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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

Dlaczego zrobiłem portal?Po prostu KondzioGrupa Gospel Soul
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W naj bliż szą
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Dro dzy 
Czy tel ni cy!
Wi tam z dru gim nu me rem ga ze ty lo kal nej „e -
-wy szo grod. pl”.
Tro chę cza su mi nę ło od pierw sze go wy da nia
ga ze ty, wy da nia oko licz no ścio we go, zwią za -
ne go z Mo to Cri sto. W pla nach by ło jesz cze
wy da nie sierp nio we, ale ko le je lo su po to czy -
ły się ina czej, okres wa ka cyj ny, wy jaz dy i in ne
wy da rze nia.
Obec ne wy da nie roz po czy na cykl ga ze ty ja ko
dwu ty go dni ka.
Ga ze ta i jak i por tal w za ło że niach jest po świę -
co ny spra wom gmin Czer wińsk, Bo dza nów, Bul -
ko wo, Ma ła Wieś, Mło dzie szyn, Ra dza no wo
i Wy szo gród.
W nad cho dzą cym ty go dniu na stę pu je ku mu la -
cja lo kal nych cy klicz nych im prez jak Dni Za -
krocz mia, Dni Ma łej Wsi z nie od łącz nym Bu rak
Ral ly i do żyn ka mi. Tym ra zem w Ko byl ni kach.
Więk szość do ży nek już się od by ła szcze gól nie te
naj więk sze ma zo wiec kie w tym ro ku w od by ły
się Sta ro źre bach z de le ga cja mi wszyst kich
gmin ma zo wiec kich.. 
Ze mi nio nych wy da rzeń to na le ży zwró cić uwa gę
na ofi cjal ne otwar cie za kła du Pri ma ve ga we
Wró ble wie. Naj no wo cze śniej sze go i naj więk sze -
go obec nie za kła du w gru pie pro du cen tów wa -
rzyw. Obiekt o po wierzch ni za bu do wy ok. 1ha
i po la mi ok. 300ha pro du ku ją cy mi na po trze by
za kła du jest obec nie naj więk szą fir mą w na -
szym re jo nie. Zwie dza jąc za kład mo gę po twier -
dzić że jest to świet nie zor ga ni zo wa na i no wo -
cze sna pol ska fir ma. Szko da tyl ko że tak bar dzo
na sta wio na na sa mo dziel ne funk cjo no wa nie
bez po trze by ko rzy sta nia z oko licz nych usług.
Na dzień dzi siej szy nie są prze wi dzia ne w za kła -
dzie sku py od oko licz nych rol ni ków ani nie wi -
dzia łem po trze by współ pra cy z in ny mi fir ma mi.
Na pew no za kład Pri ma ve ga, ale ja ko bar dzo
du ży pra co daw ca na pew no bę dzie od dzia ły wał
na oko licz ne te re ny. 

Wra ca jąc do te ma tu na szej ga ze ty. Z każ -
dym nu me rem bę dzie my zdo by wa li do -
świad cze nie i po pra wia li ga ze tę. Li czę
na współ pra cę i szu kam oso by chęt ne
do pia nia na ła mach na sze go pi sma. Li czę
nie tyl ko na umiesz cza nia ar ty ku łów ale
wręcz za pra szam współ two rze nia two rze nia
no wych in te re su ją cych dzia łów szcze gól nie
np. dział spor tu lo kal ne go lub cie ka wo stek
o na szej lo kal nej hi sto rii.
Chciał bym aby miesz kań cy na szych gmin czu li
że jest to ich ga ze ta. Nic dla Was bez Was pa -
mię taj cie.
Za pra szam do współ pra cy i cze kam na su ge stie.

Pa weł Kło bu kow ski
Re dak tor Na czel ny
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Warszawa

13 wrze śnia w Le śni czów ce w Gał -
kach nie da le ko Ma łej Wsi od bę dzie
się ko lej ny zlot po jaz dów róż nych

XVI Bu rak Ral ly to ko lej na z
lo kal nych im prez mo to cy klo wych,
któ ra na sta łe po win na być wpi sa -
na w ka len darz każ de go mo to cy -
kli sty lub po sia da cza po jaz dów za -
byt ko wych.

16 lat tra dy cji oraz nie po wta -
rzal ny kli mat zo bo wią zu je wszyst -
kich po sia da czy jed no śla dów w re -
gio nie do obo wiąz ko wej obec no ści.
Wszyst ko się za czę ło pod ko niec
lat 90, kie dy to za spra wą bra ci
Grusz czyń skich i Pa ni Elż bie ty
Śmi giel skiej z ma ło wie skie go
GOK -u po wsta ła idea pa ra dy, w
któ rej to mia ły brać udział wszel -
kie go ro dza ju po jaz dy. Kon wój ten
miał być ele men tem Dni Gmi ny
Ma ła Wieś.

Na zwa Bu rak Ral ly jest tu nie -
zwy kle waż na..,au to rem te go okre -
śle nia jest Woj ciech Szy mań ski
a.k.a. Mac Gy ver - czło wiek, któ ry
zna ny jest na każ dej sze ro ko ści
geo gra ficz nej Pol ski w świat ku mo -
to cy klo wym. To on stwier dził pod -
czas pierw szej "mi ni pa ra dy"(5 mo -
to cy kli), że to ta kie ... cyt: "...ma ło -
wie skie bu rak ral ly", bo aku rat
wte dy prze jeż dża li śmy obok czyn -
nej jesz cze cu krow ni bu ra cza nej w
Ma łej Wsi.

Z ro ku na rok ilość po jaz dów
zwięk sza się bo lu dziom po do ba
się for ma im pre zy.Od 2001 ro ku
od by wa się na te re nie le śni czów ki

Gał ki u Paw ła "Le śni ka" Mo sa -
kow skie go, któ ry jest czyn nym mo -
to cy kli stą od wie lu lat i współ or ga -
ni za to rem. W "Bu ra ku" uczest ni -
czyć mo że każ dy kto po sia da mo -

to cykl lub sta ry sa mo chód, wła ści -
cie le po jaz dów przy jeż dża ją z wła -
snym pro wian tem, dzie lą się z in -
ny mi, cześć po czę stun ku do to wa -
na jest przez lo kal nych przed się -

bior ców ,fir my oraz ban ki. "Bu -
rak" za wsze dzia łał na za sa dzie
non -pro fit i to przy cią ga lu dzi, im -
pre za jest wia ry god na i bro ni się
co ro ku sa ma, bo cho dzi tu o lu dzi
a nie o ma szy ny. Mo żesz przy je -
chać na ko ma rze i bę dziesz tak sa -
mo trak to wa ny jak po sia dacz no -
wiut kie go mo to cy kla z sa lo nu za
kil ka dzie siąt ty się cy. Na tej im pre -
zie nie ma po dzia łów na gmi ny, po -
wia ty. Nie ma po dzia łów na gru py
i klu by mo to cy klo we....wszy scy są
ra zem w jed nym miej scu a od by wa
się to w at mos fe rze do bre go po czu -
cia hu mo ru, po zy tyw nych wi bra cji
wy do by wa ją cych się z sil ni ków
oraz kli ma tycz nej mu zy ki.

W tym ro ku tak jak i w po -
przed nim do za ofe ro wa nia dla za -
in te re so wa nych ma my żar cie z
gril la, kon kur sy spraw no ścio we z
na gro da mi( ko szul ki, ga dże ty dla
mo to cy kli stów, wy mia na ogu mie -
nia w mo to cy klu itp.), kon cert ze -
spo łu The Grand fa ther z Płoc ka no
i oczy wi ście pa ra dę na Dni Gmi ny
Ma ła Wieś.

Start im pre zy o godz. 15., za -
pra szam go rą co! 

MA CIEJ GRUSZ CZYŃ SKI

XVI BU RAK RAL LY ru sza

12.09.14-14.09.2014 od bę dą się
XVI Dni Gmi ny Ma łej Wsi

Or ga ni za to rzy już te raz za pra -
sza ją do wzię cia udzia łu w kon kr -
sach pla stycz nym „Owo ce i Wa rzy -
wa Na We so ło”, ku li nar nym
na naj lep szą po tra wę z owo ców
i wa rzyw oraz w kon kur sie „Stra -
chy Na Wró ble”. Na gro dy sfi nan -
so wa ne bę dą ze środ ków Fun du -
szu Pro mo cji Owo ców i Wa rzyw.
In for ma cje, re gu la mi ny oraz kar ty
zgło sze nia są do stęp ne w Urzę dze
Gmi ny w Ma łej Wsi oraz do po bra -
nia ze stro ny www.ma la wies.eu

W pią tek od bę dzie się wie czór
re gio nal ny „Za wra caj my do źró deł
– spo tka nie z gi ną cym folk lo rem”.  

W so bo tę o godz. 13.00 roz pocz -
nie sie XVI ulicz ny Bieg Zdro -
wia,   prze wi dzia ny jest rów nież
blok re kre acyj no -ro dzin ny: kon -
kur sy, za ba wy, spo tka nie ze śre -
dnio wie czem w wy ko na niu Płoc -
kiej Gru py Re kon struk cyj nej, Uku -

de mia – wy stęp ze spo łu Uku le le ze
Szko ły Pod sta wo wej w Ma łej Wsi.
O godz. 17.00 XVI Bu rak Ral ly –
zjazd mo to cy kli i za byt ko wych po -
jaz dów. A od godz. 19.00 roz pocz nie
się za ba wa ta necz na ze ze spo łem
MIG i PULS. 

W nie dzie lę do żyn ki roz pocz ną
się uro czy stą Mszą Świę ta o godz.
11.00 w Ko ści le Pa ra fial nym w Ma -
łej Wsi. Po Mszy świę tej od bę dzie
sie pa ra da i kon cert Gmin nej Or -
kie stry Dę tej ze Sta rej Bia -
łej.  O godz. 13.30 na stą pi uro czy ste
otwar cie Gmin ne go Cen trum Kul -
tu ry MUL TIO SA DA oraz „Baj ko -
we go Ką ci ka” Fun da cji Oran ge.
Na stęp nie po kaz tań ca to wa rzy -
skie go w wy ko na niu ucznów Szko -
ły Tań ca „Pa sjo nat”.   Za ba wę ta -
necz ną umi li ze spół FA NA TIC
i EX BO LO. 

W trak cie im pre zy bę dzie moż -
na się za re je stro wać ja ko daw ca
szpi ku.   

Dni Gmi ny
Ma ła Wieś 
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Plan Do ży nek w Ko byl ni cach
12,30 zbiór ka de le ga cji do żyn -

ko wych – bo isko przy Szko le Pod -
sta wo wej w Ko byl ni cach

12,50 Prze marsz ko ro wo du
13,00 Uro czy sta Msza Świę ta

Dzięk czyn na w in ten cji miesz kań -
ców Gmi ny i Mia sta Wy szo gród ce -
le bro wa na przez ks. Mar ka Ję drze -
jew skie go, Pro bosz cza pa ra fii Ko -
byl ni ki (plac przy OSP Ko byl ni ki)

14,00 Wy stęp Or kie stry Dę tej
OSP Rę bo wo pod ba tu tą Wal de ma -
ra Ki dziu na

14,15 Ofi cjal ne po wi ta nie go ści
15,00 Ob rzęd do żyn ko wy w wy -

ko na niu uczniów Szko ły Pod sta wo -
wej im. Fry de ry ka Cho pi na w Ko -
byl ni cach

15,50 Wy stęp Ze spo lu wo kal no -
-mu zycz ne go „PRO MYK” z Klu bu
Se nio ra Wy szo gro dzie oraz Ze spo -
łu dzie cię ce go przy Cen trum Kul -
tu ry „Wi sła” w Wy szo gro dzie pod
kie run kiem An to nie go Dą brow -
skie go

17,00 Kon cert ze spo łu VOY -
AGER

18,00 Kon cert ze spo łu MAXX
DAN CE

19,00 Za ba wa ta necz na z ze spo -
łem LA TI NO

W naj bliż szą nie dzie lę 14
wrze śnia od bę dą się do żyn ki
gmin ne w Ko byl ni kach

12 wrze śnia br. – III TUR NIEJ MIAST
NA SZLA KU KSIĄ ŻĄT MA ZO WIEC KICH

Ser decz nie za pra sza my na III
Tur niej Miast na Szla ku Ksią żąt
Ma zo wiec kich.Te go dnia do Za kro -
czy mia przy je dzie kil ka dzie siąt
miast, któ re bę dą wal czyć o ty tuł
„Ho no ro wej Sto li cy Ma zow sza”.
Im pre zę roz pocz nie się o go dzi nie
11:00 i po trwa do póź nych go dzin
po po łu dnio wych.

Na te ren For tu nr 1, gdzie od bę -
dzie się Tur niej – WSTĘP WOL NY

13 wrze śnia 2014r. XXII Dni
Za kro czy mia

Na sze Świę to roz pocz nie my od
Mszy Świę tej w ko ście le pw. Pod -

wyż sze nia Krzy ża Świę te go w Za -
kro czy miu. Na stęp nie roz pocz nie
się ok. godz. 13:10 Grand Prix Sa -
mo cho dów Raj do wych o Pu char
Bur mi strza Gmi ny Za kro czym. O
go dzi nie 15 za pra sza my na wy stęp
ze spo łów i mło dzie ży za kro czym -
skiej pod kie row nic twem P. Ali cji
Ka ba ciń skiej, po czym na stą pi roz -
strzy gnię cie kon kur sów i wrę cze -
nie na gród uczest ni kom.

Ok. go dzi ny 16:30 roz pocz ną
się kon cer ty. Pierw szy na sce nie
po ja wi się ze spół KA PE LA CZER -
NIA KOW SKA

Pol ska gru pa mu zycz na za ło żo na
przez Sta ni sła wa Wie lan ka w 1968
wy ko nu ją ca utwo ry z ob sza ru folk lo -
ru miej skie go. Do 1990 grał w skła -

dzie: Sta ni sław Wie la nek - gi ta ra,
śpiew, Krzysz tof Po pie larz - skrzyp -
ce, Syl we ster Ko ze ra - ban jo, An -
drzej Ślu sarz - akor de on, śpiew. W
tym okre sie po wsta ła na zwa ze spo -
łu, na gry wa no pły ty, gra no kon cer ty
w kra ju i za gra ni cą, ra diu i TV.

Po wy stę pie KA PE LI CZER -
NIA KOW SKIEJ za pra sza my na
dys ko te kę z DJ, gdzie naj młod si
miesz kań cy na szej Gmi ny bę dą
mo gli wziąć udział w kon kur sach i
wy grać na gro dy ufun do wa ne przez
PO LO NUS BUS.

O go dzi nie 19:00 na sce nie za -
go ści ze spół MI STER DEX –
gwiaz da mu zy ki di sco po lo zna na z
kul to we go pro gra mu TV POL SAT
„Di sco Re lax”. Twór cy ta kich hi -
tów jak : „Dziś mnie ko chaj”, „Po -
da run ki” „Ech ży cie, ży cie” i wie lu
in nych. 

Ze spół za gra w Za kro czy miu
naj więk sze swo je hi ty : „Żół te tu li -
pa ny” , „Wi ru ją świa tła” , „Ta kich
oczu jak Ty”, „Je steś mym snem”

Do dat ko wo za pra sza my
wszyst kich miesz kań ców oraz go -
ści Zie mi Za kro czym skiej wraz ze
swo imi po cie cha mi na plac za baw
przy ryn ku gdzie bę dzie usta wio ne
bę dą dmu chań ce oraz tram po li na,
a dla dzie ci bę dzie rów nież spe cjal -
na atrak cja „Ma lo wa nie Bu ziek”.

Za pra sza my tak że do licz nych
sto isk ga stro no micz nych : grill, lo -
dy, go fry oraz sto isk han dlo wych :
ba lo ny, bi żu te ria, za baw ki. Na za -
kro czym skim ryn ku po ja wi się
tak że sto isko z wi kli ną (www.wi -
kli na lesz no.pl), sto isko rę ko dzie ła
lu do we go oraz wy sta wa kró li ków.

W na mio cie Gmi ny Za kro czym
bę dzie moż na sko rzy stać z bez płat -
nych po rad die te tycz nych.

Po ja wią się tak że sto iska:
- Wyż szej Szko ła im. Paw ła

Włod ko wi ca w Płoc ku
- Agen cji Ryn ku Rol ne go
- Ma zo wiec kie go Ban ku Spół -

dziel cze go
- Ma zo wiec ki Ośro dek Do radz -

twa Rol ni cze go
- Agen cji Re struk tu ry za cji i

Mo der ni za cji Rol nic twa
- Sto isko ogrod ni cze – w tym

pło dy rol ne upra wia ne me to dą
eko lo gicz ną

In for ma cje ze stro ny Gmi ny
Za kro czym

Dwie im pre zy – jed na za ba wa
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1. In we sty cje dro go we:
Mo der ni za cja dróg No we Łub ki –

Krzy ko sy i No we Kru bi ce – Do bra

Gmi na Bul ko wo zrze szo na w Związ -
ku Gmin Re gio nu Płoc kie go uczest ni czy -
ła w pro jek cie pn. „Mo der ni za cja i prze -
bu do wa dróg w gmi nach re gio nu płoc -
kie go szan są ich dy na micz ne go roz wo -
ju”. W ra mach pro jek tu Gmi na re ali zo -
wa ła mo der ni za cję dwóch dróg:

a. No we Łub ki – Krzy ko sy o dłu go -
ści 4,608 km łą czą ca dwie dro gi po wia -
to we, 

b. No we Kru bi ce – Do bra o dłu go ści
3,338 km łą czą ca dwie dro gi po wia to we.

Za da nie re ali zo wa ne by ło w la tach
2012-2013 r. Cał ko wi ta war tość in we sty -
cji wy nio sła 4 406 886,98 zł. Kwo ta do fi -
nan so wa nia w/w za da nia wy nio sła 2
655 798,12 zł, zaś po zo sta ła część, czy li 1
751 088,86 zł to środ ki z bu dże tu Gmi ny.
Pra ce trwa ły od dnia 17 sierp nia 2012
r., na to miast ich za koń cze nie na stą pi ło
w dniu 30 sierp nia 2013 r.

Mo der ni za cja dróg przy czy ni ła się
do po pra wy bez pie czeń stwa i wi ze run -
ku na sze go re gio nu, co mo że być rów -
nież mo to rem roz wo ju go spo dar cze go
Gmi ny. In we sty cja wpły nę ła po zy tyw -
nie na kom fort ży cia miesz kań ców i po -
pra wę ja ko ści cią gów ko mu ni ka cyj nych
na te re nie Gmi ny Bul ko wo.

Mo der ni za cja dro gi po wia to wej Bul -
ko wo -Gó ra

Do naj waż niej szych in we sty cji
ostat nich lat na le ży rów nież za li czyć
mo der ni za cję dro gi po wia to wej Bul ko -
wo -Gó ra, na od cin ku 5,2 km, któ rej od -
da nie na stą pi ło w dniu 13  wrze śnia
2011 r. In we sty cja o war to ści po nad 3,5
mln zło tych zo sta ła sfi nan so wa -
na w 50% ze środ ków po cho dzą cych
z Na ro do we go Pro gra mu Prze bu do wy
Dróg Lo kal nych. Po zo sta łe środ ki, po 25
% war to ści za da nia prze ka za ły Gmi -
na Bul ko wo, kwo tę 886 744,00 zł oraz

Sta ro stwo Po wia to we w Płoc ku. 
Wy ko naw cą za da nia by ła fir ma

Przed się bior stwo Ro bót Dro go wo – Mo -
sto wych z Płoń ska. Pra ce obej mo wa ły
kar czo wa nie drzew, po sze rze nie jezd ni
oraz wy ko na nie no wej na wierzch ni bi -
tu micz nej, wy ko na nie prze pu stów
na zjaz dach, wy ko na nie po bo czy wraz
z po głę bie niem i wy ko na niem ro wów
od pro wa dza ją cych wo dę oraz ozna ko -
wa nie.

Zmo der ni zo wa ny od ci nek dro gi
Bul ko wo -Wo ro wi ce

W grud niu 2013 ro ku do ko na ny zo -
stał od biór in we sty cji pod na zwą „Prze -
bu do wa dro gi po wia to wej nr 3059W Ili -
nek – Ku ci ce – Bul ko wo – Bo dza nów
na od cin ku od km 14+261 do km 16+331
o dłu go ści 2,07 km” zre ali zo wa nej
w part ner stwie Po wia tu Płoc kie go oraz
Gmi ny Bul ko wo. Cał ko wi ta war tość in -
we sty cji wy nio sła 1 675 025,30 zł,
a wkład Gmi ny Bul ko wo to 50 %, co sta -
no wi kwo tę 837 512,65 zł.

Dzię ki do brej współ pra cy sa mo rzą -
du Gmi ny Bul ko wo oraz władz Po wia tu
Płoc kie go gmi na Bul ko wo zy ska ła po -
nad 2 ki lo me tro wy od ci nek zmo der ni -
zo wa nej dro gi. To już ko lej ny frag ment
dro gi, któ ry zo stał od da ny w 2013 ro ku.

Do koń cze nie bu do wy chod ni ka
z ele men ta mi od wod nie nia w miej sco -
wo ści Bli cho wo

W dniu 21 li sto pa da 2013 ro ku od był
się od biór chod ni ka w Bli cho wie. Cał ko -
wi ta war tość pro jek tu to 147 719,93 zł po -
zy ska ne do fi nan so wa nie to kwo ta 96
078,00 zł. Okres re ali za cji: 20 sierp nia
2013 r. – 30 paź dzier ni ka 2013 r.

In we sty cja zo sta ła wy ko na na w ra -
mach dzia ła nia 413 „Wdra ża nie Lo kal -
nych Stra te gii Roz wo ju” w za kre sie ope -

ra cji od po wia da ją cych wa run kom przy -
zna nia po mo cy w ra mach dzia ła nia
„Od no wa i roz wój wsi” ob ję te go PROW
na la ta 2007-2013. Za da nie mia ło na ce -
lu po pra wę in fra struk tu ry pu blicz nej,
za spo ko je nie po trzeb funk cjo nal no -
-prze strzen nych miesz kań ców miej sco -
wo ści Bli cho wo oraz osób przy jezd nych
i po dróż nych, a tak że zwięk sze nie bez -
pie czeń stwa pie szych po przez bu do wę
chod ni ka z ele men ta mi od wod nie nia.
Dłu gość chod ni ka to 850 mb. 

In we sty cje edu ka cyj ne:
Ter mo mo der ni za cja szko ły we Włó -

kach

We wrze śnia 2012 r. za koń czo no re -
ali za cję za da nia pn. „Ter mo mo der ni za -
cja szko ły we Włó kach, gm. Bul ko wo”
w ra mach pro jek tu part ner skie go
pn.  „Ter mo mo der ni za cja bu dyn ków
uży tecz no ści pu blicz nej na te re nie Po -
wia tu Płoc kie go”.

To za da nie in we sty cyj ne by ło współ -
fi nan so wa ne ze środ ków Eu ro pej skie go
Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go 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 2007
– 2013. Gmi na na ten cel po zy ska ła kwo -
tę 115 786,32 zł, na to miast cał ko wi ta war -
tość za da nia wy nio sła 165 409,03 zł.

W ra mach za da nia wy ko na ne zo -
sta ło m. in.: do cie ple nie ścian, stro pów,
wy mia na okien i drzwi, wy mia na po -
kry cia da cho we go wraz ze wzmoc nie -
niem i wy dłu że niem więź by da cho wej. 

Ter mo mo der ni za cja szko ły po zwo -
li ła nie tyl ko zmniej szyć stra ty cie pła
i ob ni żyć kosz ty eks plo ata cji – po pra wi -
ła rów nież wa run ki użyt ko we po miesz -
czeń prze zna czo nych dla uczęsz cza ją -
cych tam dzie ci.

Bu do wa pla cu za baw przy Szko le
Pod sta wo wej w Bli cho wie

W li sto pa dzie 2012 ro ku do ko na -
no za koń cze nia re ali za cji ko lej nej in -
we sty cji pn. „Bu do wa pla cu za baw
przy Szko le Pod sta wo wej w Bli cho -
wie”, któ ry po wstał w ra mach rzą do -
we go pro gra mu „Ra do sna szko ła”.
Cał ko wi ta war tość za da nia wy nio sła
96 290,12 zł.

Z bu dże tu Pań stwa Gmi na Bul ko -
wo otrzy ma ła do ta cję w wy so ko ści 50%
war to ści za da nia, zaś po zo sta ła kwo ta
to środ ki wła sne Gmi ny. 

Od da ny do użyt ku plac za baw po -
zwo lił za pew nić wa run ki do po pra wy
ak tyw no ści ru cho wej dzie ci, pro mo wać

ak tyw ne for my spę dza nia wol ne go cza -
su na świe żym po wie trzu, roz wi jać
umie jęt no ści mo to rycz ne na szych naj -
młod szych miesz kań ców, kształ to wać
umie jęt no ści spo łecz ne oraz orien ta cję
prze strzen ną.

Wa gę tej in we sty cji pod kre śla fakt,
że jest to pierw szy no wy plac za baw
na te re nie gmi ny Bul ko wo znaj du ją cy
się przy Szko le Pod sta wo wej. Był bar dzo
po żą da nym i po trzeb nym obiek tem. Ko -
rzy sta ją z nie go tak że oko licz ni miesz -
kań cy.

3. Bu do wa bu dyn ku łącz ni ka po -
mię dzy bu dyn kiem głów nym a bu dyn -
kiem B Ze spo łu Szkół Ogól no kształ cą -
cych w Bul ko wie, prze wi dzia ne go do re -
ali za cji na dział ce o nr ewid. 52/1 i 53
po ło żo nej w miej sco wo ści Bul ko wo, gmi -
na Bul ko wo.

Pro jek ty edu ka cyj ne 
i spo łecz ne

„Ak tyw na in te gra cja w Gmi nie Bul -
ko wo” (re ali zo wa ny w la tach 2012-2014)

„Ak tyw na In te gra cja w Gmi nie
Bul ko wo” to pro jekt sys te mo wy re ali zo -
wa ny od 01.05.2012 do 31.07.2014, Prio -
ry tet VII pro mo cja in te gra cji spo łecz nej,
Dzia ła nie: 7.1 Roz wój i upo wszech nie -
nie ak tyw nej in te gra cji, Pod dzia ła nie
7.1.1 Roz wój i upo wszech nia nie ak tyw -
nej in te gra cji przez ośrod ki po mo cy spo -
łecz nej.

Ce lem pro jek tu jest zwięk sze nie
ak tyw no ści spo łecz no -za wo do wej 24
osób bez ro bot nych i nie ak tyw nych
za wo do wo, za gro żo nych wy klu cze -
niem spo łecz nym, a tak że po pra wa ich
kon ku ren cyj no ści w kon tek ście wej -
ścia, lub po wro tu na ry nek pra cy w la -
tach 2012-2014.

Uczest ni cy pro jek tu otrzy mu ją wspar -
cie w ra mach na stę pu ją cych dzia łań:

1. Tre ning kom pe ten cji i umie jęt no -
ści spo łecz nych;

2. Warsz tat ak ty wi za cji za wo do wej;
3. Po rad nic two psy cho lo gicz ne;
4. Po rad nic two praw ne;
5. Ak ty wi za cja za wo do wa obej mu ją -

ca kur sy i szko le nia za wo do we zgod ne
z dia gno zą do sto so wa ną do in dy wi du al -
nych po trzeb uczest ni ka, w tym kur sy
np. pra wa jaz dy, ob słu go ka sy fi skal nej;

6. Wspar cia asy sten ta ro dzi ny;
7. Udział w fe sty nie in te gra cyj nym,

Tar gach Pra cy i Edu ka cji oraz w spo -
tka niu pod su mo wu ją cym pro jekt. War -
tość pro jek tu na la ta 2012-2014 to 288
200,00 zł, wkład wła sny Gmi ny to tyl ko
10,5 %

5. „Prze ciw dzia ła nie wy klu cze niu
cy fro we mu w Gmi nie Bul ko wo”

W la tach 2013-2014 Gmi na Bul ko -
wo re ali zu je pro jekt „Prze ciw dzia ła nie
wy klu cze niu cy fro we mu w Gmi nie Bul -
ko wo” w ra mach dzia ła nia 8.3 „Prze ciw -
dzia ła nie wy klu cze niu cy fro we mu –
eInc lu sion” osi prio ry te to wej 8. „Spo łe -
czeń stwo in for ma cyj ne – zwięk sze nie
in no wa cyj no ści go spo dar ki” Pro gra mu
Ope ra cyj ne go In no wa cyj na Go spo dar ka
2007-2013”. 

Pro jekt obej mu je 5-let nie za pew nie -
nie do stę pu do sze ro ko pa smo we go In -
ter ne tu oraz do sta wę łącz nie 87 ze sta -
wów kom pu te ro wych, 5 dru ka rek oraz
5 swit chy, nie zbęd ne opro gra mo wa nie
i opie ką ser wi so wą, jak rów nież prze -
pro wa dze nie szko leń z ob słu gi kom pu -
te ra i ko rzy sta nia z In ter ne tu dla 40 go -
spo darstw do mo wych któ re zo sta ły wy -
ło nio ne na po trze by re ali za cji pro jek tu.

Dzię ki fun du szom z Pro gra mu Ope -
ra cyj ne go In no wa cyj na Go spo dar ka 40
ro dzin z te re nu Gmi ny Bul ko wo otrzy -
ma ło ze sta wy kom pu te ro we wraz z do -
stę pem do in ter ne tu, po nad to Ze spół
Szkół Ogól no kształ cą cych w Bul ko wie
zo stał wy po sa żo ny w 21 ze sta wów kom -
pu te ro wych, Ze spół Szkół Ogól no kształ -
cą cych w Bli cho wie otrzy mał 16 ze sta -
wów kom pu te ro wych, Szko ła Pod sta wo -
wa w No wych Łub kach 5 ze sta wów,
Szko ła Pod sta wo wa w No wych Kru bi -
cach 3 kom pu te ry oraz Gmin na Bi blio te -
ka Pu blicz na w Bul ko wie 2 kom pu te ry.

War tość pro jek tu to kwo ta 504
578,33 zł. Środ ki w ca ło ści po cho dzą
z fun du szy Unij nych. 

6. „Prze ciw dzia ła nie wy klu cze niu cy -
fro we mu w Gmi nie Bul ko wo - edy cja II”

W la tach 2013-2014 Gmi na Bul ko -
wo re ali zu je pro jekt „Prze ciw dzia ła nie
wy klu cze niu cy fro we mu w Gmi nie Bul -
ko wo – edy cja II”. Ce lem ogól nym pro -
jek tu – za pew nie nie do stę pu do sze ro -
ko pa smo we go In ter ne tu zi den ty fi ko wa -
nej gru pie 100 go spo darstw do mo wych
z te re nu gmi ny, za gro żo nych wy klu cze -
niem cy fro wym z po wo du trud nej sy tu -
acji eko no micz nej i/lub nie peł no spraw -
no ści.  Dzię ki fun du szom z Pro gra mu
Ope ra cyj ne go In no wa cyj na Go spo dar ka
100 ro dzin z te re nu Gmi ny Bul ko wo
otrzy ma ło ze sta wy kom pu te ro we wraz
z do stę pem do in ter ne tu, po nad to jed -
nost ki pod le głe zo sta ły wy po sa żo ne
w 27 lap to pów.

War tość pro jek tu: to 1.207.259,25 zł.
Środ ki w ca ło ści po cho dzą z fun du szy
Unij nych. 

Wy ko rzy sta ne Szan se Gmi ny Bul ko wo
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Czer wińsk
W uro czy sto ściach roz po czę cia ro ku
szkol ne go w Czer wiń sku tak jak w
ubie głych la tach  uczest ni czy li ucznio -
wie kla sy po li cyj nej z Ze spo łu Szkół
im. Kró lo wej Ja dwi gi. 

W 75 rocz ni cę wy bu chu II Woj -
ny Świa to wej wła dze gmin ne,
ucznio wie szkół oraz na uczy cie li
zło ży li hołd przed ta bli cą pa miąt -
ko wą po świę co ną miesz kań com
gmi ny Czer wińsk po le głym i po -
mor do wa nym w la tach 1939-1945 

Uro czy stość na pla cu za koń czy ła
się de fi la dą ka de tów kla sy po li cyj nej.

Chwi lę póź niej, na ha li spor -
to wej Dy rek tor Gmin ne go Ze spo -
łu Szkół Pa ni An na Kier ska
wraz z Wój tem Gmi ny Pa nem
Mi cha łem po wi ta li zgor ma dzo -
nych uczniów oraz ro dzi ców ży -
cząc im wszyst kie go naj lep sze go
w no wym ro ku szkol nym oraz
suk ce sów w na uce.

1 wrze śnia 2014 ro ku Mszą św. o go -
dzi nie 9.00 roz po czął się w na szym
gim na zjum no wy rok szkol ny
2014/2015. Do pa ra fial ne go ko ścio -
ła uda ła się ca ła spo łecz ność
uczniow ska, na uczy cie le i pra cow ni cy
szko ły pro wa dze ni przez po czet sztan -
da ro wy i dy rek to ra szko ły p. Ja dwi gę
Mi lew ską. 

Po za koń cze niu Mszy św. wró -
ci li śmy do gim na zjum na dal szą
część uro czy sto ści, któ ra roz po czę -
ła się przy wi ta niem przy by łych
przez pa nią dy rek tor. Wy ra zi ła
ona na dzie ję, że nad cho dzą cy rok
szkol ny bę dzie lep szy od po przed -
nie go i  zo bo wią za ła uczniów klas
trze cich do osią gnię cia tak do -
brych wy ni ków na eg za mi nie gim -
na zjal nym, jak ich star si ko le dzy w
ubie głym ro ku szkol nym. 

Na za koń cze nie głos za brał
Wójt Gmi ny p. An drzej Bar ciń ski,
któ ry przy po mniał wy da rze nia
zwią za ne z 1 wrze śnia 1939 ro ku,
na wią zu jąc do te go, co dziś dzie je
się na Ukra inie.

Na stęp nie w kla sach od by ły się
za ję cia z wy cho waw ca mi. Za po zna -

li oni swych wy cho wan ków z pla -
nem lek cji i no wy mi kry te ria mi
ocen z za cho wa nia. No cóż, jesz cze

dziś bez pra cy do mo wej, ale już od
ju tra cze ka ją na uczniów no we wy -
zwa nia, nie tyl ko edu ka cyj ne.

Ma ła Wieś

Oto co dzia ło się w Ze spo le Szkół im.
Ja na Śnia dec kie go w Wy szo gro dzie…

Wie lu mło dych lu dzi po wró ci ło
do szkol nych ław do na uki i wspól -
nych kon tak tów ze zna jo my mi i
przy ja ciół mi. Nie któ rzy roz po czę li
na ukę w no wych mu rach po raz
pierw szy.

Wszyst kim Wam re dak cja e -
-wy szo grod.pl ży czy wie lu suk ce -
sów w na uce , roz wi ja nia swo ich
za in te re so wań i zdo by wa nia gro na
no wych  przy ja ciół na la ta.

Wy szo gród
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5 wrze śnia br., pod czas uro czy ste go
otwar cia, Gru pa Pro du cen tów Wa rzyw
PRI MA VE GA za pre zen to wa ła no wo -
cze sny obiekt prze zna czo ny do  prze -
cho wy wa nia, przy go to wa nia, pa ko wa -
nia i dys try bu cji wa rzyw. Pro jekt zre -
ali zo wa no przy wy ko rzy sta niu fun du -
szy w ra mach pro gra mu wspól nej or -
ga ni za cji ryn ku owo ców i wa rzyw Unii
Eu ro pej skiej 

No wo cze sny za kład zlo ka li zo -
wa ny w Wró ble wie ko ło Płoń ska,
w woj. ma zo wiec kim, słu ży do gro -
ma dze nia, schła dza nia, pa ko wa -
nia, prze cho wy wa nia i dys try bu cji
wa rzyw po cho dzą cych z upraw
gru py. Tra fia tu przede wszyst kim
sa ła ta lo do wa i bro kuł – tych wa -
rzyw gru pa pro du ku je naj wię cej,
w bie żą cym ro ku kwo ta pro duk cji
wy nie sie łącz nie oko ło 12 000 ton,
ale tak że in ne ro dza je sa łat, se ler
na cio wy, por czy cy ko ria. – Jesz -
cze rok te mu by ło tu… po le, dziś
na dal ma my hek tar, ale pod da -
chem – mó wi Ar tur Ry tel, po my -
sło daw ca i spi ri tus mo vens przed -
się wzię cia, czło nek gru py pro du -

cenc kiej PRI MA VE GA. Twier dze -
nie, że za kład jest za da szo nym
are ałem 10 000 mkw., ob ra zu je je -
dy nie je go wiel kość.  W rze czy wi -
sto ści to wy so ce wy spe cja li zo wa ny
obiekt do sto so wa ny do cer ty fi ko -
wa nej pro duk cji żyw no ści. Po -
szcze gól nym eta pom pro duk cji
przy po rząd ko wa no od po wied nie
sek to ry:  ko mo ry prze zna czo ne do
schła dza nia przy wo żo nych z pól
wa rzyw oraz urzą dze nia do schła -
dza nia szo ko we go ty pu va cu um
co oler, dwie ha le pro duk cyj ne,
ma ga zy ny su row co we, prze cho -
wal ni cze i wy ro bów go to wych, ma -
ga zyn opa ko wań oraz ram pę ope -
ra cyj ną. W obiek cie za in sta lo wa -
no m.in. wy so ce wy daj ną li nię, za -
pro jek to wa ną spe cjal nie do wy mo -
gów od by wa ją cej się w za kła dzie

pro duk cji, dzię ki któ rej w cią gu
go dzi ny moż na opa ko wać i od po -
wied nio ety kie to wać do 6000
sztuk bro ku łów. Za kład dys po nu je
rów nież wła snym la bo ra to rium.
W obiek cie zlo ka li zo wa no tak że
po miesz cze nia biu ro we i so cjal ne.
Oprócz wy mo gów sa mej pro duk -
cji, obiekt speł nia za ło że nia w za -
kre sie ener go osz częd no ści: za sto -
so wa no w nim roz wią za nia po -
zwa la ją ce zwięk szyć izo la cyj ność
bu dyn ku oraz tech no lo gie od zy -
ski wa nia cie pła. 

No wo cze sny obiekt w Wró ble -
wie po zo sta je do dys po zy cji Gru -
py Pro du cen tów Wa rzyw PRI -
MA VE GA. Za ło żo na 4 la ta te mu,
li czą ca 8 człon ków, z po wo dze -
niem wy ko rzy sta ła szan sę, ja ką
stwo rzy ły fun du sze unij ne prze -

zna czo ne na or ga ni za cję ryn ków
rol nych Unii Eu ro pej skiej. Dzię ki
przy zna nym do ta cjom gru pa roz -
wi nę ła dzia łal ność, in we stu jąc w
ma szy ny do upra wy i zbio ru wa -
rzyw, w bu do wę no wo cze sne go
za kła du pro duk cyj ne go, a tak że w
za rzą dza nie i kon tro lę sa mej pro -
duk cji. Dziś rocz na pro duk cja wa -
rzyw zie lo nych od by wa się na
are ale po nad 750 ha i wy no si
rocz nie ok. 15 000 ton. Gru pa ob -
słu gu je ry nek kra jo wy - tra dy cyj -
ny oraz sie ci han dlo we, swo je
pro duk ty rów nież eks por tu je,
głów nie do kra jów Unii Eu ro pej -
skiej, ale też na Ukra inę czy Bia -
ło ruś. – Dzia ła nie w gru pie po
pro stu nam się opła ca – tłu ma czy
Ar tur Ry tel. – Mo że my ofe ro wać
na szym klien tom kon ku ren cyj ne

ce ny, cią głość do staw, a tak że za -
gwa ran to wać, że na sze upra wy są
bez piecz ne i zgod ne ze świa to wy -
mi nor ma mi, co po twier dza ją od -
po wied nie cer ty fi ka ty do ty czą ce
za rów no pro duk cji pier wot nej jak
i od by wa ją cej się w na szym no -
wym obiek cie pro duk cyj nym –
pod su mo wu je. 

Gru pa Pro du cen tów Wa rzyw PRI MA VE GA otwo rzy ła no wo cze sny za kład pro duk cyj ny we Wró ble wie ko ło Płoń ska

War to się or ga ni zo wać
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Spra woz da nie ze zbiór ki pu blicz nej zor ga ni -
zo wa nej  przez Ko mi tet Po mo cy Cha ry ta tyw nej 

Prze lew dla Kon ra da
Ko mi tet in for mu je, iż na pod sta wie po zwo le nia Bur mi strza Mia sta i Gmi ny

Wy szo gród zo sta ła prze pro wa dzo na zbiór ka pu blicz na któ ra od by ła się

w dniu 26 lip ca 2014 na te re nie mia sta Wy szo gród.
Su ma ze bra nych ofiar pie nięż nych do pu szek wy no si ła 5230 zł

(słow nie: pięć ty się cy
dwie ście trzy dzie ści zło -
tych)

Kosz tów prze pro wa -
dzo nej zbior ki nie prze wi -
dy wa no.

Ca łą kwo tę wpła co no
do Vi stu la Bank Spół -
dziel czy w Wy szo gro dzie
na spe cjal nie do te go
utwo rzo ne kon to. Wy żej
wy mie nio ną kwo tę prze -
la no w dniu 30 lip ca 2014
na kon to nr   1694 0000
0001 2295 2877 Kon ra da
Pe płow skie go zam.
Prusz ków, ul. Bo le sla wa
Pru sa 40/8

Do wód prze le wu zo -
stał prze ka za ny Kon ra do -
wi Pe płow skie mu w dniu
14 sierp nia w trak cie wi -
zy ty w Szpi ta lu Woj sko -
wym na ul. Sza se rów

Wy nik zbiór ki zo stał
opu bli ko wa ny na por ta lu
www.e -wy szo grod.pl 
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W dniu 6 wrze śnia na dro dze nr 50 w
miej sco wo ści Mło dzie szyn do szło tra -
gicz ne go wy pad ku. O 14,48 dy żur ny
KP PSP w So cha cze wie przy jął  zgło -
sze nie o po ża rze.

Zda rze nie to by ło za ra zem po -
wo dem ty sięcz nej w tym ro ku in -
ter wen cji jed no stek ochro ny prze -
ciw po ża ro wej po wia tu so cha czew -
skie go.

Na miej scu stra ża cy stwier dzo -
no , że sa mo chód Ford Fo kus wy -
padł z dro gi i le żał na da chu w po -
bli skim le sie. W zmiaż dżo nym sa -
mo cho dzie znaj do wa ły się dwie
oso by.

Stra ża cy mu sie li użyć sprzę tu
hy drau licz ne go aby do stać się do
wnę trza po jaz du i wy do być po szko -
do wa nych. Le karz z ze spo łu ra tow -
nic twa me dycz ne go stwier dził
zgon oby dwu męż czyzn.

Dwie ofia ry śmier tel ne pod Mło dzie szy nem

Ty siąc in ter wen cji stra ża ków
W nie dzie lę, 7 wrze śnia br., Bur mistrz
Gmi ny i Mia sta Wy szo gród, Ma riusz Bie -
niek wspól nie z przed sta wi cie la mi Ra dy
Gmi ny i Mia sta Wy szo gród wzię li udział
w Do żyn kach Wo je wódz twa Ma zo wiec -
kie go i Die ce zji Płoc kiej w Sta ro źre bach.
Świę to Plo nów roz po czę ło się przej -
ściem ufor mo wa ne go ko ro wo du z wień -
ca mi do żyn ko wy mi do wzię cia udzia łu
w uro czy stej Mszy Świę tej Po lo wej.

Wy szo grodz ki „Plon”, jak co
ro ku miał nie po wta rzal ny wy gląd.
Wie niec do żyn ko wy Gmi ny i Mia -
sta Wy szo gród zo stał uwi ty z wi -
kli ny w kształ cie łód ki z ża glem
na szczy cie przy go to wa ny przez
lo kal ną ar tyst kę, miesz kan kę
mia sta Wy szo gród, Pa nią Ka ta -
rzy nę Żo chow ską. Wie niec bę dzie
moż na po dzi wiać już w naj bliż szą
nie dzie lę pod czas Do ży nek Gmin -
nych w Ko byl ni kach, na któ re ser -
decz nie Pań stwa za pra szam

Do żyn ki Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go Sta ro źre by

Aby umie ścić ogło sze nie drob ne w ga ze cie
mo żesz je zło żyć w Bo ru ta Mo tors Wy szo gród

ul. Rę bow ska 66 lub po przez pa nel por ta lu
www.e -wy szo grod.pl

Na wią że my współ pra cę w za kre sie przyj -
mo wa nia drob nych ogło szeń jak i re klam. Za -

pew nia my wy na gro dze nie pro wi zyj ne. 
Ogło sze nia drob ne umiesz cza ne tyl ko

na por ta lu e -wy szo grod. pl są bez płat ne.

Pra ca
Po szu ku je my pra cow ni ka na sta no wi sko
kel ner ka/kel ner, ofe ru je my pra cę w do -
brym ze spo le oraz wy bo ro wych wa run -
kach.
Go ści niec Le gen da
09-450 Wy szo gród
u. War szaw ska 12
przy tra sie nr. 62 Płock -War sza wa

Rol nic two
We rko wa nie ko ni! Wy pro wa dza nie ko ni
po ochwa tach. 608521146 Łu kasz

Róż ne
Za pra sza my na jaz dy kon ne, opro wa dzan ki
dla dzie ci do Staj ni Ali kan te – Wilcz ko wo 22
obok Wy szo gro du – tel. 510058712
https://www. fa ce bo ok. com/staj nia. ali kan te

Do cie pla nie bu dyn ków, ma lo wa nie ele wa cji,
da chy, pod bit ki, in ne pra ce re mon to we, tel
660-095-986

Ofe ru je wszel kie go ro dza ju usłu gi ma łe wy -
ko py za po mo cą mi ni ko par ki JCB, wy ko py
pod: fun da men ty, przy łą cza wod no ka na li -

za cyj ne, przy ła cza elek trycz ne, szam ba eko -
lo gicz ne, w ra zie py tań pró szę o kon takt
503383172 am bro ziak -piotr@wp.pl atrak cyj -
ne ce ny!!

NO WY PON TON SPRINT HSM360AL
ZIPP -MA RI NE dłu gość 360cm
Se ria pon to nów prze zna czo na do sze ro kie -
go za sto so wa nia. Se rię Sprint ce chu je do -
sko na ły de sign ka dłu ba, po pra wia ją cy wła -
sno ści na utycz ne 
Po wło ka ka dłu ba wy ko na na jest z kil ku war -
stwo we go ma te ria łu PVC o gru bo ści 0,9 mm,
na za mó wie nie do stęp na jest rów nież wer sja
„He avy Du ty” – ma te riał 1,2mm. War stwy
ma te ria łu PVC wzmoc nio ne są we wnątrz
siat ką od por ną na roz cią ga nie i ro ze rwa nie

Pod ło ga – pa ne le alu mi nio we Dłu gość -360 cm
Bo ru ta Mo tors Wy szo gród ul. Rę bow ska 66
tel 242311006

Nie ru cho mo ści
Sprze dam miesz ka nie wła sno ścio we w So -
cha cze wie na ul. Tro ja now skiej. Miesz ka nie
znaj du je się w blo ku na 4 pię trze w środ ko -
wej klat ce. Miesz ka nie jest czy ste i za dba ne.
Wid na kuch nia, ła zien ka i to a le ta osob no,
bal kon i piw ni ca. Okna pla sti ko we. W po -
ko jach na ścia nach – pły ty gk, na pod ło dze
pa ne le. Miesz ka nie roz kła do we, wej ścia
do każ de go po miesz cze nia z ob szer ne go ko -
ry ta rza. W miesz ka niu jest rów nież bal kon.
Blok po ło żo ny jest w cie ka wej oko li cy, bli sko

do przy stan ku MZK, szko ły, ko ścio ła oraz
skle pów dys kon to wych.

Sprze dam dział kę rol ną o pow 6,40 ha, po ło -
żo ną w Gm Wy szo gród. 
Do bry do jazd, Me lio ra cja, Do pra wio -
na Tel:663-236-598

Sprze dam dział kę bu dow la ną w miej sco wo -
ści Wę grzy no wo ko ło Wy szo gro du o po -
wierzch ni 725 m2. Ist nie je moż li wość do ku -
pie nia 184 m2 od gmi ny. Me dia w dro dze.
Dział ka po ło żo na w ci chej, spo koj nej, ma -
low ni czej oko li cy, 500m od la su. Ce -
na do uzgod nie nia. 517917111

OGLO SZE NIA DROB NE OGLO SZE NIA DROB NE OGLO SZE NIA DROB NE OGLO SZE NIA DROB NE OGLO SZE NIA DROB NE OGLO SZE NIA DROB NE OGLO SZE NIA DROB NE 
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Wójt Gminy Bulkowo oraz Zarząd OSP w Pilichówku serdecznie zapraszają
na Jubileusz 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilichówku,
który odbędzie się w dniu 28 września 2014 r. 

Pro gram:
10:45 Zbiór ka na te re nie przy Ko ście le Pa ra fial nym w Da ni sze wie,
11:00 Uro czy sta Msza Świę ta w Ko ście le Pa ra fial nym w Da ni sze wie wraz z po świę ce niem sztan da ru OSP w Pi -
li chów ku po re no wa cji,
12:00 Roz po czę cie uro czy sto ści z oka zji 100-le cia OSP w Pi li chów ku (te ren przy Ko ście le Pa ra fial nym w Da ni sze wie)
- Uro czy ste przy wi ta nie za pro szo nych go ści,
- Rys hi sto rycz ny OSP w Pi li chów ku,
- Uro czy ste od zna cze nia za słu żo nych dla OSP w Pi li chów ku,
- Wy stą pie nia za pro szo nych go ści,
- Wy stęp Or kie stry Dę tej.
Dal szy ciąg im pre zy na te re nie przy re mi zie Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Pi li chów ku - bez po śred nio po za -
koń cze niu uro czy sto ści.
14:30-18:00  De gu sta cja pro duk tów re gio nal nych, 
16.00-22.00  Za ba wa ta necz na.

ZKS Bul ko wo -Pra ga pod czas lo kal ne -
go In te gra cyj ne go Tur nie ju Pił ki Noż -
nej w Bul ko wie na du żym bo isku za jął
I miej sce. 

Każ dy na swo jej po zy cji speł nił
swo je za da nie oraz sta nął na wy so -
ko ści za da nia o czym świad czą wy -
ni ki. Zjed no cze ni we wszyst kich
me czach strze li li aż 16 go li nie tra -
cąc ani jed ne go. Naj wy żej po -
przecz kę Zjed no czo nym po sta wi li
Pa no wie z Nad ułek i Słup cy, któ -
rzy na bo isku po ka za li bar dzo do -
brą współ pra cę i ogrom ne am bi cje
oraz umie jęt no ści. W każ dej dru ży -
nie by li za wod ni cy, któ rzy zwró ci li
na sie bie uwa gę i są już te go owo ce
w po sta ci „trans fe rów” do ZKS
Bul ko wo -Pra ga. 

Chcie li śmy po dzię ko wać dru -
ży nom: Wo ro wi ce (naj młod sza z
bar dzo do bry mi za wod ni ka mi
dru ży na), FC Dzi kie Ko ty Słup ca -
-Nad uł ki (bar dzo wy so ki po ziom

gry) oraz Głod ni Suk ce su Bli cho -
wo (am bit ni i wa lecz ni) za bar dzo
faj ną ry wa li za cję spor to wą oraz
przede wszyst kim grę fa ir play.
Oby w po dob nych tur nie jach lo -
kal nych trzy ma ła się tak świet na
at mos fe ra spor to wa ja ką wspól nie
po ka za li śmy

Pierw sze miej sce ZKS Bul ko wo -Pra ga pod czas
In te gra cyj ne go Tur nie ju Pił ki Noż nej w Bul ko wie

Faj na ry wa li za cja

W nie dzie lę 10.08.2014r. na sta wie
w Rę bo wie od by ła się: Wa ka cyj na
Olim pia da Węd kar ska dla Dzie ci i
Mło dzie ży Wy szo gród 2014. W Olim -
pia dzie wzię ło udział 12 uczest ni ków.
Za wo dy ro ze gra no w trzech ka te go -
riach wie ko wych: U -10, U -14 i U -16.
Ry wa li za cję roz po czę to od za wo dów
węd kar skich, a za koń czo no te stem
spraw no ścio wym.

Po ni żej za ję te miej sca w po -
szcze gól nych ka te go riach wie ko -
wych.

Ka te go ria U -10:
1. Ja cho wicz Kac per
2. Ma kuch Nor bert
3. Kaź mier czak Wik to ria
4. Ja ni szew ski Adam
5. Su lik Fi lip
Ka te go ria U -14:
1. Wód ka Na ta lia
2. Pierz cha ła Mar cel
3. Pierz cha ła Li lia na
4. Kaź mier czak Oli wia
Ka te go ria U -16:
1. Gro szew ska Wik to ria
2. Ja ro szew ska Na ta lia
3. Kaź mier czak Da wid

Olim pia da Węd kar ska w Rę bo wie

Zmie rzy li się mło dzi

Otrzy ma li śmy proś bę od na sze go
czy tel ni ka. Z chę cią po mo że my a
przy oka zji mo że do wie my się wię cej
o na szej wspól nej hi sto rii. Pan Kry -
stian py ta:

Po szu ku ję wszel kich hi sto rycz -
nych in for ma cji nt. te go do mu.
Dom zo stał za ku pio ny przez mo je -
go dziad ka w 1982r. od Pań stwa
Sła wiń skich. Nie ste ty, nie wiem
nic wię cej na je go te mat, w szcze -
gól no ści:

- kie dy dom zo stał wy bu do wa -
ny/Ile ma lat?

- dla ko go dom zo stał wy bu do -
wa ny (czy od za wsze za miesz ki wa -
ła go ro dzi na Sła wiń skich?)

- kto pro jek to wał/bu do wał
dom?

- Ja ki te ren pier wot nie zaj mo -
wa ła dział ka, na któ rej się znaj do -
wał?

Nie ste ty księ gi wie czy ste mil -
czą na ten te mat. Do dat ko wo bar -
dzo mi za le ży na wszel kich ar chi -
wal nych zdję ciach do mu. Po my śla -
łem so bie, że zna cie Pań stwo stra -
szych miesz kań ców Wy szo gro du,
któ rzy pa mię ta ją hi sto rię te go mia -
sta i by li by ście w sta nie mi po móc
w mo ich po szu ki wa niach.

Bę dę bar dzo wdzięcz ny za
wszel kie in for ma cje.

PO ZDRA WIAM KRY STIAN CIE ŚLAK

Wszel kie ma te ria ły i hi sto rie pro szę
prze ka zy wać pod ad re sem re dak cji  re dak -
cja@e -wy szo grod.pl lub Wy szo gród, ul. Rę -
bow ska 66, tel. 24 2311006. Wspól nie z
Pa nem Kry stia nem po sta ra my się opu bli ko -
wać hi sto rię do mu.

Hi sto ria do mu 

Wy szo gród, ul. Czer wiń ska 14
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