa. – Po -
chyl my się wszy scy nad cięż ką pra cą rol -
ni ków i wspól nie im po dzię kuj my. Do -
ceń my bo gac two ma zo wiec kiej wsi, nie
wstydź my się jej, ale od no śmy się z sza -
cun kiem do wszyst kich i wszyst kie go
wo kół sie bie – mó wił Sta ro sta.

DOKOŃCZENIE NA STR. 5
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Bur mistrz Jan Bosz ko do dał, że Do -
żyn ki są zwień cze niem ca ło rocz nej pra -
cy, po czym rów nież zwró cił się do rol -
ni ków: - To wam dzię ku je my za chleb,
któ ry przez ca ły rok bę dzie go ścił na pol -
skich sto łach.

Na stęp nie od był się Ob rzęd Do żyn -
ko wy, któ ry wy ko na li ucznio wie Szko ły
Pod sta wo wej im. Fry de ry ka Cho pi na w
Ko byl ni kach. W po dzię ko wa niu otrzy -
ma li od Sta ro sty na gro dę. By ło też tra -
dy cyj ne dzie le nie się chle bem.

Z sza cun kiem do rol ni ków i ich pra -
cy od no si li się tak że w swo ich wy stą pie -
niach Mar sza łek Adam Stru zik oraz Po -
seł Piotr Zgo rzel ski. – Nikt tak pięk nie
nie po dzię ko wał rol ni kom, jak Pa pież
Jan Pa weł II, któ ry po wie dział, że „od da -
je hołd tym rę kom, któ re z trud nej cięż -
kiej zie mi wy do by wa ją chleb dla kra ju, a
w chwi lach za gro że nia by ły go to we tej
zie mi bro nić”. Ja rów nież bar dzo Pań -
stwu dzię ku ję za Wasz trud, pra cę.
Szczęść Bo że, uda nych Do ży nek! – po -
wie dział Po seł Zgo rzel ski.

WRĘ CZE NIE OD ZNA CZEŃ
Ko lej na część uro czy sto ści do ty czy -

ła wrę cze nia od zna czeń.
Ho no ro we od zna ki „ZA SŁU ŻO -

NY DLA ROL NIC TWA”, któ re Mi ni -
ster Rol nic twa i Roz wo ju Wsi Krzysz -
tof Jur giel nadał na wnio sek Sta ro sty
Płoc kie go Ma riu sza Bień ka, otrzy ma li:
Piotr No wat kie wicz, gm. Ma ła Wieś,
To masz Ma śla ny, gm. No wy Du ni nów,
Zdzi sław Przy czka, gm. Bielsk, Le szek
Gor czy ca, gm. Sta ra Bia ła,  Ja ro sław
Ma tu szew ski, gm. Bul ko wo, Adam
Woj ciech Adam ski, gm. Sta ro źre by,
Wło dzi mierz No wak, gm. Ra dza no wo,
Sta ni sław Wła dy sław Bom ba ła, gm.
Bo dza nów, Sła wo mir Pio trow ski, gm.
Bru dzeń Du ży,Ma rek Pa weł Fa bia no -
wicz, gm. Wy szo gród, Adam Piotr
Ryn kie wicz, gm. Wy szo gród, Zbi -
gniew Fe liks Ma da ny, gm. Wy szo gród,
Ja dwi ga Cie cha now ska, gm. Łąck.

By ły jesz cze wrę czo ne me da le „ZA -
SŁU ŻO NY DLA PO WIA TU PŁOC -
KIE GO” oraz sta tu et ki „DO BRY GO -
SPO DARZ”.

Do żyn ki Po wia tu Płoc kie go – Wy szo gród 2016
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W dniach 27 – 28 sierp -
nia 2016r. w Gmi nie Bul -
ko wo od by ło się „Świę to
Plo nów” wy jąt ko wo po łą -
czo ne w tym ro ku z „VI
Dnia mi Bul ko wa”. W wy -
ni ku na wał ni cy, któ ra  w
czerw cu na wie dzi ła Gmi -
nę Bul ko wo, za pla no wa -
ne Dni Bul ko wa w dniach
18 – 19 czerw ca 2016 r.
zo sta ły od wo ła ne.  

Ran gę „Świę ta Plo nów oraz VI Dni
Bul ko wa” pod niósł Pa tro nat Ho no ro wy
Wo je wo dy Ma zo wiec kie go oraz Mar -
szał ka Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go.
Pa tro nat Me dial ny na to miast ob jął Ty -
go dnik Płoc ki oraz e -Wy szo gród. 

Pierw szy dzień im pre zy od był się w
Bul ko wie w ra mach VI Dni Bul ko wa i
roz po czął się o godz. 9.00 uro czy sto ścią
nada nia imie nia Wła dy sła wa Bo rzew -
skie go dla Osie dlo we go Par ku Wiej skie -
go w miej sco wo ści Bul ko wo -Ko lo nia
wraz z od sło nię ciem pa miąt ko wej ta bli -
cy przez Wój ta Gmi ny Bul ko wo Ga brie -
la Gra czy ka oraz przed sta wi cie la ro dzi -
ny uho no ro wa ne go bo ha te ra. O godz.
10.00 na to miast mia ła miej sce uro czy -
stość nada nia imie nia Hen ry ka Do łę gi
Ossow skie go dla Wiej skie go Par ku Re -
kre acji w miej sco wo ści Bul ko wo -Ko lo -
nia tak że  z od sło nię ciem pa miąt ko wej
ta bli cy. Pod czas tych wzru sza ją cych mo -
men tów na stą pi ło od czy ta nie uchwa ły
przez Prze wod ni czą ce go Ra dy Gmi ny
Bul ko wo An drze ja Kro kow skie go oraz
uza sad nie nia do uchwa ły przez Prze -
wod ni czą ce go Ko mi sji Kul tu ry, Oświa -
ty i Spraw So cjal nych Mie czy sła wa Jó -
zwia ka. W imie niu ro dzin bo ha te rów
sło wa po dzię ko wa nia dla Wój ta Gmi ny
Bul ko wo i Ra dy Gmi ny Bul ko wo skie ro -
wał wnuk Wła dy sła wa Bo rzew skie go  p.
Eu ge niusz Bo rzew ski oraz syn Hen ry ka
Do łę gi Ossow skie go p. Hen ryk Ossow -
ski. 

Roz gryw ki na świe żym po wie trzu
od by wa ły się na bo isku przy ul.
Wschod niej w Bul ko wie pod czas Tur -
nie ju Pił ki Noż nej So łectw oraz Tur nie -
ju Pla żo wej Pił ki Siat ko wej. Mię dzysz -
kol ny Tur niej Pił ki Siat ko wej oraz Pił ki
Noż nej na to miast od był się na ha li ZSO
w Bul ko wie. Ofi cjal ne go otwar cia Tur -
nie jów Pił ki Noż nej So łectw i Pla żo wej
Pił ki Siat ko wej oraz dnia spor to we go na
ha li Ze spo łu Szkół Ogól no kształ cą cych
do ko nał Wójt Gmi ny Bul ko wo ży cząc
wszyst kim za wod ni kom jak naj lep szych
wy ni ków uzy ska nych w du chu fa ir play.
Pod czas spor to wej so bo ty od był się tak -
że Mię dzysz kol ny Kon kurs Pla stycz ny
zor ga ni zo wa ny przez Sto wa rzy sze nie
„Na sza Przy szłość” – pt. „Jak zdro wo i
bez piecz nie spę dzi łem wa ka cje?”  o na -
gro dę  Prze wod ni czą ce go Ra dy Gmi ny
Bul ko wo An drze ja Kro kow skie go. Dla
wszyst kich uczest ni ków roz gry wek
spor to wych prze wi dzia ne by ło wspól ne
gril lo wa nie. Spor to wą so bo tę uatrak cyj -
nił mecz Zjed no cze ni Bul ko wo – Ma zo -
wia Słu bi ce na Sta dio nie Pił ki Noż nej  w
Bul ko wie, któ ry za in au gu ro wał roz -
gryw ki li go we (Kla sa – B) na szcze blu
Płoc kie go Okrę go we go Związ ku Pił ki

Noż nej. Mecz za koń czył się wy ni kiem 0
– 0. 

28 sierp nia 2016r. w sa mo po łu -
dnie zo sta ła od pra wio na Msza Świę ta w
Ko ście le Pa ra fial nym w Bli cho wie przez
Ks. Pro bosz cza Wło dzi mie rza Dzień -
kow skie go. Pod czas na bo żeń stwa w
opra wie li tur gicz nej uczest ni czy li
przed sta wi cie le Pa ra fii, Ra dy Gmi ny
Bul ko wo oraz Urzę du Gmi ny Bul ko wo.
W pro ce sji z da ra mi wzię li udział Sta ro -
sto wie do ży nek pań stwo Mał go rza ta i
An drzej Żu kow scy oraz przed sta wi cie le
Sa mo rzą du Gmi ny Bul ko wo, zaś Wójt
Gmi ny Bul ko wo prze ka zał na rę ce Ks.
Pro bosz cza dar oł ta rza or nat.. Na stęp -
nie barw ny ko ro wód do żyn ko wy prze -
szedł na te ren przy Ze spo le Szkół Ogól -
no kształ cą cych w Bli cho wie. Ofi cjal ne -

go roz po czę cia ob cho dów „Świę ta Plo -
nów oraz VI Dni Bul ko wa” i po wi ta nia
go ści, rol ni ków oraz miesz kań ców gmi -
ny do ko nał Wójt Gmi ny Bul ko wo Ga -
briel Gra czyk. „Do żyn ki to je den z naj -
pięk niej szych dni w ro ku, nie tyl ko dla
każ de go rol ni ka, ale dla wszyst kich lu -
dzi zwią za nych z rol nic twem i dba ją -
cych o wła ści we za go spo da ro wa nie
zbio rów – to świę to ra do ści i za słu żo ne -
go od po czyn ku po cięż kiej pra cy. To tak -
że – co by ło już dziś na szym udzia łem
pod czas uro czy stej mszy świę tej – oka -
za nie wdzięcz no ści Bo gu za te go rocz ne
zbio ry i go rą ca proś ba o bło go sła wień -
stwo na przy szły rok.” – tak Go spo darz
Do ży nek Wójt Gmi ny Bul ko wo mó wił
o isto cie świę ta rol ni ków. Tra dy cyj ny ob -
rzęd do żyn ko wy wzbo ga co ny pie śnia mi

ze spo łu lu do we go „Grzy bo wian ki” był
pod nio słym mo men tem dzie le nia się
chle bem z te go rocz nych zbio rów przy -
nie sio nym i prze ka za nym Wój to wi
Gmi ny Bul ko wo oraz Prze wod ni czą ce -
mu Ra dy Gmi ny Bul ko wo przez Sta ro -
ści nę i Sta ro stę do ży nek, pań stwa Mał -
go rza tę i An drze ja Żu kow skich. Jak
zwy czaj na ka zu je, zo stał tak że ob tań co -
wa ny wie niec do żyn ko wy.  

Po za koń czo nych ob rzę dach ze spół
lu do wy „Grzy bo wian ki” dał kon cert, po
czym Wójt Gmi ny Bul ko wo wrę czył
przed sta wi cie lom ze spo łu po dzię ko wa -
nie za wy stęp pod czas uro czy sto ści. 

Pod czas nie dziel nych ob cho dów
Sta ro sta Płoc ki Ma riusz Bie niek wrę czył
me da le ,,Za słu żo ny dla Po wia tu Płoc kie -
go” nada ne za wy bit ne za słu gi w ob sza -

rze dzia łal no ści sa mo rzą do wej dla: Prze -
wod ni czą ce go Ra dy Gmi ny Bul ko wo
An drze ja Kro kow skie go oraz Rad nych
Mie czy sła wa Jó zwia ka i Bog da na Mat -
cza ka. Na stęp nie zo sta ły wrę czo ne sty -
pen dia Wój ta Gmi ny Bul ko wo dla naj -
zdol niej szych uczniów szkół z te re nu
Gmi ny Bul ko wo, któ ry mi oka za li się: 1.
Ma ria Na gu szew ska – uczen ni ca Szko ły
Pod sta wo wej im. Ar mii Kra jo wej w Bli -
cho wie, 2. Klau dia Ba czew ska – uczen -
ni ca Szko ły Pod sta wo wej im. Ks. Ja na
Twar dow skie go  w No wych Kru bi cach,
3. Ju lia Wik to ria Kaź mier czak – uczen -
ni ca Szko ły Pod sta wo wej im. Ar mii Kra -
jo wej  w Bli cho wie, 4. Ka ro li na Cy tac ka
– uczen ni ca Gim na zjum w Bli cho wie,
5. Pa weł Kier niej – uczeń Gim na zjum
w Bli cho wie, 6. Zu zan na Kaź mier czak
– uczen ni ca Gim na zjum w Bli cho wie,
7. Jo an na Zi ma kow ska – uczen ni ca
Gim na zjum w Bul ko wie, 8. Łu kasz Kaj -
ka – uczeń Gim na zjum w Bul ko wie.
Na stęp nym punk tem pro gra mu by ło
wrę cze nie na gród z roz gry wek spor to -
wych, któ re od by ły się pierw sze go dnia
„Świę ta Plo nów oraz VI Dni Bul ko wa”.
Na gro dy w Tur nie ju Pił ki Noż nej So -
łectw wrę czył Wójt Gmi ny Bul ko wo
Ga briel Gra czyk oraz Pre zes Klu bu
Spor to we go ZJED NO CZE NI Bul ko wo
Krzysz tof Ja ku biak, Tre ner Pił ka rzy
Klu bu Mar cin Przed peł ski oraz Ka pi tan
Pił ka rzy Klu bu Da wid Ple wiń ski dla
zwy cięz cy - so łec twa Słup ca, na to miast
ko lej no dru gie i trze cie miej sce za ję ły so -
łec twa So cho ci no -Pra ga i Sta ry Pod leck.
Zwy cięz cy Tur nie ju Pla żo wej Pił ki Siat -
ko wej to: I miej sce     Ma rek Trem biń ski,
Da niel Bi gos II miej sce    Do mi nik Choj -
nac ki, Do mi nik Brze ziń ski III miej sce
Da niel Ku sy, Prze my sław Ra czyń ski.

DOKOŃCZENIE NA STR. 7
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Na gro dy w dru giej edy cji ośmio ty -
go dnio wej Wa ka cyj nej Li gi Pla żo wej Pił -
ki Siat ko wej Bul ko wo 2016 pod pa tro -
na tem Wój ta Gmi ny Bul ko wo przy zna -
no za I miej sce Mar ko wi Trem biń skie -
mu i Da nie lo wi Bi go so wi, II miej sce
Mar ci no wi Przed peł skie mu i Ka mi lo wi
Ma zur kie wi czo wi, III miej sce Łu ka szo -
wi Ra czyń skie mu i Da wi do wi Ple wiń -
skie mu. Po nad to, za god ność, wy trwa -
łość, opa no wa nie i sza cu nek pod czas
wa ka cyj nej li gi pił ki siat ko wej  w Bul ko -
wie ty tu łem za wod ni ków FA IR PLAY
wy róż nio no Szy mo na Ple wiń skie go i
Da mia na Pe sel. Pod czas spor to wej so bo -
ty od był się Mię dzysz kol ny Tur niej Pił ki
Siat ko wej oraz Pił ki Noż nej. Wy ni ki są
na stę pu ją ce: W Tur nie ju Pił ki Noż nej w
ka te go rii Szko ła Pod sta wo wa:  I miej sce
za ję ła Szko ła Pod sta wo wa w Bul ko wie II
miej sce za ję ła Szko ła Pod sta wo wa w Bli -
cho wie III miej sce za ję ła Szko ła Pod sta -
wo wa w No wych Łub kach W Tur nie ju
Pił ki Noż nej w ka te go rii Gim na zjum
Chłop ców: I miej sce za ję ło Gim na zjum
w Bli cho wie II miej sce za ję ło Gim na -
zjum w Bul ko wie W Tur nie ju Pił ki Siat -
ko wej w ka te go rii Szko ła Pod sta wo wa: I
miej sce za ję ła Szko ła Pod sta wo wa w Bli -
cho wie II miej sce za ję ła Szko ła Pod sta -
wo wa w No wych Kru bi cach III miej sce
za ję ła Szko ła Pod sta wo wa w Bul ko wie 

IV miej sce za ję ła Szko ła Pod sta wo -
wa w No wych Łub kach W Tur nie ju Pił -
ki Siat ko wej w ka te go rii Gim na zjum
Dziew cząt: I miej sce za ję ło Gim na zjum
w Bul ko wie II miej sce za ję ło Gim na -
zjum w Bli cho wie W Tur nie ju Pił ki
Siat ko wej w ka te go rii Gim na zjum
Chłop ców: I miej sce za ję ło Gim na zjum
w Bli cho wie II miej sce za ję ło Gim na -
zjum w Bul ko wie Na gro dy zo sta ły wrę -
czo ne przez Wój ta Gmi ny Bul ko wo
wraz z Dy rek to rem Ze spo łu Szkół
Ogól no kształ cą cych w Bul ko wie Mar tą
Szum ską. Po nad to dla zwy cięz ców Tur -
nie ju Pił ki Noż nej i Pił ki Siat ko wej w ka -
te go rii Szko ła Pod sta wo wa zo sta ły prze -
ka za ne upo min ki ufun do wa ne przez
Po sła do Par la men tu Eu ro pej skie go Ju -
lię Pi te rę.  

Na stęp nie zo stał roz strzy gnię ty
kon kurs o na gro dę Wój ta Gmi ny Bul ko -
wo na naj cie kaw szy wie niec. Ko mi sja
przy zna ła za wy ko na ny wie niec I miej -
sce Pa ra fii Bli cho wo,  II miej sce otrzy -

mał wie niec przy go to wa ny przez So łec -
two Włó ki, zaś trze cie miej sce za jął wie -
niec Sto wa rzy sze nia „Żu ra wian ki”.
Zwy cięz cy otrzy ma li na gro dy rze czo we
wrę czo ne przez Wój ta Gmi ny Bul ko wo
Ga brie la Gra czy ka oraz Prze wod ni czą -
ce go Ra dy Gmi ny Bul ko wo An drze ja
Kro kow skie go. 

Tuż przed Tur nie jem So łectw,
przed sta wi cie le Sto wa rzy sze nia „Żu ra -
wian ki” za pre zen to wa li utwo ry mu zycz -
ne we wło skim kli ma cie ja ko du et Al Ba -
no i Ro mi na Po wer, pio sen kę An ny Jan -
tar „Ra dość naj pięk niej szych dni” oraz
przed sta wi ciel naj młod sze go po ko le nia
Jaś Pi jan kow ski wy stą pił w pio sen ce
„Kacz ka Dzi wacz ka”.  Du żym za in te re -
so wa niem miesz kań ców cie szy ły się wy -
stę py ze spo łów „CA SAN DRA” oraz „JA -
GO DA”, któ re we wspa nia ły spo sób na -
wią za ły kon takt z pu blicz no ścią i na mó -
wi ły do wspól nej za ba wy. Po mu zycz -
nym ak cen cie na stą pi ło wrę cze nie na -
gród w po zo sta łych kon kur sach zor ga ni -
zo wa nych w ra mach „Świę ta Plo nów

oraz VI Dni Bul ko wa”. W emo cjo nu ją -
cym Tur nie ju So łectw zwy cię ży ły Wo ro -
wi ce, na dru gim i trze cim miej scu upla -
so wa ły się od po wied nio Go cło wo i So -
cho ci no -Pra ga, zaś ko lej ne miej sca za ję ły
Włó ki,  So cho ci no -Ba dur ki oraz Krzy ko -
sy.   Na stęp nie roz strzy gnię to Kon kurs
ku li nar ny „Sma ki na szej Gmi ny”. Zwy -
cię ży ła Pa ni Ka ta rzy na Pie la szew ska,
dru gie miej sce za ję ła Pa ni Sa bi na Pie la -
szew ska, trze cie – Pa ni An na Ma jew ska.
Dy plo my i atrak cyj ne na gro dy rze czo we
wrę czył Wi ce prze wod ni czą cy Ra dy
Gmi ny Ja ro sław Ma tu szew ski i Se kre -
tarz Gmi ny To masz Kol czyń ski. Gmin -
na Bi blio te ka Pu blicz na w Bul ko wie zor -
ga ni zo wa ła I Kon kurs „O Pió ro Wój ta
Gmi ny” na wy ko na nie pre zen ta cji mul -
ti me dial nej pt. „Naj cie kaw sze hi sto rie
Gmi ny Bul ko wo” pod pa tro na tem Wój -
ta Gmi ny Bul ko wo, do udzia łu w któ -
rym zo sta li za pro sze ni ucznio wie klas V
i VI szkół pod sta wo wych oraz gim na zja -
li ści. Pod czas nie dziel nych pod su mo wań
na gro dy  i dy plo my wrę czył Wójt Gmi -

ny Bul ko wo Ga briel Gra czyk wraz z Dy -
rek tor Gmin nej Bi blio te ki Pu blicz nej w
Bul ko wie Na ta lią Mać kie wicz. Ko mi sja
kon kur so wa wy ło ni ła zwy cięz ców  w
dwóch ka te go riach. Lau re at ką w ka te go -
rii klas V i VI szkół pod sta wo wych zo sta -
ła Mał go rza ta Ko wal czyk, uczen ni ca
Szko ły Pod sta wo wej w No wych Łub -
kach, zaś  w ka te go rii gim na zjum zwy -
cię ży ła Zu zan na Kaź mier czak, te go rocz -
na ab sol went ka ZSO  w Bli cho wie.  Pod -
czas spor to wej so bo ty od był się tak że
Mię dzysz kol ny Kon kurs Pla stycz ny zor -
ga ni zo wa ny przez Sto wa rzy sze nie „Na -
sza Przy szłość” – pt. „Jak zdro wo i bez -
piecz nie spę dzi łem wa ka cje?” o na gro dę
Prze wod ni czą ce go Ra dy Gmi ny Bul ko -
wo An drze ja Kro kow skie go. Wrę cze -
nie na gród na stą pi ło z rąk Pa ni Pre zes
Sto wa rzy sze nia „Na sza Przy szłość”
Kry sty ny San kie wicz i Prze wod ni czą -
ce go Ra dy Gmi ny Bul ko wo An drze ja
Kro kow skie go.  

Przed ostat nim punk tem pro gra mu
był wy stęp ze spo łu The Vo ice Or chie -
stra, któ ry dzia ła przy Gmin nym Cen -
trum Kul tu ry i Spor tu w Bo dza no wie, a
po wstał w stycz niu 2016r.  i li czy 13
uczniów z te re nu gmin Bo dza nów i Bul -
ko wo. Ze spół za chwy cił wszyst kich
wspa nia łym wy ko na niem utwo rów
zna nych pol skich współ cze snych wo ka -
li stów. Do póź nych go dzin wie czor nych
swo im wy stę pem ba wił pu blicz ność ze -
spół mu zycz ny Akord. Dla uczest ni ków
im pre zy przy go to wa ne by ły rów nież in -
ne atrak cje. Ob cho dy „Świę ta Plo nów
oraz VI Dni Bul ko wa” nie wąt pli wie
wzbo ga ci ły sto iska Gmin ne go Ośrod ka
Po mo cy Spo łecz nej w Bul ko wie i Cen -
trum Wo lon ta ria tu Gmi ny Bul ko wo z
gra mi, za ba wa mi  i ma lo wa niem twa rzy
dla dzie ci oraz Gmin nej Bi blio te ki Pu -
blicz nej w Bul ko wie z ozda bia niem cza -

pek z dasz kiem, ste ro wa niem ro bo ta mi
Finch, na uką mo de lo wa nia ba lo nów i
kier ma szem książ ki pod ha słem: „Czy -
ta nie to mul ti wi ta mi na!”, gdzie do każ -
dej za ku pio nej książ ki do da wa ny był so -
czek gra tis. Po zo sta łe sto iska te ma tycz -
ne zo sta ły przy go to wa ne przez Sto wa -
rzy sze nie „Na sza Przy szłość” z ka wia -
ren ką ser wu ją cą cia sta, ka wę, her ba tę,
Ra dę Ro dzi ców z Bli cho wa ze swoj skim
je dze niem oraz zim ny mi na po ja mi, Ko -
ło Pszcze lar skie  z Gmi ny Bul ko wo, Ko -
men dę Miej ską Po li cji w Płoc ku m.in. z
sy mu la to rem jaz dy na mo to cy klu oraz
grą edu ka cyj ną, Po wia to wy Urząd Pra cy
w Płoc ku, Aniel ski Kre dens, Li gę
Ochro ny Przy ro dy, Śro do wi sko wy Dom
Sa mo po mo cy w Sta rych Świę ci cach,
Dom Po mo cy Spo łecz nej w Mi sze wie,
Cen trum Usług Śro do wi sko wych w
Dro bi nie, Ka sę Rol ni cze go Ubez pie cze -
nia Spo łecz ne go w Wy szo gro dzie, Pa na
Wi śniew skie go Zdzi sła wa ze sto iskiem
warsz ta tów ma lar skich „Ma lo wa nie na
ta ler zach”, Sto wa rzy sze nie Kul tu ral no -
-Spo łecz ne „Żu ra wian ki”, Warsz ta ty Te -
ra pii Za ję cio wej w Za krze wie, CHE MI -
ROL, Ma zo wiec ki Ośro dek Do radz twa
Rol ni cze go Od dział w Płoc ku, Dom Po -
mo cy Spo łecz nej w Go śli cach, Sto wa -
rzy sze nie Barw ne Ma ki, PZU S.A. Du żą
po pu lar no ścią cie szy ło się tak że we so łe
mia stecz ko z licz ny mi atrak cja mi dla
dzie ci oraz Kuch nia Po lo wa z pysz ną
gro chów ką. Ob cho dy do żyn ko we ma ją
re li gij ny jak i lu do wy cha rak ter oraz po -
wią za ne są z za ba wą z oka zji za koń cze -
nia zbio rów. Pod czas te go rocz ne go
„Świę ta Plo nów oraz VI Dni Bul ko wa”
uro czy sto ści te na bra ły wy jąt ko we go
wy mia ru. Oka za ło się, że po łą cze nie
dwóch naj waż niej szych wy da rzeń Gmi -
ny Bul ko wo ma nie sa mo wi tą moc in te -
gra cji ca łej spo łecz no ści lo kal nej.

Świę to Plo nów oraz VI Dni Bul ko wa 27-28 sierp nia 2016 r. 

reklama
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W so bo tę 10 wrze śnia
2016r. w Gmi nie Bul ko -
wo od by ło się „Uro czy ste
Otwar cie Sta dio nu Pił ki
Noż nej”, tym pięk niej -
sze, gdyż zo sta ło po łą -
czo ne z „II Edy cją Otwar -
te go Sa mo rzą do we go
Tur nie ju Pił ki Noż nej o
pu char Sta ro sty Płoc kie -
go w do li nie rze ki Wi sły
Bul ko wo 2016”.

Ofi cjal ne go otwar cia uro czy sto -
ści do ko nał go spo darz Gmi ny Bul ko -
wo p. Wójt Ga briel Gra czyk, któ ry
przy wi tał przy by łych go ści oraz
miesz kań ców z te re nu gmi ny. Dzień
otwar cia był dla Gmi ny Bul ko wo
czymś wy jąt ko wym, wień czył trud
wie lu osób za an ga żo wa nych w po -
wsta nie te go obiek tu spor to we go  m.
in. pra cow ni ków Go spo dar ki Ko mu -
nal nej przy Urzę dzie Gmi ny Bul ko -
wo, pra cow ni ków Urzę du Gmi ny
Bul ko wo, za wod ni ków wraz z dzia ła -
cza mi KS „Zjed no cze ni” Bul ko wo,
Rad nych, lo kal nych rol ni ków  oraz
wszyst kich lu dzi do brej wo li, któ rzy
bez in te re sow nie po ma ga li przy mo -
der ni za cji sta dio nu m. in. wy rów ny -
wa niu te re nu, sie wie tra wy, pie lę gno -
wa niu jej, pod le wa niu oraz ko sze niu.
Dzię ki w/w po mo cy war tość do tych -
cza so wych kosz tów by ła sto sun ko wo
ni ska co do efek tów wy ko na nej pra cy.
Na stęp nie p. Wójt po dzię ko wał spon -
so rom: fir mie PKN OR LEN, WA PO -
–TECH SP. z o.o. oraz ENER GA -
-OPE RA TOR, bez któ rych cięż ko by -
ło by w tak szyb kim cza sie do ko nać
mo der ni za cji sta dio nu. Szcze gól ne

wy ra zy wdzięcz no ści skie ro wał do
fir my PKN OR LEN, któ ra ofi cjal nie
zo sta ła „Spon so rem Stra te gicz nym
Sta dio nu Pił ki Noż nej w Bul ko wie”. 

W tym uro czy stym dniu swo ją
obec no ścią za szczy ci li nas rów nież
m.in. Sta ro sta Płoc ki p. Ma riusz
Bie niek, Rad ny Sej mi ku Wo je wódz -
twa Ma zo wiec kie go p. Pa weł Kol -
czyń ski, De le gat Pre ze sa PKN OR -
LEN ds. Spo łecz no ści Lo kal nej p.

Wio let ta Kul pa oraz Se kre tarz Po -
wia tu Płoc kie go p. Mi chał Twar dy,
Bur mi strzo wie oraz Wój to wie z Po -
wia tu Płoc kie go. 

W trak cie prze mó wień za pro szo -
nych go ści, Sta ro sta Płoc ki p. Ma riusz
Bie niek prze ka zał na rę ce Pre ze sa Za rzą -
du  Klu bu Spor to we go „Zjed no cze ni”
Bul ko wo p. Krzysz to fa Ja ku bia ka bon o
war to ści dwóch ty się cy zło tych, na to -
miast Rad ny Sej mi ku Wo je wódz twa
Ma zo wiec kie go p. Pa weł Kol czyń ski po
zło żo nych ży cze niach oraz gra tu la cjach
prze ka zał Pre ze so wi Za rzą du Klu bu pił -
ki do gry. W po dzię ko wa niu p. Wójt Ga -
briel Gra czyk, Rad ni Gmi ny Bul ko wo,
ks. Pro boszcz Pa ra fii Bul ko wo oraz za -
pro sze ni go ście otrzy ma li sym bo licz ne
sza li ki „ki bi ca” Klu bu Spor to we go
„Zjed no cze ni” Bul ko wo, na któ rym
wid nie je lo go klu bu oraz herb Gmi ny
Bul ko wo. W trak cie trwa nia uro czy sto -
ści otwar cia sta dio nu oraz II Edy cji Tur -
nie ju, za pro sze ni go ście oraz miesz kań -
cy gmi ny mie li moż li wość roz mo wy z
przed sta wi cie la mi Ma zo wiec kiej Jed -
nost ki Wdra ża nia Pro gra mów Unij nych
na te mat po zy ski wa nia fun du szy unij -
nych, na to miast dla naj młod szych
uczest ni ków przy go to wa na zo sta ła ple -
ne ro wa gra plan szo wa.    

Na stęp nie p. Wójt Ga briel Gra czyk
za pro sił go ści do wspól ne go ak tu prze -
cię cia wstę gi sym bo li zu ją ce go otwar cie
Sta dio nu Pił ki Noż nej w Bul ko wie po
czym ks. pro boszcz Sła wo mir Trza ska
do ko nał po świę ce nia no wej in fra struk -
tu ry spor to wej.

Uro czy ste Otwar cie Sta dio nu Pił ki Noż nej w Bul ko wie
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9, 10 i 11 wrze śnia, po raz XVIII
od by ły się  Dni Gmi ny Ma ła
Wieś. W so bo tę Dni Gmi ny Ma -
ła Wieś, roz po czę ły bie gi. Nie
strasz ny był ni ko mu upał, któ ry
do skwie rał od po ran nych go -
dzin, uczest ni ków bie gów by ło
za ska ku ją co du żo. Wszyst kie
dzie ci, któ re ze chcia ły od wie -
dzić to wy da rze nie mia ły oka -
zję, brać udział w za wo dach
oraz kon kur sach.  Dla star szych
miesz kań ców przy gry wa ła Płoc -
ka Ka pe la Po dwór ko wa.    

Tra dy cyj nie już, w so bo tę na na -
szym bo isku po ja wi ły się mo to cy kle i sa -
mo cho dy za byt ko we, by ło ich tak du żo,
że nie w spo sób by ło wszyst kich zli czyć.
BU RAK RAL LY jest nie za wod ne!!!        

Punk tem kul mi na cyj nym trzy -
dnio we go wy da rze nia by ło jed nak nie -
dziel ne Świę to Plo nów. Roz po czę ło się
ono Mszą Świę tą Po lo wą na bo isku
szkol nym w Ma łej Wsi, po któ rej na stą -
pi ły ofi cjal ne uro czy sto ści   w tym: ob -
rzęd do żyn ko wy w wy ko na niu Har cer -
skie go Ze spo łu Pie śni i Tań ca „Dzie ci
Płoc ka”, kon cert Or kie stry Dę tej ze
Sta rej Bia łej,  pre zen ta cja wień ców do -
żyn ko wych oraz dzie le nie chle bem
przez Sta ro stów te go rocz nych Do ży -
nek, Pa nią An nę Sta now ską i Pa na Ja ro -
sła wa Do mbrow skie go.

Pod czas uro czy sto ści wrę czo no Wy -
róż nie nia Wój ta Gmi ny, któ re otrzy ma -
li: Pan Zdzi sław Wi śniew ski - za wie lo -
let nie peł nie nie funk cji Pre ze sa Gmin -
ne go OSP RP w Ma łej Wsi, oraz   Pa ni
Agniesz ka So ciń ska, Pan Wal de mar Ry -
piń ski i Pan Ta de usz Mać kie wicz, za
pro wa dze nie sze ro kiej dzia łal no ści na
rzecz na szej „Ma łej Ma ło wie skiej Oj czy -
zny”. Wrę czo no rów nież wy róż nie nie
„Do bry Go spo darz”. Wy róż nie nie przy -
zna je się oso bom i pod mio tom szcze gól -
nie za słu żo nym dla Po wia tu Płoc kie go
w dzie dzi nach zwią za nych z za da nia mi
Po wia tu, na pod sta wie oce ny ca ło kształ -
tu dzia łal no ści lub osią gnięć o istot nym
zna cze niu. Przy zna nie wy róż nie nia na -

le ży do wy łącz nej wła ści wo ści Sta ro sty
Płoc kie go. Na wnio sek Wój ta Gmi ny
Ma ła Wieś Sta ro sta Płoc ki przy znał wy -
róż nie nie Pa nom: Woj cie cho wi Ar ka -
diu szo wi Szpa ler skie mu, Mar ko wi Sta -
now skie mu, An drze jo wi Pie la to wi,
Krzysz to fo wi Ksa we re mu Mal czew skie -
mu, Ro lan do wi Że rom skie mu, Zbi gnie -
wo wi Po pio łek, Pio tro wi No wat kie wi -
czo wi, Zyg mun to wi Mać kie wi czo wi,
Sła wo mi ro wi Paw la ko wi, Ka zi mie rzo wi
So bo lew skie mu. Wrę czo no tak że Me -
da le ,,Za słu żo ny dla Po wia tu Płoc kie go”
za wy bit ne za słu gi w ob sza rze dzia łal -
no ści sa mo rzą do wej Pa nom: Ma cie jo wi
Pio trow skie mu i Al fre do wi Szym cza ko -
wi oraz za wy bit ne za słu gi w ob sza rze
dzia łal no ści go spo dar czej Pa nom: Jac ko -
wi Klim czew skie mu, Je rze mu Ostrow -
skie mu, An drze jo wi Pie la to wi. Wy róż -
nie nia i me da le wrę czał Sta ro sta Płoc ki
Ma riusz Bie niek, Wójt Gmi ny Ma ła
Wieś Zyg munt Woj na row ski oraz rad ni
Ra dy Po wia tu Ja dwi ga Mi lew ska i Apo -

li na ry Grusz czyń ski. Sta ro sta Płoc ki
Ma riusz Bie niek wraz z rad ny mi prze -
ka zał po nad to cze ki o war to ści 400 zł
dla OSP SUR Ma ła Wieś za za ję cie I
miej sca w Gmin nych Za wo dach Po żar -
ni czych, 300 zł dla OSP Or szy mo wo za
za ję cie II miej sca oraz 300 zł dla OSP
Ma ła Wieś za za ję cie III miej sca.

Po ofi cjal nej czę ści Do ży nek, od był
się Fi nał „Gmin ne go Prze glą du Pio sen -
ki”,oraz „Ro dzin ny Kon kurs Wie dzy o
Gmi nie”, gdzie na uczest ni ków cze ka ły
bar dzo atrak cyj ne na gro dy. Ko lej nym
punk tem pro gra mu, był   kon cert „Do
Gra ją cej Sza fy Gro sik Wrzuć”  w wy ko -
na niu ar ty stów scen pol skich, któ rzy
ocza ro wa li pu blicz ność swo im pro fe sjo -
na li zmem.         

Dni Gmi ny Ma ła Wieś i Bu rak Ral ly



CZWARTEK, 22 września 201610

Dnia 10 wrze śnia Mal wy pod bi -
ły ser ca ko ne se rów po traw w Li -
che niu Ma ło wie skim Tor tem
Ziem nia cza nym - II miej sce z
83 po traw bio rą cych udział w
kon kur sie, oraz Tor tem Bez -
owym i Bia łym Blo kiem Cze ko -
la do wym - dwa wy róż nie nia. 

Od by ło się to pod czas ga li Kon kur -
su Po rad ni ka Go spo dy ni: "Ko bie ty na
start", w któ rym z 240 sto wa rzy szeń ko -
biet wiej skich bio rą cych udział w kon -
kur sie ju ry przy zna ło nam na gro dę za
naj lep sze sto wa rzy sze nie Wo je wódz twa
Ma zo wiec kie go. Być Mal wą to brzmi
dum nie!

MAL WY W LI CHE NIU

9 wrze śnia 1939 r. w go dzi nach
po łu dnio wych Wy szo gród zo stał za -
ję ty. Niem cy oko pa li się na skar pie
i na sta rym cmen ta rzu ży dow skim,
po po łu dniu ścią gnę li lek ką ar ty le -
rię. W tym cza sie w oko li cy Wy szo -
gro du zna la zły się nie któ re jed nost -
ki OW Wi sła. Ni ski stan wód Wi sły,
spo wo do wa ny wy jąt ko wą su szą
1939 r., ogra ni czył moż li wość dzia -
łań resz tek Flo tyl li Wi śla nej. Jej ku -
try i ta bor po moc ni czy z tru dem po -
ko ny wa ły mie li zny, ma ry na rze prze -
py cha li je przez piasz czy ste prze -
mia ły. Nie mo gąc do trzeć do War -
sza wy, jed nost ki Flo tyl li ule gły sa -
mo za to pie niu w oko li cach Płoc ka.
Spie szo ne za ło gi O.W. „Wi sła" w
wal kach prze dzie ra ły się przez
Pusz czę Kam pi no ską do War sza wy
i zo sta ły zdzie siąt ko wa ne w bo ju
pod Wit ko wi ca mi. Naj bli żej Wy szo -
gro du, zna lazł się ści gacz rzecz ny
KU 30 tzw. La ta ją cy ku ter.

Do le gen dy prze szła bo ha ter ska
ak cja je go za ło gi w cza sie po ko ny wa nia
pło ną ce go mo stu w Wy szo gro dzie.
Przed Wy szo gro dem za ło ga mia ła do -
sko na łe ro ze zna nie w sy tu acji na rze ce

i w jej naj bliż szych oko li cach dzię ki
spo tka niu w Drwa łach ze stat kiem
szta bo wym Od dzia łu Wy dzie lo ne go
„Het man Żół kiew ski". Jesz cze bar -
dziej szcze gó ło we wia do mo ści prze ka -
zał ma ry na rzom ucie ka ją cy łód ką
przed Niem ca mi miesz ka niec mia sta,
któ re go na po tka no pod czas krót kie go
po sto ju przy Kę pie Sem pław skiej. Od
nie go po cho dzi ła in for ma cja że na gó -

rze z krzy żem (Gó ra Zam ko wa) oko -
pa li się Niem cy. Wa ha nia za ło gi, czy
wo bec za blo ko wa nej przez Niem ców
Wi sły w Wy szo gro dzie za to pić ści gacz
i prze dzie rać się pie szo do Mo dli na,
czy wal czyć z po kła du KU – 30 by ły
krót kie. Wszy scy wie rzy li, że za le ty
okrę tu zni we lu ją nie miec ką prze wa gę.
Prze bieg bi twy zna my z opo wie ści żoł -
nie rza nie miec kie go puł ku, jej skut ki
by ły dla pol skiej za ło gi i okrę tu znacz -
nie gor sze, niż mógł on wi dzieć ze sta -
no wisk na wy szo grodz kiej skar pie. Tu -
taj ce ka emy i dział ka nie bi ły po po zio -
mych to rach. Wod ny pan cerz nie
chro nił ma ry na rzy i ści ga cza. Ran ny
zo stał ce low ni czy a nie miec kie ku le
tłu kły o po kład. Ba lan so wa nie lek ką
ło dzią po zwo li ło zejść z mie li zny. Bo -

ha ter skie go ma ta So snow skie go, któ ry
nie przy tom ny zsu nął się z sio deł ka za
rka ema mi za stą pił star szy ma ry narz
Pio trow ski i kon ty nu ował ogień. Ran -
nych zo sta ło tak że dwóch in nych
człon ków za ło gi za nim ści gacz wy rwał
się spod nie miec kie go ostrza łu. Okręt
ura to wał się do słow nie cu dem, bo
prze strze lo na becz ka po kry ła ca ły po -
kład pa li wem. Przez Czer wińsk skie -
ro wa no się w kie run ku Mo dli na.
Przej ście to nie oby ło się jed nak bez
no wych strza łów. Pol ska za ło ga bro nią -
ca Za kro czy mia ab so lut nie nie spo -
dzie wa ła się, że przez dłu gi od ci nek
opa no wa ny przez Niem ców mo że
prze do stać się jesz cze wła sna jed nost -
ka. Skut kiem by ło ostrze la nie przez
Po la ków po ra nio ne go i tak ści ga cza.

Tym cza sem po dru giej stro nie WI -
SŁY za czy na ła się Bi twa nad Bzu rą. 16
wrze śnia. Woj ska nie miec kie do cie ra ją
do Iło wa, Słu bic, Gą bi na, Kier no zi, Ło -
wi cza. 17 wrze śnia Niem cy zdo by wa ją
Gą bin. 18-23 wrze śnia Niem cy do cie ra -
ją do Bzu ry.

W 77 rocz ni cę tych wy da rzeń na
wy szo grodz kiej skar pie gru pa re kon -
struk to rów z Płoc ka i Kut na od two rzy ła
bi twę z 1939 r. Wła dze sa mo rzą do we w
oso bie Prze wod ni czą ce go Ra dy Gmi ny i
Mia sta Wy szo gród Jó ze fa Zbi gnie wa
Bosz ko oraz Bur mi strza Ja na Bosz ko
zło ży ły kwia ty pod po mni kiem Bo ha te -
rów Bi twy nad Bzu rą.

Co się działo 9 września w Wyszogrodzie?
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12 wrze śnia w czer wiń skim klasz to rze od by ła się
ogól no pol ska kon fe ren cja na uko wa pod na zwą:
Czer wińsk nad Wi słą: hi sto ria – roz wój – wy zwa nia

Uczest ni ków kon fe ren cji po wi ta li Pa ni Bar ba ra Je zier ska - Ma zo -
wiec ki Wo je wódz ki Kon ser wa tor Za byt ków, ksiądz Łu kasz Ma sta -
lerz SDB -Pro bosz pa ra fii ZNMP w Czer wiń sku nad Wi słą oraz Wójt
Gmi ny Czer wińsk nad Wi słą Mar cin Gor tat.

Na stęp nie li sty in ten cyj ny od Mar szał ka Wo je wódz twa Ma zo -
wiec kie go Pa na Ada ma Stru zi ka od czy ta ła Pa ni An na Zwierz chow -
ska a list od Wo je wo dy Ma zo wiec kie go Pa na Zdzi sła wa Si pie ry od czy -
tał przed sta wi ciel De le ga tu ry w Chcie cha no wie.

Uczest ni ków po nie dział ko wej kon fe ren cji po wi tał rów nież obec -
ny na niej Pan Se na tor RP Jan Ma ria Jac kow ski

Kon fe ren cja by ła po dzie lo na na trzy se sje. Część pierw szą otwo -
rzył oraz po pro wa dził Pan prof. dr hab. Edward Po tkow ski. Na stęp nie
po ko lei wy gło szo ne zo sta ły na stę pu ją ce re fe ra ty:

prof. dr hab. Hen ryk Sam so no wicz (IH UW) – Czer wińsk na
śre dnio wiecz nym Ma zow szu 

dr Ma ciej Trze cie ski (IA i E PAN) – Ar che olo gia Czer wiń ska
ks. prof. dr hab. Ka zi mierz Ła tak (IH UKSW) – Ka no ni cy re gu -

lar ni w Czer wiń sku
ks. dr Mi chał Ło ba za (UKSW) – Pi śmien nic two sa kral ne i prag -

ma tycz ne u ka no ni ków re gu lar nych
ks. dr Ja nusz No wiń ski (UKSW)-Szy mon Cze cho wicz w Czer -

wiń sku
Część dru gą pro wa dzi li na zmia nę prof. dr hab. Jan Tysz kie wicz

oraz ks. prof. dr hab. Ka zi mierz Ła tak
Pod czas se sji dru giej wy stą pi ły na stę pu ją ce oso by:
prof. dr hab. Ro bert Kun kel (PW) – Ar chi tek tu ra opac twa czer -

wiń skie go
dr Ra do sław Lo lo (AH) – Czer wińsk wcze sno no wo żyt ny
dr Mar cin Ko za rzew ski – Po li chro mie ba zy li ki Czer wiń skiej -

stan za cho wa nia i po trze by kon ser wa tor skie
ks. dr An drzej Ku le sza (Die ce zjal ny Kon ser wa tor w To ru niu) –

Pra ce kon ser wa tor skie w klasz to rze
Krzysz tof Ka li ściak (MWKZ - Cie cha nów) – Czer wińsk –

współ cze sne wy zwa nia kon ser wa tor skie

Se sję trze cią po pro wa dził dr Ra do sław Lo lo. Pod czas tej czę ści zo -
sta ły wy gło szo ne re fe ra ty na te mat:

mgr Iwo na Ma jew ska (M.R.O.T.) – Tu ry sta szan są roz wo ju re gio -
nal ne go i lo kal ne go

dr Mo ni ka Kuhn ke (MSZ Dział Re win dy ka cji Zbio rów) – Za gi -
nio na An ta ba z Czer wiń ska

mgr Ra fał Ple bań ski (BDZ) – Spu ści zna nor ber ta nek płoc kich w
klasz to rze czer wiń skim

mgr Te re sa Pie trzak (AH) – Współ cze sne dzie je Czer wiń ska
mgr Da riusz Umięc ki (ZS im. Kró lo wej Ja dwi gi w Czer wiń sku)

– Tra dy cje dzie jów orę ża pol skie go w Czer wiń sku
Bar dzo mi łym ak cen tem koń czą cym po nie dział ko wą kon fe ren -

cję był fakt, że to tak za cne go gro na na ukow ców zo sta li za pro sze ni
rów nież na si miej sco wi hi sto ry cy Pa ni Te re sa Pie trzak oraz Pan Da -
riusz Umięc ki.

Wszyst kie re fe ra ty wy gło szo ne pod czas kon fe ren cji zo sta ną
opra co wa ne i opu bli ko wa ne - jesz cze w tym ro ku - przez Wo je wódz -

ki Urząd Ochro ny Za byt ków.
Wy so ka fre kwen cja, cie ka we re fe ra ty oraz oży wio ne dys ku sje

pod czas ob rad i w ku lu arach świad czą o tym, że te ma ty ka kon fe ren -
cji zo sta ła traf nie do bra na a po ziom wy stą pień speł niał ocze ki wa nia
jej uczest ni ków.

Pa tro na tem ho no ro wym kon fe ren cję ob ję li
Mi ni ster Kul tu ry i Dzie cic twa Na ro do we go Piotr Gliń ski
Mar sza łek Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go Adam Stru zik
Bi skup Płoc ki Piotr Li be ra
Or ga ni za to rzy:
To wa rzy stwo Sa le zjań skie
Ma zo wiec ki Wo je wódz ki Kon ser wa tor Za byt ków
Sa mo rząd Gmi ny Czer wińsk nad Wi słą
Part ne rzy
Mu zeum Ma zo wiec kie w Płoc ku
Aka de mia Hu ma ni stycz na im. Alek san dra Gieysz to ra
Ośro dek Ba dań nad Ma zow szem ATE NA

Sta ro sta Płoc ki Ma riusz
Bie niek i Wi ce sta ro sta
Iwo na Sie roc ka wrę czy li
no mi na cje człon kom Po -
wia to wej Ra dy Ryn ku Pra -
cy na no wą ka den cję.
Prze wod ni czą cym po raz
ko lej ny zo stał Bo gu sław
Jan kow ski, nie zmie nił się
tak że Wi ce prze wod ni czą cy
– po now nie jest nim Zbi -
gniew Ma ru szew ski.

Uro czy stość od by ła się we wto rek
20 wrze śnia w sie dzi bie Po wia to we go
Urzę du Pra cy w Płoc ku. Go ści wi ta li
Dy rek tor PUP Mał go rza ta Bom ba lic ka
oraz Wi ce dy rek tor Da riusz Bosz ko.

Sta ro sta Ma riusz Bie niek za czął od
wy ra że nia wdzięcz no ści Po wia to wej Ra -
dzie Ryn ku Pra cy (wcze śniej na zy wa ła
się Po wia to wą Ra dą Za trud nie nia) za
od po wie dzial ne wy wią zy wa nie się z
obo wiąz ków i za an ga żo wa nie w po pra -
wę sy tu acji na na szym ryn ku pra cy.

– Obec nie sto pa bez ro bo cia w Po -
wie cie Płoc kim wy no si 15,6 proc., co, w
po rów na niu ze sta nem jesz cze sprzed kil -
ku lat, jest sy tu acją bar dzo do brą, ozna -

cza ją cą po zy tyw ną dy na mi kę. Ta ka sy tu -
acja jest też za słu gą Po wia to wej Ra dy Za -
trud nie nia. Dla te go cie szę się, że bę dzie -
my współ pra co wać przez ko lej ne la ta
prak tycz nie w tym sa mym skła dzie – po -
wie dział Sta ro sta. Do dał, że wie rzy, iż
„po ni żej pew ne go pro gu z pew no ścią nie
zej dzie my” i pod kre ślił, że już od pew ne -
go cza su me to do lo gia Po wia to we go Urzę -
du Pra cy prze cho dzi re struk tu ry za cję. –
Naj pierw sta wia my na pra cę z przed się -
bior ca mi, biz ne sem. Po ma ga my im stwo -
rzyć wa run ki pra cy, a po tem zaj mu je my
się bez ro bot ny mi. Tyl ko ta kie dzia ła nie
ma sens – za uwa żył Ma riusz Bie niek.

Na stęp nie wspól nie z Wi ce sta ro stą
Iwo ną Sie roc ką wrę czy li no mi na cje
człon kom Ra dy. W ka den cji 2016-
2020 bę dzie ich 13. Są to:

-- Ro bert Bed nar ski – zgło szo ny
przez Bu si ness Cen tre Club;

-- Gra ży na Cie ślik – zgło szo na
przez Pol ski Ko mi tet Po mo cy Spo łecz -
nej;

-- Le on Dąb kow ski – zgło szo ny
przez Zwią zek Rze mio sła Pol skie go;

-- Bo gu sław Jan kow ski – zgło szo ny
przez Ra dę Po wia tu w Płoc ku;

-- Mi ro sław Kło bu kow ski – zgło szo -
ny przez Kon fe de ra cję Le wia tan;

-- Ewa Ko wa lak – zgło szo na przez
Zwią zek Na uczy ciel stwa Pol skie go;

-- Lech Księ ża kow ski – zgło szo ny
przez Izbę Go spo dar czą Re gio nu Płoc -
kie go;

-- Lech La tar ski – zgło szo ny przez
Ogól no pol skie Po ro zu mie nie Związ -
ków Za wo do wych;

-- Re na ta Mać kie wicz – zgło szo na
przez Fo rum Związ ków Za wo do wych;

-- Zbi gniew Ma ru szew ski – zgło szo -
ny przez Ma zo wiec ką Izbę Rol ni czą;

-- Ma rian na Sta wic ka – zgło szo na
przez Re gio nal ny Zwią zek Rol ni ków,
Kó łek i Or ga ni za cji Rol ni czych;

-- Sta ni sław Szko pek – zgło szo ny
przez NSZZ „So li dar ność”;

-- Krzysz tof Wie lec – zgło szo ny
przez Za rząd Po wia tu w Płoc ku.

Przy po mnij my, że Ra da jest or ga -
nem do rad czym Sta ro sty i dzia ła na mo -
cy usta wy. Do jej za dań na le ży m.in. in -
spi ro wa nie przed się wzięć zmie rza ją -
cych do peł ne go i pro duk tyw ne go za -
trud nie nia w po wie cie, oce na ra cjo nal -
no ści go spo dar ki środ ka mi Fun du szu
Pra cy czy oce nia nie okre so wych spra -
woz dań z dzia łal no ści Po wia to we go
Urzę du Pra cy.

Kon fe ren cja na uko wa pod na zwą: Czer wińsk nad Wi słą: hi sto ria – roz wój – wy zwa nia

No wa ka den cja Po wia to wej Ra dy Ryn ku Pra cy
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Po wia to wy Urząd Pra cy w Płoc ku
przy stą pił w cha rak te rze Part ne ra do
pro jek tu „DRO GA NA RY NEK PRA -
CY” re ali zo wa ne go przez Fir mę Do -
radz two Per so nal ne SET Sztom ber ska -
-Ej dys Te re sa Cen trum Po mo cy Psy cho -
lo gicz nej w Płoc ku w ra mach PRO -
GRA MU OPE RA CYJ NE GO WIE -
DZA EDU KA CJA ROZ WÓJ 2014-
2020: Oś prio ry te to wa I – Oso by mło -
de na ryn ku pra cy, Dzia ła nie 1.2 –
Wspar cie osób mło dych po zo sta ją cych
bez pra cy na re gio nal nym ryn ku pra cy,
Pod dzia ła nie 1.2.1 – Wspar cie udzie la -
ne z Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz -
ne go. 

War tość pro jek tu: 1 380 561,09 zł,
w tym:

- do fi nan so wa nie z Unii Eu ro pej -
skiej w kwo cie 1 311 533,03 zł,

- wkład wła sny ze środ ków pry wat -
nych w kwo cie 69 028,06 zł.

Okres re ali za cji pro jek tu:
01.05.2016r.- 31.08.2017r.

Ce lem pro jek tu jest zwięk sze nie
moż li wo ści za trud nie nia osób mło dych
do 29 ro ku ży cia bez pra cy,   w tym w
szcze gól no ści osób, któ re nie uczest ni -
czą w kształ ce niu i szko le niu (tzw. mło -
dzież NE ET).

Gru pę do ce lo wą sta no wi 100 osób

(52K i 48M) w wie ku 18-29 lat, nie pra -
cu ją cych, nie uczest ni czą cych w kształ -
ce niu for mal nym w try bie sta cjo nar -
nym, nie szko lą ce się, tzw. NE ET, miesz -
ka ją ce w po wie cie cie cha now skim,
mław skim, płoń skim, żu ro miń skim, go -
sty niń skim, M. Płock, płoc kim i sier pec -
kim (wg. KC).

W gru pie do ce lo wej pro jek tu za ło -
żo no udział 83 osób bier nych za wo do -
wo oraz 17osób bez ro bot nych za re je -
stro wa nych w  Po wia to wym Urzę dzie
Pra cy w Płoc ku. 

Zgod nie z za pi sa mi PO WER
2014-2020 oso bą z ka te go rii NE ET jest
oso ba mło da w wie ku 15-29 lat, któ ra
na dzień przy stą pie nia do pro gra mu
speł nia łącz nie trzy na stę pu ją ce wa run -
ki:

• nie pra cu je (tj. jest bez ro bot -
na lub bier na za wo do wo),

• nie kształ ci się (tj. nie uczest -
ni czy w kształ ce niu for mal nym w try -
bie sta cjo nar nym),

• nie szko li się (tj. nie uczest ni -
czy w po zasz kol nych za ję ciach ma ją -
cych na ce lu uzy ska nie, uzu peł nie nie
lub do sko na le nie umie jęt no ści i kwa li fi -
ka cji za wo do wych lub ogól nych, po -
trzeb nych do wy ko ny wa nia pra cy. W
pro ce sie oce ny, czy da na oso ba się nie
szko li, a co za tym idzie kwa li fi ku je się
do ka te go rii NE ET, we ry fi ka cji pod le -
gać bę dzie udział w te go ty pu for mie ak -

ty wi za cji, fi nan so wa nej ze środ ków pu -
blicz nych, w okre sie ostat nich 4 ty go -
dni).

DE FI NI CJE przy ję te do re ali za cji
PO WER 2014-2020:

Oso ba bez ro bot na w wie ku 18-29
lat to oso ba bez ro bot na, któ ra do dnia
za sto so wa nia wo bec niej usług lub in -
stru men tów ryn ku pra cy nie ukoń czy ła
30 ro ku ży cia (wiek uczest ni ków pro -
gra mu jest okre śla ny na pod sta wie da ty
uro dze nia i usta la ny w dniu roz po czę -
cia udzia łu w pro jek cie).

Oso ba z nie peł no spraw no ścią to
bez ro bot na oso ba nie peł no spraw na w
ro zu mie niu usta wy z dnia             27
sierp nia 1997 r. o re ha bi li ta cji za wo do -
wej i spo łecz nej oraz za trud nia niu osób
nie peł no spraw nych (Dz. U. z 2011 r. Nr
127, poz. 721, z późn. zm.), a tak że oso -
by z za bu rze nia mi psy chicz ny mi
w ro zu mie niu usta wy z dnia 19 sierp -
nia 1994 r. o ochro nie zdro wia psy -
chicz ne go (Dz. U. z 2011 r.               Nr
231, poz. 1375)

Oso ba dłu go trwa le bez ro bot na
(zgod nie z de fi ni cją przy ję tą przez Ko -
mi sję Eu ro pej ską):

• w przy pad ku osób po ni żej
25 ro ku ży cia są to oso by bez ro bot ne
nie prze rwa nie przez okres po nad
6 mie się cy,

• w  przy pad ku osób po wy żej
25 ro ku ży cia są to oso by bez ro bot ne
nie prze rwa nie przez okres po nad
12 mie się cy.

Oso ba o ni skich kwa li fi ka cjach -
oso ba po sia da ją ca wy kształ ce nie na po -
zio mie do ISCED 3 włącz nie (tj. oso ba z
wy kształ ce niem na po zio mie po nad -
gim na zjal nym).

W ra mach pro jek tu or ga ni zo wa ne
są na stę pu ją ce kur sy:

1. Kur sy kom pu te ro we: pod sta wa
ob słu gi kom pu te ra, e -Ci ti zen, MS
EXCEL dla za awan so wa nych, MS Pro -
ject 

2. Kurs j. an giel skie go 
3. Kurs j. nie miec kie go bran żo we go

dla elek try ków i me cha ni ków sa mo cho -
do wych 

4. Kurs dla opie ku na osób star szych
i nie peł no spraw nych 

5. Kurs - Ka dry i pła ce z ob słu gą sys -
te mu Płat nik i ele men ta mi ob słu gi se -
kre ta ria tu 

6. Kurs - So cial me dia dla po czat ku -
ją cych i ele men ty gra fi ki 

7. Kurs spa wa nia w me to dach TIG -
-141 i MAG -135i 

8. Kurs ry sun ku izo me trycz ne go
dla mon te rów i spa wa czy 

9. Kurs pra wa jaz dy ka te go ria C 
10. Kurs pra wa jaz dy ka te go ria C+E 

11. Kurs pra wa jaz dy ka te go ria B
(roz sze rzo ny o 10 do dat ko wych go dzin
prak tycz nych) 

12. Kurs - Spe cja li sta do spraw
sprze da ży pro duk tów eko lo gicz nych 

13. Kurs dla do rad ców i mon te rów
urzą dzeń z OZE 

14. Kurs - Za kła da nie i pie lę gna cja
te re nów zie lo nych. 

Wy bra ni uczest ni cy po od by tym
szko le niu bę dą mo gli zdo być no we do -
świad cze nia za wo do we                    i umie -
jęt no ści prak tycz ne dzię ki udzia ło wi w
sta żach oraz póź niej szym za trud nie niu. 

Uczest ni kom kur sów zo sta nie za -
pew nio ny: zwrot kosz tów do jaz du, sty -
pen dium szko le nio we/sta żo we, bez -
płat ne ma te ria ły szko le nio we. 

Mał go rza ta Bom ba lic ka – Dy rek tor Po wia to we go Urzę du Pra cy w Płoc ku in for mu je, że:
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Wcze śnie ra no zi ma , jak zwy kle z
ra na du ży mróz i śnieg za oknem.
Obu dzi łeś się tro chę póź niej a tu
trze ba zdą żyć za wieść dzie ci do
szko ły i do trzeć do swo ich obo wiąz -
ków. Spie szysz się, każ da mi nu ta
jest cen na . Czy ten no wy sa mo chód
na pew no ra no za pa li ? W no cy wy -
sko czył du ży mróz. Idziesz z du szą
na ra mie niu do zim ne go sa mo cho -
du. prze krę casz klu czyk w sta cyj ce
,pró bu jesz za pa lić. Roz rusz nik le d wo
krę ci wa łem sil ni ka. Olej ma chy ba
kon sy sten cję sma ru. Tak jak prze wi -
dy wa łeś po kil ku pró bach aku mu la -
tor od mó wił współ pra cy.

Wczo raj jeź dzi łeś na krót kie od cin -
ki , co chwi la uru cha mia nie sil ni ka, włą -
cza ne ogrze wa nie tyl nej szy by , do dat -
ko we świa tła itp . Aku mu la tor był nie
do koń ca na ła do wa ny. Nie ste ty prą du w
aku mu la to rze by ło za ma ło że by uru -
cho mić za mar z nię ty sa mo chód. 

Dzwo nisz po ro dzi nie i zna jo mych
że by ktoś Cie po ra to wał. 

No na resz cie po moc przy szła. Sa -
mo chód uru cho mio ny choć od te go
zim na sil nik pra cu je jak by ktoś go po
gło wi cy młot kiem okła dał. Na de sce roz -
dziel czej chy ba wszyst kie lamp ki już się
po za pa la ły. Masz wra że nie że po ło wy z
nich ni gdy w ży ciu jesz cze nie wi dzia łeś.
No i to zu ży cie pa li wa. Mó wi li że to miał
być ta ki oszczęd ny sa mo chód. 

Przez pierw sze ki lo me try na wskaź -
ni ku zu ży cia pa li wa cy fer ki sza le ją. Cza -
sem brak ska li . Czy nie masz wra że nia
że w ta kich chwi lach czołg mniej pa li? 

Za nim ktoś przy je chał i Ci po mógł
ty i two ja ro dzi na ma juz ze psu ty ca ły
dzień.

Czy za sta na wia łeś się ile kosz tu je ta -
ki zmar no wa ny dzień.?Jed na ma ła nie -
do god ność a ty le kon se kwen cji. 

Na tech ni ce się znasz więc wiesz i
czu jesz jak moc no zu ży wa się zim ny sil -
nik, szcze gól nie w tych pierw szych
chwi lach kie dy jest naj bar dziej zim ny.
Na wet kie dy Sil nik uda się uru cho mić
kosz ty jaz dy zim nym sil ni kiem są du że.

Sła be sma ro wa nie sil ni ka w pierw -
szych chwi lach to du że zu ży cie ele men -
tów trą cych szcze gól nie wał ków i tur bi -
ny.. 

Sil nik Die sla wte dy moc no dy mi.
Ty te go dy mu nie wi dzisz na ze wnątrz
po nie waż to wszyst ko wy ła pu ją sys te my
oczysz cza nia spa lin któ re po krót kim
cza sie się za bi ją i unie moż li wią jaz dę.

Czy pa mię tasz ile ostat nio kosz to wa ła
wy mian fil tra DPF al bo EGR. Je śli nie
wiesz to spy taj zna jo mych któ rzy to
prze szli.

W sa mo cho dach z in sta la cją LPG
też nie le piej. Zim ny sil nik zu ży wa du żo
ben zy ny. A ty za mon to wa łeś in sta la cję
ga zo wą że by jak naj wię cej ju dzić na tań -
szym pa li wie. 

Jesz cze po zo sta je bez pie czeń stwo i
kom fort jaz dy sa mo cho dem zi mą.

Zim ny sil nik to brak ogrze wa nia i
za mar z nię te szy by. Zim ny sil nik to sła -
be przy spie sze nie któ re mo że być tak
przy dat ne w każ dej chwi li na dro dze.

Jak te mu za ra dzić ?
Naj le piej że by sil nik sa mo cho du, zi -

mą był tak sa mo cie pły jak la tem. Są
ogrze wa nia pa li wo we ta kie jak np. we -
ba sto. Tyl ko są to roz wią za nia dro gie ,
zwięk sza ją ce zu ży cie pa li wa i roz ła do -
wu ją ce aku mu la tor. Ogrze wa nie pa li -
wo we wod ne któ re pod grze je sil nik to
kil ka na ście ty się cy zło tych.

Nor we go wie już od kil ku de kad sto -
su ją pro ste i spraw dzo ne roz wią za nie.

Elek trycz ne 230V grzał ki sil ni ka. 
Grzał ki mon to wa ne są w blok lub

gło wi ce sil ni ka i pod grze wa ją płyn chło -
dzą cy dzię ki te mu ca łe cie pło rów no -
mier nie roz cho dzi się po naj waż niej -
szych czę ściach sil ni ka. W cią gu 2-3h
grza nia sil nik jest po wo li pod grze wa ny
do tem pe ra tu ry ok 50st. 

Cie pły sil nik to pew ność uru cho -
mie nia. Mniej sze zu ży cie sil ni ka i więk -
sza trwa łość, mniej sza awa ryj ność
osprzę tu i ukła du oczysz cza nia spa lin to
więk szy kom fort jaz dy.

Nor we go wie roz wi ja jąc swój sys tem
od po nad 40 lat do pro wa dzi li go nie mal
do per fek cji. To oko ło 200 ty pów grza -
łek prze wi dzia nych do kon kret nych sa -
mo cho dów. Dzię ki te mu sys tem De fa
moż na sto so wać w no wych sa mo cho -
dach w okre sie gwa ran cji. Wręcz nie któ -
re sa mo cho dy są już przy go to wa ne do
mon ta żu grza łek elek trycz nych. 

Roz wią za nie jest nie mal ide al ne ma
tyl ko jed ną wa dę. 

Wy ma ga pod łą cze nia do za si la nia
w prąd 230V. Aby ogrze wa nie dzia ła ło
po bie ra na jest ener gia z ze wnątrz. Dla -
te go w Nor we gi od lat prąd jest do stęp -
ny na wet na par kin gach.

W na szych pol skich wa run kach
ogrze wa nia De fa nie uży je my na uli cy
czy pod blo kiem. Ale ko ło do mu lub w
fir mie jest to ide al ne roz wią za nie: pro -
ste , ta nie i bez piecz ne. 

Mon taż grzał ki szyb ko się zwra ca w
za osz czę dzo nym pa li wie, nie li cząc
oszczęd no ści w na pra wach i więk szej
trwa ło ści sil ni ka. Jed no pod grza nie sil -
ni ka to ok. 20gr a za osz czę dzo ne pół li -
tra pa li wa to po nad 2 zł.

Fir ma Bo ru ta Mo tors zaj mu je się
sprze da żą i mon ta żem grza łek od po nad 10
lat. W cią gu te go cza su zdo by li śmy bar dzo

du żą wie dzę i do świad cze nie. Grzał ki mon -
to wa li śmy w prze róż nych urzą dze niach ta -
kich jak :du że ge ne ra to ry prą du, sa mo cho -
dy cię ża ro we, sa mo cho dy stra żac kie, ka ret -
ki po go to wia i zwy kłe sa mo cho dy oso bo we.
Dla woj ska wy ko ny wa li śmy do bór i sprze -
daż grza łek do ku trów pa tro lo wych. 

Przy jedz i spy taj a my do bie rze my
naj lep sze roz wią za nie dla two je go po jaz -
du. W trak cie se zo nu zi mo we go czę sto
bra ku je nie któ rych ty pów grza łek ,te raz
jest czas aby się przy go to wać do se zo nu
zi mo we go. Za pra szam Bo ru ta Mo tors
Wy szo gród ul.Rę bow ska 66 tel 24
2311006 sklep@bo ru ta.biz 

Czy Masz Kło po ty Z Sa mo cho dem Zi mą?

Oto, Co Ro bią Nor we scy Kie row cy, Kie dy Zbli ża sie Mróz
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Mi ło nam  po in for mo wać, że po wstał ko lej ny Baj -
ko wy Ką cik w na szej Gmi nie. Tym ra zem po nad
30 oso bo wa gru pa Wo lon ta riu szy Fir my Oran ge
przy je cha ła do Bi blio te ki w Bul ko wie. Pra ce obej -
mo wa ły mo der ni za cję 3 po miesz czeń w bi blio te -
ce: wy po ży czal nię, głów ne wej ście i utwo rze nie
Baj ko we go Ką ci ka. W związ ku z tym, za da nia zo -
sta ły po dzie lo ne mię dzy Wo lon ta riu szy na: ma lo -
wa nie po miesz czeń, skrę ca nie me bli i pro wa dze -
nie warsz ta tów dla dzie ci. Te dzia ła nia nie na le -
ża ły do naj ła twiej szych, ale efekt koń co wy prze -
rósł na sze ocze ki wa nia.

Pod czas gdy, po jed nej stro nie bi blio te ki od by wa ły się pra -
ce ma lar skie. Na koń cu w sa li,   by ły pro wa dzo ne warsz ta ty
przez Wo lon ta riu szy dla uczniów z kla sy IV ZSO w Bul ko wie.
Za ję cia pt. "Zuź ka i Tu nio po zna ją In ter net" po le ga ły na przy -
bli że niu i utrwa le niu za sad bez piecz ne go ko rzy sta nia z sie ci.

Na stęp nie  dzie ci zo sta ły za pro szo ne na "Czy ta nie na po la nie"
w ra mach Na ro do we go Czy ta nia Sien kie wi cza - gdzie jed na z
Wo lon ta riu szek - prze czy ta ła dzie ciom frag ment po wie ści
"W pu sty ni i w pusz czy". Na ko niec każ de dziec ko otrzy ma ło
ga dże ty. A Bi blio te ka do sta ła  na pa miąt kę plu szo we go sło nia,
któ ry za miesz kał w na szym bi blio tecz nym ką ci ku.

Dzię ki oso bom z Fun da cji Oran ge oraz na szym lo kal nym
Do bro czyń com bi blio te ka prze obra zi ła się w no wo cze sne
miej sce. 

Za spra wą ma te ria łów (far by, me ble, wy kła dzi na, za -
baw ki), któ re przy wieź li ze so bą Wo lon ta riu sze, uda ła się
ca ła me ta mor fo za. Za pra sza my Was dro dzy miesz kań cy
do bi blio te ki.   W Baj ko wym Ką ci ku dla naj młod szych,
znaj dzie cie miej sce na za ba wę, czy ta nie i oglą da nie ba jek.
W ho lu znaj du je się  "Pół ka wol nych ksią żek", gdzie każ dy
mo że za brać ze so bą in te re su ją ce go dzie ło do do mu. A w
wy po ży czal ni po za ka fej ką i so fą - cze ka ją no wo ści książ ko -
we i mul ti me dial ne oraz cza so pi sma - wszyst ko przy go to -
wa ne z my ślą o na szych Czy tel ni kach

Czu waj!!!
W dniach 02-12 sierp nia 2016r., zu chy i har ce rze
Huf ca ZHP Płońsk im. phm. Cze sła wa Mar kie wi cza
bra li udział w 10 dnio wym obo zie w Sta ni cy ZHP w
Go rze wie. Ka drę obo zu sta no wi li: pwd. Mar ta Zien ta -
ra, pwd. Ja kub Skrzy pec ki, dha An na Bę dor, dh. Hu -
bert Więc kow ski, dha Do ro ta Klus. Funk cję Ko men -
dan ta obo zu peł nił dh. pwd. Grze gorz Klus. Mo ty -
wem wio dą cym na sze go wy jaz du by ło"In diań skie ży -
cie bez uza leż nień". W huf co wym obo zie udział bra ły
zu chy, har ce rze z dru żyn oraz gro mad   z miej sco wo -
ści: Wy szo gród, Czer wińsk nad Wi słą , Świer cze, No -
we Mia sto oraz Na sielsk.
W ra mach za pla no wa nych za jęć obo zo wych, mie li -
śmy oka zję uczest ni czyć w grze miej skiej po Płoc ku
pod czas ,któ rej prze pro wa dzo ne zo sta ły za ję cia  te -
ma tycz ne w Książ ni cy Płoc kiej, zwie dza li śmy tak że
płoc ki Ogród Zoo lo gicz ny. Ko lej nym punk tem pro -
gra mu by ła wy ciecz ka do Bi sku pi na, Żni na i Ino wro -

cła wia. Pod czas te go wy jaz du har ce rze prze je cha li
Po wia to wą Ko lej ką Wą sko to ro wą ze Żni na do We -
ne cji, gdzie zwie dzi li mu zeum ko lej nic twa. W dal -
szej ko lej no ści zwie dza li śmy Mu zeum Ar che olo gicz -
ne w Bi sku pi nie.
Głów nym prze sła niem pra cy obo zo wej by ła pro ble ma -
ty ka pro fi lak ty ki uza leż nień. W ra mach blo ków pro -
gra mo wych prze pro wa dzo ne zo sta ły warsz ta ty te ma -
tycz ne o za gro żeń uza leż nie nia mi, pro wa dzo ne przez
cer ty fi ko wa ne go te ra peu tę uza leż nień Pa na Krzysz to -
fa Fa bi sia ka. Har ce rze i zu chy po zna ły ar ka na har cer -
skiej pra cy, ob rzę do wo ści, pierw szej po mo cy przed -
me dycz nej oraz musz try. Huf co wy obóz był tak że
wspa nia łą oka zją do od po czyn ku w le sie i nad pięk -
nym je zio rem Su mi no.

pwd. Grze gorz Klus
Ko men dant Huf ca ZHP Płońsk
im. phm. Cze sła wa Mar kie wi cza

Pierw sza edy cja Po wia to we go Dnia Pro mo -
cji Zdro wia - uczest ni kiem Ze spół Szkół 

im. Ja na Śnia dec kie go
„Szla chet ne zdro wie, nikt się nie do wie, ja ko sma ku jesz, aż się ze -
psu jesz…” ty mi oto sło wa mi frasz ki Ja na Ko cha now skie go roz po -
czę ła się pierw sza edy cja Po wia tow ego Dnia Pro mo cji Zdro wia.
Od by ła się ona w DPS w Brwil nie. Wśród uczest ni ków uro czy sto ści
zna la zła się rów nież szko ła Ze spół Szkół im. Ja na Śnia dec kie go w
Wy szo gro dzie, bio rąc w pro mo cji zdro wia ak tyw ny udział. Ucznio -
wie kla sy IIG wraz z opie ku na mi przy go to wa li pysz ne, zdro we i ko -
lo ro we prze ką ski, któ re cie szy ły się ogrom nym po wo dze niem.

Jak co ro ku w pią tek 16 wrze śnia ucznio wie na szej
szko ły wraz z wy cho waw ca mi uczest ni czy li w ogól no pol -
skiej ak cji „Sprzą ta nie Świa ta". Dzie ci wy po sa żo ne w
wor ki i rę ka wi ce pod nad zo rem opie ku nów po sprzą ta li
te re ny przy szkol ne (kla sy I -III)oraz dal sze te re ny wiej skie
(kla sy IV -VI). Wszy scy chęt nie włą czy li się do ak cji i dzię -
ki te mu uprząt nię to znacz ną ilość za le ga ją cych śmie ci. 

Baj ko wy Ką cik w Bul ko wie Sprzą ta nie świa ta 
w Szko le Pod sta wo wej w Rę bo wie

Obóz har cer ski 
w Sta ni cy ZHP w Go rze wie

SKLE PY
Bo ru ta Mo tors 

Sklep Mo to ry za cyj ny 
Wy szo gród 

ul.Rę bow ska 66 
(czyn ny 8-17)  

tel.24 23 11 006
Fuk sik Sklep Fir mo wy

Śnież ka 
Wy szo gród 

ul. Nie pod le gło ści 56  
(czyn ny 8-17)  

tel.535 522 363 
/ 790 293 481

Sklep Wie lo bran żo wy 
Fo tek Mał go rza ta 

Bul ko wo ul.Płoc ka7  
tel -24 265 26 36
GA STRO NO MIA
Ca fe te ria Crem

ka wa lo dy de se ry 
Han na Si dor 
Wy szo gród 

ul. Rę bow ska 29  
tel.519 627 455

BIU RA
Biu ro Ra chun ko we 
EM -fin B.Choj nac ka 

Wy szo gród 
ul. Nie pod le gło ści 11B  

tel.24 262 28 29 
Biu ro Ra chun ko we Va pit 

Wy szo gród  
ul.Rę bow ska 55  
tel.24 23 11 153

BAN KI
Vi stu la Bank Spół dziel czy

Gru pa BPS
Wy szo gród 

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 

Wy szo gród 
ul.Rę bow ska 66 

(8-17)  tel.24 23 11 006

IN FOR MA TOR LO KAL NY
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Sto wa rzy sze nie Spo łecz no -Kul tu ral ne SO KÓŁ w Bo dza no wie

Wy star to wa ły za pi sy do XVII edy cji Tur nie ju „Z Po dwór ka na Sta dion o Pu -
char Tym bar ku” roz gry wa nej w ro ku szkol nym 2016/2017. Je ste śmy dum ni, że
na sze sto wa rzy sze nie mo że zgło sić do te go tur nie ju wy jąt ko we dru ży ny, któ re już
tre nu ją pod czuj nym okiem tre ne ra P. Da mia na Kło siń skie go. Ma my na dzie ję, że
wśród dzie ci są przy szli mi strzo wie ! 

W dniu dzi siej szym ob ser wo wa li śmy tre ning dru żyn i by li śmy pod ogrom nym
wra że niem za an ga żo wa nia dzie ci ale rów nież ro dzi ców, któ rzy dba ją o ak tyw ność fi -
zycz ną swo ich po ciech. Ży czy my Wam wy gra nych me czy pił kar skich !

No wa pra co wa nia
kom pu te ro wa w SP

w Wy szo gro dzie.
Od 1 wrze śnia dzie ci z na szej

szko ły bę dą mo gły pra co wać na dwu -
na stu no wych kom pu te rach z opro -
gra mo wa niem Win dows 10. Pro gram
szko ły pod sta wo wej bę dą mo gły re ali -
zo wać ko rzy sta jąc mię dzy in ny mi z
pa kie tu Of fi ce 2016. Spo łecz ność
szkol na bar dzo dzię ku je Pa nu Bur mi -
strzo wi Ja no wi Bosz ko oraz Pa ni Se -
kre tarz An nie Kos sa kow skiej za sfi -
nan so wa nie tak po trzeb nej i no wo cze -
snej sa li kom pu te ro wej

18 wrze śnia 2016 r. ZJED -
NO CZE NI BUL KO WO od nie -
śli swo je pierw sze li go we
zwy cię stwo w Kla sie -B
(Płock) z dru ży ną Re lax Mi -
sze wo Mu ro wa ne. Dru ży na
z Bul ko wa ja ko go spo darz
zwy cię ży ła, aż 8-2 z są sia -
dem "zza mie dzy". 

Tą hi sto rycz ną wy gra ną pra gnie my
de dy ko wać na szym wspa nia łym KI BI -

COM za rów no z try bu ny głów nej jak i z
"ży le ty" Bul ko wo. 

Dzię ku je my, że je ste ście z na mi !!! 

Bram ki dla Zjed no czo nych: M.
Przed peł ski (3), Ma te usz Ła ciń ski (2),
Prze my sław Ban dych (1), Ka mil Ką -
drac ki (1), To masz Za jąc (1

PIERW SZE HI STO RYCZ NE ZWY CIĘ STWO
LI GO WE ZJED NO CZO NYCH

3 miej sce "Zjed no czo nych"
Dziew cząt w Tur nie ju Li go wym

W so bo tę 20 sierp nia 2016 r., tym ra zem w Ba bo sze wie zo sta ła ro ze gra -
na ko lej na, 2 ko lej ka Or lik Li gi Dziew cząt 2016. Zjed no czo ne Ama zon ki
po za cię tych i wa lecz nych me czach za ję ły III miej sce. Mi mo nie peł ne go
skła du dziew czę ta sta nę ły na wy so ko ści za da nia po ka zu jąc twar dą grę w
obro nie w każ dym me czu. Przed na mi mie siąc pra cy i tre nin gów do ko -
lej nych me czów li go wych w Bul ko wie.
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