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Wi tam z przed ma jo wym wy da niem ga ze ty e -wy szo -
grod.pl.
Coś z tą te go rocz ną wio sną cie peł ko nie mra wo
do nas przy cho dzi. Zim no za oknem, że za bar dzo
nie chce się na dwór wy cho dzić. Jak tyl ko po ja wi się
pro myk sło necz ka to go na tych miast ła pie my jak ja -
kaś dro go cen ną rzecz.
W je den z ta kich zim nych dni przez Wy szo gród prze -
pły nę ła bar ka wy peł nio na kon te ne ra mi. Cze mu by ło
to ta kie nad zwy czaj ne? Po nie waż był to rejs po ka zo -
wy z Gdań ska. Rejs aby po ka zać i przy po mnieć, że
Wi sła kie dyś by ła rze ką że glow ną po któ rej kur so wa -
ły stat ki. By ły roz kła dy jaz dy pra wie jak dziś au to bu -
sów. Wi słą do star cza no nie tyl ko to wa ry ale słu ży ła
do trans por tu lu dzi.
War to o tym pa mię tać. Moż na by od cią żyć dro gi, oży wić
Wi słę ja ko tra sę trans por tu a przy oka zji oży wić ośrod ki
nadWi sła. Uru cha mia jąc Wi słę ja ko tra sę trans por tu od -
zy ska my ja rów nież ja ko tra sę dla tu ry stów. Dziś la tem
wy do sta nie się z Wy szo gro du Wi sła w któ rym kol wiek
kie run ku  na wet ło dzią tu ry stycz ną jest du żym wy zwa -
niem. Oży wie nie Wi sły to ko lej na szan sa dla Wy szo gro -
du, Czer wiń ska i oko lic.
Bacz nie przy glą daj my się i wspie raj my te go ty pu
dzia ła nia.
Przed na mi trzy dni świąt. Na świę to 1 Ma ja ja kaś mam
awer sję po daw nych cza sach i wo lę o nim nie mó wić. 
3 Ma ja to upa mięt nie nie uchwa le nia pierw szej kon sty -
tu cji w no wo żyt nej Eu ro pie, a dru giej po ame ry kań skiej.
Ten dzień uzna no zaświę to już w1791 wmo men cie po -
wsta nia kon sty tu cji.
Ja ko Świę to na ro do we po ja wi ło się po od zy ska niu nie -
pod le gło ści w 1919 ro ku.Po II Woj nie Świa to wej ob cho -
dzo no je do 1946 ro ku. Po tem na stą pi ła dłu ga prze rwa
iod1981 ro ku jest to zno wu waż ny dzień. Wko ście le ka -
to lic kim ob cho dzo ne są te go dnia Uro czy sto ści Naj święt -
szej Ma ryi Pan ny Kró lo wej Pol ski.
Ży czę Wam aby te dni oprócz do brej za ba wy i wie lu spo -
tkań, przy po mnia ły Wam że faj nie jest być Po la kiem.

Pa weł Kło bu kow ski
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Sto wa rzy sze nie Ko biet Wiej -
skich MAL WA z Ma łej Wsi
ser decz nie za pra sza wszyst -
kich pra gną cych ak tyw nie
spę dzić czas na świe żym po -
wie trzu na pierw szy w tym
ro ku rajd ro we ro wy pn. Ro -
we ro wa Ma jów ka. Star tu je -
my 1 ma ja 2017 ro ku w po -
nie dzia łek o godz. 13.00.
Miej sce zbiór ki Gmin ne Cen -
trum Kul tu ry Mul tiO sa da
w Ma łej Wsi ul. War szaw ska
31.

Raj dy ro we ro we or ga ni zu -
je my w ra mach pro jek tu Ro we -
rem przez Gmi nę Ma ła Wieś,
któ ry zo stał sfi nan so wa ny
przez Gmi nę Ma ła Wieś w ra mach
otwar te go kon kur su ofert na re ali za -
cję za dań pu blicz nych w za kre sie
wspie ra nia i upo wszech nia nia kul tu -
ry fi zycz nej w 2017 ro ku. 

Pro jekt prze wi du je or ga ni za cję
jesz cze dwóch raj dów ro we ro wych:
w czerw cu świę to jań ski rajd ro we ro -
wy, któ re go tra sa bę dzie wio dła
nad Wi słę do Za krze wa Ko ściel ne go
i w lip cu hi sto rycz ny rajd ro we ro wy
w cza sie któ re go od wie dzi my miej sca

pa mię ci na ro do wej w znaj du ją ce się
na te re nie gmi nie Ma ła Wieś. 

Ta ka for ma spę dze nia wol ne go
cza su na sta łe wpi sa ła się już w ka -
len darz im prez spor  to wych
w Gmi nie Ma ła Wieś. Nie mó wi -
my te go bez po wo du bo raj dy ro -
we ro we or ga ni zo wa li śmy już w ro -
ku ubie głym. Spo tka ły się z mi łym
przy ję ciem i cie szy ły się du żym
za in te re so wa niem miesz kań ców.

SER DECZ NIE ZA PRA SZA MY. 

Ro we rem przez Gmi nę Ma ła Wieś

Trwają prace budowlane w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 2951W Bulkowo – Kobylnik

Spół ka Gmi na Fresh Mar ket
Wy szo gród za pra sza na rej sy
tu ry stycz ne po Kró lo wej Pol -
skich Rzek na szej  Wi śle.

Rej sy  od by wa ją się w każ dy
week end od ma ja do koń ca sierp nia.
Tram waj wy pły wa o peł nych go dzi -
nach.

So bo ta w godz. 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, ostat ni kurs o godz.
19.00

Nie dzie la w godz. 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
ostat ni kurs o godz. 19.00

W po zo sta łe dni ty go dnia or ga -
ni zu je my rej sy gru po we po uprzed -
niej re zer wa cji pod wa run kiem ze -
bra nia gru py co naj mniej 8 osób do -
ro słych.

Tram waj jed no ra zo wo na po kład
mo że za brać do 12 osób do ro słych.
Rejs trwa ok. 50 min.

Ce ny bi le tów:
Oso by do ro słe – 10,00 zł
Dzie ci od 3 do 12 lat – 5,00 zł
Bi le ty do na by cia u Ka pi ta na

tram wa ju  Pa na Bog da na Pie la ciń -

skie go do dat ko wo ist nie je moż li -
wość za ku pu bi le tów w ka wiar ni
Ca fe te rie Crem   przy ul. Rę bow -
skiej 29 w Wy szo gro dzie.

Ist nie je moż li wość re zer wa cji
Tram wa ju na in dy wi du al ne zmó -
wie nie.

Kon takt:
690 456 351 – Fresh Mar ket

Wy szo gród – ad mi ni stra tor;
602 534 301 – Ka pi tan tram -

wa ju  p. Bo gu mił Pie la ciń ski
e -ma il:  pa try cja.fre sh mar -

ket@gma il.com

Wy szo grodz ki Tram waj
wod ny ru sza 
w rej sy po Wi śle



Z dniem 1 wrze śnia 2016r. w czer -
wiń skim Ze spo le Szkół im. Kró lo wej
Ja dwi gi na stą pi ła zmia na na sta no wi -
sku dy rek tor skim. Dy rek to rem szko ły
zo sta ła pa ni Re na ta Ko za kie wicz, za -
stę pu jąc na tym sta no wi sku Da riu sza
Umięc kie go. 

W związ ku z ob ję ciem przez nią te go
no we go, bar dzo od po wie dzial ne go sta no -
wi ska, po sta no wi li śmy prze pro wa dzić roz -
mo wę i za pre zen to wać ją na szym Czy tel ni -
kom. Z no wą pa nią dy rek tor Re na tą Ko za -
kie wicz roz ma wiał Pa weł Kło bu kow ski.

Pa weł Kło bu kow ski – Ze spół Szkół im.
Kró lo wej Ja dwi gi – ja ka to szko ła?

Re na ta Ko za kie wicz – To szko ła przede
wszyst kim wspie ra ją ca ucznia, przy ja zna,
w któ rej ucznio wie czu ją się bez piecz nie,
zdo by wa ją wie dzę.

Pra gnę roz wi jać i do sko na lić wie lo let -
nie osią gnię cia i tra dy cje przy ja znej dla
ucznia szko ły, szko ły ta len tów oraz wpro -
wa dzać nie zbęd ne zmia ny do sto so wu jąc
ofer tę pla ców ki do szyb ko zmie nia ją cej się
rze czy wi sto ści i po dej mu jąc za da nia zo rien -
to wa ne na pod nie sie nie efek tyw no ści na -
ucza nia.

W swej ofer cie pe da go gicz nej pro po nu -
je my:
LI CEUM OGÓL NO KSZTAŁ CĄ CE

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

– po li cyj nym 
– woj sko wym

– po żar ni czym

PRO FIL MUN DU RO WY GWA RAN TU JE: 
wy jaz dy na obo zy szko le nio we, w jed -

no st ce woj sko wej, na ukę sztuk wal ki, moż li -
wość pod ję cia pra cy w fir mach ochro ny
mie nia i osób,

kon ty nu owa nie na uki na wyż szych
uczel niach re sor to wych i cy wil nych,

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

TECH NI KUM
Agro biz ne su, -Rol ni cze, -Ogrod ni cze, -

Lo gi stycz ne
Ukoń cze nie tech ni kum:
– upraw nia do prze ję cia go spo dar stwa

i ko rzy sta nia z fun du szy unij nych, 
– da je moż li wość zdo by cia pra wa jaz dy

kat. T i upraw nień ope ra to ra wóz ków wi -
dło wych, 

– przy go to wu je do pod ję cia pra cy
w bran żach spe dy cyj no – lo gi stycz nych, 

– ist nie je moż li wość kon ty nu owa nia
na uki na wyż szych uczel niach lub kur sach
kwa li fi ka cyj nych.

No wo ścią jest  ZA SA NI CZA SZKO ŁA
WIE LO ZA WO DO WA ofe ru ją ca na ukę
w za wo dach:

-rol nik, -ogrod nik, -cu kier nik, -fry -
zjer, -bla charz sa mo cho do wy,

-la kier nik, -me cha nik ma szyn
i urzą dzeń rol ni czych, -me cha nik po -
jaz dów sa mo cho do wych i in nych (któ -
re za miesz czo ne są w za kład ce na na -
szej stro nie in ter ne to wej)

Ist nie je moż li wość kon ty nu owa nia
na uki w li ceum dla do ro słych oraz pod wyż -
sza nia i roz sze rza nia kwa li fi ka cji na kur sach
za wo do wych. Zdo by te upraw nie nia za wo -
do we po zwa la ją na otwar cie i pro wa dze nie
wła snej dzia łal no ści go spo dar czej oraz do fi -
nan so wa nie jej ze środ ków po mo co wych
Unii Eu ro pej skiej.

KSZTAŁ CI MY TAK ŻE DO RO SŁYCH 

Li ceum ogól no kształ cą ce
Szko ła po li ce al na Tech nik Lo gi styk

KUR SY ZA WO DO WE

Tech nik Rol nik
Tech nik Agro biz ne su
Tech nik Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu
Tech nik Ogrod nik
Opie kun Osób Star szych

Szko ła mu si od po wia dać na no we wy -
zwa nia, na szyb ko zmie nia ją cą się rze czy wi -
stość. Je stem otwar ta na zmia ny słu żą ce do -
bru uczniów na szej szko ły. Pa trzę na szko łę
z per spek ty wy ja ko ści pro ce su kształ ce nia
i mo ty wo wa nia swo je go ze spo łu do efek -
tyw nej pra cy. Ale rów nież na szko łę, któ ra
kształ ci cha rak te ry, przy go to wu je do dal szej
na uki i do pra cy w wie lu za wo dach.
Pa weł Kło bu kow ski – Ja ką ma Pa ni wi -
zję roz wo ju szko ły?

Re na ta Ko za kie wicz – W mo jej wi zji –
szko ła uzy sku je lep sze efek ty kształ ce nia
cze go do wo dem są wy ni ki eg za mi nów ze -
wnętrz nych

– dba o wszech stron ny roz wój oso bo -
wo ści ucznia, uwzględ nia je go po trze by

– wy po sa ża wy cho wan ków w spraw -
no ści i kom pe ten cje nie zbęd ne w do ro słym
ży ciu.

– at mos fe ra szko ły pro wa dzi do do -
brych re la cji mię dzy ro dzi ca mi

i na uczy cie la mi, ce chu je je wza jem ny
sza cu nek, życz li wość i part ner stwo

– ro dzi ce są part ne ra mi w po dej mo wa -
nych przez szko łę dzia ła niach, na to miast
szko ła wspie ra dzia ła nia wy cho waw cze ro -
dzi ców

– szko ła ak tyw nie współ pra cu je ze śro -
do wi skiem lo kal nym i wspie ra je we wszyst -
kich dzia ła niach.

Te ce le są re al ne i moż na je osią gnąć tyl -
ko zgod ną współ pra cą wszyst kich na uczy -
cie li, wy cho waw ców, ro dzi ców oraz in nych
lu dzi i in sty tu cji wspo ma ga ją cych szko łę.
W ta kiej prze strze ni moż li we jest part ner -
stwo, dia log oraz wspól na pra ca, a wszyst kie
te dzia ła nia ma ją słu żyć lep szej i bar dziej
wy daj nej pra cy i na uce.

Pa weł Kło bu kow ski – Ja kie Pa ni
wi dzi za da nia dla sie bie w tej szko le?

Re na ta Ko za kie wicz – Do mo ich pod -
sta wo wych za dań bę dą na le ża ły:

– tro ska o roz wój za wo do wy na uczy -
cie li, z któ ry mi współ pra cu ję

– kre owa nie at mos fe ry szko ły i utrzy -
my wa nie do brych re la cji w śro do wi sku
szkol nym

– dba nie o utrzy ma nie do bre go po zio -
mu dy dak tycz ne go

– sta ła tro ska o bez pie czeń stwo w szko -
le

– po dej mo wa nie dzia łań w za kre sie
pro fi lak ty ki i za gro żeń spo łecz nych

– roz wi ja nie współ pra cy z ro dzi ca mi,
więk sze za an ga żo wa nie ro dzi ców w dzia łal -
ność szko ły, głos do rad czy ro dzi ców ma być
sły szal ny i waż ny.

– za trud nia nie na uczy cie li nie tyl ko
zgod nie z wy ma ga nia mi, ale przede wszyst -
kim z naj wyż szy mi kwa li fi ka cja mi,

– stwa rza nie moż li wo ści re ali zo wa nia
przez na uczy cie li pla nów i am bi cji za wo do -
wych.

Pa weł Kło bu kow ski – Jak chce Pa -
ni pro mo wać szko łę w śro do wi sku?

Re na ta Ko za kie wicz – Swo je dzia ła nia
skie ru ję w stro nę pro mo cji szko ły po przez
m.in.:

– sze ro ką współ pra cę ze śro do wi skiem
lo kal nym

– do ku men to wa nie osią gnięć uczniów
i wy da rzeń szko ły m.in. na stro nie in ter ne -
to wej szko ły

– pro wa dze nie kon ta szko ły na por ta lu
spo łecz no ścio wym Fa ce bo ok 

– współ pra cę z lo kal ny mi me dia mi
– na wią zy wa nie kon tak tów przez na -

uczy cie li na szej szko ły z na uczy cie la mi in -
nych szkół, w ce lu wy mia ny do świad czeń,
udzia łu w przed się wzię ciach or ga ni za cyj -
nych i im pre zach

– or ga ni za cję kon kur sów mię dzysz kol -
nych i udzia łu uczniów szko ły w kon kur -
sach ze wnętrz nych

– wy mia nę mię dzy na ro do wą mło -
dzie ży

Pa weł Kło bu kow ski – Ja kie naj -
więk sze wy zwa nie stoi przed no wym
dy rek to rem?

Re na ta Ko za kie wicz – Głów ne wy zwa nie
to mo im zda niem wy pra co wa nie umie jęt no ści
go dze nia naj lep szych wie lo let nich tra dy cji
i osią gnięć pe da go gicz nych tej szko ły z po trze bą
zmia ny wy ni ka ją cej z dy na micz nych prze -
kształ ceń w ota cza ją cej szko łę rze czy wi sto ści
eko no micz nej, usta wo wej i cy wi li za cyj nej.

Na czel nym dą że niem szko ły bę dzie
two rze nie kli ma tu sprzy ja ją ce go pra cy na -
uczy cie li i uczniów oraz utrzy ma nie wy so -
kiej po zy cji szko ły w od bio rze spo łecz nym.
Ha sło, któ re bę dzie nam w tej pra cy przy -
świe ca ło to „Szko ła bę dzie wraż li wa na po -
trze by dzie ci, ro dzi ców i na uczy cie li”.

Pa weł Kło bu kow ski – Dzię ku ję bar dzo
za roz mo wę i mam na dzie ję, że uda się Pa ni
zre ali zo wać wszyst kie pla ny i za mie rze nia
w nad cho dzą cym ro ku szkol nym. Obie cu -
je my na bie żą co in for mo wać na szych Czy -
tel ni ków o tym co do bre go dzie je się w Ze -
spo le Szkół im. Kró lo wej Ja dwi gi w Czer -
wiń sku nad Wi słą.
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Wy wiad z Re na tą Ko za kie wicz, dy rek to rem Ze spo łu
Szkół im. Kró lo wej Ja dwi gi w Czer wiń sku nad Wi słą 
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Dro gi, szko ły, tu ry sty ka, re kre -
acja… Te i in ne te ma ty po ru sza li
miesz kań cy mia sta i gmi ny Wy szo -
gród pod czas spo tka nia z wła dza -
mi Po wia tu Płoc kie go.

Z li de ra mi z te go te re nu spo -
tka li się Sta ro sta Płoc ki  Ma riusz
Bie niek, Rad na Po wia tu Płoc kie -
go Elż bie ta Ja chi miak, Bur mistrz
Gmi ny i Mia sta Wy szo gród  Jan
Bosz ko, a tak że Pre zes Za rzą du
Vi stu la Ban ku Spół dziel cze go  Jo -
lan ta Łu ka siak -Ma lic ka, p.o. Dy -
rek tor Wy dzia łu Roz wo ju Go spo -
dar cze go i Pro mo cji w Sta ro stwie
Po wia to wym w Płoc ku  Ka ro li na
Ko per, Dy rek tor Za rzą du Dróg
Po wia to wych w Płoc ku  Mar cin
Błasz czyk, za stęp ca Dy rek to ra Po -
wia to we go Urzę du Pra cy w Płoc -
ku Da riusz Bosz ko.

Spo tka nie od by ło się póź nym
po po łu dniem 20 kwiet nia w sie -
dzi bie Ze spo łu Szkół im. Ja na
Śnia dec kie go w Wy szo gro dzie.
Za pro sze ni zo sta li na nie tra dy -
cyj nie rad ni po wia to wi i gmin ni,
soł ty si wraz z ra da mi so łec ki mi,
lo kal ni przed się bior cy, ak tyw ni
rol ni cy, dy rek to rzy wszyst kich
jed no stek i pla có wek z te re nu
gmi ny, przed sta wi cie le służ by
zdro wia, stra ża cy z OSP, or ga ni za -
cje dzia ła ją ce na te re nie gmi ny.

Ce lem tych spo tkań jest
przede wszyst kim roz mo wa o naj -
waż niej szych spra wach da ne go re -
gio nu. Cykl to po mysł Sta ro sty

Płoc kie go Ma riu sza Bień ka, któ ry
od wie lu ty go dni jeź dzi po ca łym
Po wie cie, by przy bli żyć lu dziom
pra cę swo ją i swo ich współ pra -
cow ni ków oraz wsłu chać się w
pro ble my miesz kań ców. Wójt lub
Bur mistrz da nej gmi ny przed sta -
wia z ko lei spra woz da nie ze swo jej
dzia łal no ści i mó wi o pla nach na
przy szłość.

Tak by ło i tym ra zem. Bur -
mistrz Jan Bosz ko mó wił o pla no -
wa nych in we sty cjach i naj waż -
niej szych ce lach dla te go re gio nu,
Sta ro sta Ma riusz Bie niek z sen ty -
men tem wspo mi nał cza sy, kie dy
sam był Bur mi strzem Gmi ny i
Mia sta Wy szo gród. Mó wił o dro -

gach, pod kre ślał, jak
do brą szko łą jest Ze -
spół Szkół im. Ja na
Śnia dec kie go w Wy szo -
gro dzie – ze świet ną
ka drą, zna ko mi tym
wy po sa że niem, do bry -
mi wy ni ka mi na ma tu -
rze i pla na mi bu do wy
pro fe sjo nal ne go bo iska
przy szko le, zwra cał też
uwa gę na tu ry sty kę.
Za zna czył, że war to
tak że pod tym wzglę -
dem współ pra co wać,
bo po łą czo ne si ły i wa -
lo ry kil ku gmin mo gą
spo wo do wać więk sze
za in te re so wa nie przy -
jezd nych. Przy po mniał
po za tym, że to za je go

ka den cji, ja ko Bur mi strza, w Wy -
szo gro dzie po ja wił się tram waj
wod ny – jed na z naj więk szych
atrak cji tu ry stycz nych.

Sta ro sta po in for mo wał jesz -
cze, że w ra mach trwa ją ce go pro -
jek tu pn.  „Ochro na bio róż no -
rod no ści oraz ogra ni cze nia ne ga -
tyw ne go od dzia ły wa nia ru chu
tu ry stycz ne go na ob sza ry cen ne
przy rod ni czo i pro mo wa nie lo -
kal nych wa lo rów przy rod ni -
czych na te re nie po wia tu płoc -
kie go”  (pro jekt jest do fi nan so -
wa ny z Fun du szy Eu ro pej skich)
w Wy szo gro dzie po wsta nie
m.in. mi nio gród bo ta nicz ny
przy Ze spo le Szkół, a w Mu -
zeum Wi sły zor ga ni zo wa na zo -
sta nie wy sta wa do ty czą ca fau ny i
flo ry rze ki Wi sły.

Sta ro sta spo tkał się z li de ra mi mia sta i gmi ny Wy szo gród

Zwie dza nie pra cow ni lek cyj nych,
kon kur sy, wy stę py i in ne atrak cje,
a przede wszyst kim roz mo wa z dy -
rek cją, na uczy cie la mi i ucznia mi,
któ rej nie za stą pi żad na ulot ka. To
wszyst ko cze ka na chęt nych, któ -
rzy przyj dą na dni otwar te do szkół
pro wa dzo nych przez Po wiat Płoc ki.

- Wy bór szko ły śred niej jest dla mło -
de go czło wie ka i je go ro dzi ców jed ną z
naj waż niej szych de cy zji w ży ciu. To od
niej w du żej mie rze za le ży przy szłość
na sto lat ka. Dla te go tak waż ne jest, by
ten wy bór był świa do my, prze my śla ny,
by po zwa lał roz wi jać za in te re so wa nia –
pod kre śla Sta ro sta Płoc ki Ma riusz Bie -
niek. – Na sze szko ły są przy go to wa ne
na przy ję cie na wet naj bar dziej wy ma ga -
ją cej mło dzie ży: ma my co raz wię cej kie -
run ków, bar dzo do brą ba zę dy dak tycz -
ną, wy kwa li fi ko wa ną ka drę.

Ze spół Szkół im. Sta ni sła wa
Sta szi ca w Gą bi nie

W Ze spo le Szkół im. Sta ni sła wa Sta -
szi ca w Gą bi nie pierw szy ter min dni
otwar tych już za na mi, ale bę dą ko lej ne.
Pla ców ka za pra sza kan dy da tów w so bo -
ty i w nie dzie le w dniach 6-7 ma ja oraz
20-21 ma ja w go dzi nach 11-13. Mło -
dzież i ro dzi ce bę dą mo gli po roz ma wiać
z na uczy cie la mi, zwie dzić szko łę, obej -
rzeć pra cow nie i w ten prak tycz ny spo -
sób za po znać się z bo ga tą ofer tą edu ka -
cyj ną. 

Li ceum Ogól no kształ cą ce w ZS im.
Sta ni sła wa Sta szi ca w Gą bi nie ofe ru je
na ukę w kla sach hu ma ni stycz no -spo -
łecz nej, tech nicz no -przy rod ni czej oraz

– to no wość – w kla sie po żar ni czej.
Ucznio wie Tech ni kum mo gą się kształ -
cić na tech ni ków tu ry sty ki wiej skiej, ho -
te lar stwa, po jaz dów sa mo cho do wych,
in for ma ty ków oraz eko no mi stów. Szko -
ła Bran żo wa I stop nia ofe ru je na ukę w
za wo dach me cha ni ka po jaz dów sa mo -
cho do wych oraz me cha ni ka -ope ra to ra
po jaz dów i ma szyn rol ni czych. 

War to do dać, że ZS w Gą bi nie pro -
wa dzi rów nież LO dla do ro słych, a tak -
że in te re su ją ce kur sy kwa li fi ka cyj ne.

Ze spół Szkół im. Ja na Śnia dec -
kie go w Wy szo gro dzie

Dni otwar te w Ze spo le Szkół im.
Śnia dec kie go w Wy szo gro dzie roz po -
czę ły się w po nie dzia łek 24 kwiet nia i
po trwa ją przez ca ły ty dzień - do piąt ku
28 kwiet nia (w go dzi nach 7.30 –
15.30). Każ de go dnia za pla no wa ne jest
zwie dza nie szko ły w gru pach – al bo
moż na do łą czyć do któ rejś z nich, al bo
in dy wi du al nie obej rzeć pla ców kę, po
któ rej z chę cią opro wa dzi na uczy ciel.
Kan dy da ci bę dą mie li oka zję przede
wszyst kim za po znać się z ofer tą Ze spo -
łu, po roz ma wiać z ka drą, przyj rzeć się
ba zie lo ka lo wej, w tym in ter na to wi i ha -
li spor to wej. Dla grup za pla no wa ne są
tak że wy ciecz ki po Wy szo gro dzie, rejs
tram wa jem wod nym po Wi śle, po ka zy
sa mo obro ny.

W Li ceum Ogól no kształ cą cym
moż na wy brać kla sę mun du ro wą, me -

dycz ną, spo łecz no -ję zy ko wą,
in ży nie ryj ną lub spor to wą.
Tech ni kum ofe ru je na ukę na
tech ni ków rol ni ków, han -
dlow ców, ży wie nia i usług ga -
stro no micz nych, ob słu gi tu -
ry stycz nej, or ga ni za cji re kla -
my, po jaz dów sa mo cho do -
wych, lo gi sty ków, spe dy to -
rów, agro biz ne su, gra fi ki i po -
li gra fii cy fro wej. W Szko le
Bran żo wej I stop nia ucznio -
wie mo gą się szko lić na ku -
cha rzy, rol ni ków, sprze daw -
ców, me cha ni ków po jaz dów
sa mo cho do wych, mon te rów
za bu do wy i ro bót wy koń cze -
nio wych w bu dow nic twie,
bla cha rzy sa mo cho do wych,
ogrod ni ków, elek tro me cha -
ni ków, kie row ców me cha ni -
ków.

Ze spół Szkół im. Le -
oka dii Ber ge ro wej w Płoc -
ku

Dzień otwar ty w Ze spo le
Szkół im. Le oka dii Ber ge ro -
wej w Płoc ku od bę dzie się w
czwar tek 27 kwiet nia w go -
dzi nach 10-15. I tu taj kan dy -
da ci oraz ich ro dzi ce bę dą
mo gli za po znać się z ofer tą
edu ka cyj ną pla ców ki, ba zą
lo ka lo wą, obej rzeć pra cow -

Szko ły w Po wie cie Płoc kim 
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Do brze utrzy ma ny traw nik w ogro dzie, na dział ce, czy
przed do mem to naj czę ściej wy nik nie tyl ko wy bo ru od -
po wied nie go ga tun ku tra wy, ale też od po wied nich za bie -
gów pie lę gna cyj nych. Współ cze sne ko siar ki mo gą wy ko -
nać za nas spo rą część pra cy.

Ko siar ki au to ma tycz ne, któ re po za pro gra mo wa niu wła -
ści wie ko szą traw nik sa me o wy bra nej przez nas po rze dnia
lub no cy

Pod sta wo wa za sa da dzia ła nia wszyst kich ko sia rek au to -
ma tycz nych jest ta ka sa ma; pro gra mu je my urzą dze nie, któ re
sa mo dziel nie i re gu lar nie dba o nasz traw nik, a po skoń czo -
nej pra cy wra ca do sta cji do ku ją cej. Nie mu si my się przy tym
mar twić sko szo ną tra wą, gdyż jest ona od ra zu roz drab nia na
i słu ży ja ko na tu ral ny na wóz. Każ do ra zo we przy cię cie źdźbła
tra wy to pa rę mi li me trów. Te dro bin ki spa da ją i bar dzo szyb -
ko się roz kła da ją.

Dzi siaj czas jest bez cen ny. Dla te go użyt kow nik mo że zde cy do -
wać, kie dy ko siar ka iMow ma ko sić. Moż na ją wy god nie za pro gra mo -
wać i za pla no wać ko sze nie, gdy ni ko go nie ma w do mu lub wszy scy
śpią. Ozna cza to, że traw nik jest za wsze do stęp ny, kie dy ktoś chce z
nie go ko rzy stać. Po pro stu: wła ści ciel od po czy wa, ko siar ka iMow ko -
si.

Dy na micz ny plan ko sze nia
Ko siar ka iMow sa ma re ali zu je usta lo ny plan ko sze nia. W

przy pad ku prze rwa nia ko sze nia, np. z po wo du desz czu, sa ma de -
cy du je, w ra mach okre ślo ne go cza su, czy bę dzie kon ty nu ować
ko sze nie. W ra zie cią głych opa dów moż na wy łą czyć czuj nik desz -
czu lub po zo sta wić ko siar kę iMow w ła do war ce aż do roz po czę -
cia na stęp ne go cy klu ko sze nia. Ko siar ce iMow wy star czy za le d -

wie 15 go dzin ak tyw no ści w ty go dniu, aby za pew nić ide al ną pie -
lę gna cję traw ni ka o po wierzch ni ok. 1000m².

Do bre są siedz two
Ob szar ko sze nia ko siar ki iMow okre śla się za po mo cą pę tli

ogra ni cza ją cej, któ ra wy sy ła nie po wo du ją cy za kłó ceń sy gnał.
Ozna cza to, że sy gnał nie kon ku ru je z in ny mi sy gna ła mi - na przy -
kład z ko siar ką au to ma tycz ną w są sied nim ogro dzie. iMow są ci -
che, nie draż nią słu chu i nie de ner wu ją.

Za bez pie cze nie przed kra dzie żą
Ko siar ka iMow jest wy po sa żo na w wie le czuj ni ków: gdy tyl -

ko ktoś spró bu je ją pod nieść - za trzy mu je się. Po nad to w ra mach
za bez pie cze nia przed kra dzie żą ko siar kę iMow moż na za pro gra -
mo wać tak, że bę dzie moż na ją ob słu gi wać je dy nie po po da niu
oso bi ste go ko du PIN. 

In te li gent ny sys tem ła do wa nia
Je śli ko siar ce iMow po zo sta je jesz cze du ża po wierzch nia do

sko sze nia, to ła du je się o wie le szyb ciej. Po skoń cze niu pra cy ła du -
je się wol niej i od po wied nio oszczęd niej. Ta kie roz wią za nie za -
pew nia prze dłu że nie okre su eks plo ata cji aku mu la to ra, a tak że

chro ni śro do wi sko i dba o Pań stwa port fe le.
Nóż z po dwój nym ostrzem
Wy trzy ma ły nóż do mul czo wa nia dłu go po zo sta je ostry. Po

każ dym za trzy ma niu au to ma tycz nie za mie nia się kie ru nek ob -
ro tu no ża, dzię ki cze mu ostrze ule ga rów no mier ne mu zu ży ciu.
Nóż moż na ła two wy mie nić bez uży cia na rzę dzi.  

Dy na micz na pręd kość
Ko siar ka iMow au to ma tycz nie roz róż nia ob sza ry o róż nej

gę sto ści tra wy - w przy pad ku dłu giej i gę stej tra wy au to ma tycz nie
do pa so wu je swo ją pręd kość.

Obec nie  trwa okre so wa Pro mo cja ko sia rek Vi king  Ra ty 0% 
Ce nę ko siar ki moż na roz ło żyć na 10 rów nych rat bez po no -

sze nia żad nych do dat ko wych kosz tów RRSO 0%.

Na wet jak masz środ ki ko rzyst niej jest roz ło żyć  płat ność na
bez kosz to we ra ty

Sprze daż i mon taż  Au to ry zo wa ny De aler Vi king I -MOW
Bo ru ta Mo tors
09-450 Wy szo gród
ul.Rę bow ska 66
tel 242311006

Po rów na nie 
Mo del Sze ro kość ko sze nia  cm Wy so kość ko sze nia  mm Ø Czas pra cy na jed nym ła do wa niu  min Ce na

MI 422    20 20-60 30 5 699,00 zł *
MI 422 P  20 20-60 60 6 299,00 zł *
MI 632    28 20-60 90 9 689,00 zł *
MI 632 C  28 20-60 90 12 789,00 zł *
MI 632 P  28 20-60 150 10 289,00 zł *
MI 632 PC 28 20-60 150 13 489,00 zł *

Rów na tra wa bez wy sił ku

nie, in ter nat, po roz ma wiać z ucznia mi i
na uczy cie la mi oraz z dy rek cją szko ły.
Na tym jed nak nie ko niec - na go ści cze -
ka ją tak że róż ne go ro dza ju po ka zy,
warsz ta ty, kon kur sy oraz licz ne nie spo -
dzian ki. W pro gra mie m.in.: po ka zy
umie jęt no ści ho te lar skich, ca rvin gu,
rol nic twa pre cy zyj ne go - elek tro ni ka w
rol nic twie, wy ko ny wa nie za bie gów we -
te ry na ryj nych, tur niej gier kom pu te ro -

wych, po kaz che micz ny, kon kurs ma te -
ma tycz ny oraz spek takl - współ cze sna
wer sja Kop ciusz ka w ję zy ku an giel skim.
Atrak cje dla go ści prze wi dzia ła rów nież
fir ma Qu mak S.A. – pa tron kla sy in for -
ma tycz nej. Te go dnia od bę dzie się rów -
nież ostat ni etap IX Po wia to we go Kon -
kur su Hi sto rycz ne go „Pol skie po wsta -
nia 1794- 1944. Od Wio sny Lu dów do
po wsta nia stycz nio we go”. 

Je śli ktoś nie bę dzie mógł uczest ni -
czyć w dniu otwar tym te raz, szko ła za -
pra sza chęt nych tak że w dru gim ter mi -
nie – 25 ma ja.

ZS im. Le oka dii Ber ge ro wej pro -
po nu je kształ ce nie na tech ni ków in -
for ma ty ków, gra fi ki i po li gra fii cy fro -
wej, lo gi sty ków, urzą dzeń i sys te mów
ener gii od na wial nej, rol ni ków, ar chi -
tek tu ry kra jo bra zu, we te ry na rii, spe -
dy to rów, or ga ni za cji re kla my, ho te lar -
stwa, ży wie nia i usług ga stro no micz -
nych, pszcze la rzy. Szko ła Bran żo wa I
stop nia ofe ru je wy kształ ce nie przy -
szłym ku cha rzom.

Ser decz nie za pra sza my!

za pra sza ją na dni otwar te
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Z NA SZYCH DZIE JÓW – OCAL MY
OD ZA PO MNIE NIA: RA DZI KO WO –
25 wie ków, tj. 2500 lat hi sto rii i
nie zwy kłe ta jem nic gro dzi ska, zwa -
ne go „ga ikiem”

Na ży cze nie Na szych Czy tel ni ków
po dej mu je my te mat „rze kę” - hi sto rię
Ra dzi ko wa się ga ją cą aż po cza sy sta ro -
żyt ne. Ist nie ją ce tam gro dzi sko zwa ne
od po nad ty sią ca lat „ga ikiem”, oka zu je
się w świe tle naj now szych ba dań ar che -
olo gicz nych znacz nie star sze niż przy -
pusz cza no do tej po ry. Ostat nie opra co -
wa nia ba dań ar che olo gicz nych prze su -
wa ją ów po czą tek po wsta nia sło wiań -
skie go krę gu w co raz dal szą i od le glej szą
prze szłość. Po nad to zmie nia ją do tych -
cza so wą kla sy fi ka cję te goż skar bu ar che -
olo gicz ne go. Sta re prze wod ni ki tu ry -
stycz ne wy mie nia ją Ra dzi ko wo ja ko naj -
star sze na Ma zow szu gro dzi sko sło wiań -
skie, zaś now sze opra co wa nia mó wią już
o tym, że „… są prze ko nu ją ce prze słan ki
do uzna nia te go miej sca za sło wiań ski
KRĄG OB RZĘ DO WY, w któ rym
człon ko wie ple mie nia gro ma dzi li się w
spra wach spo łecz nych, ale też skła da li
ofia ry.” (Na tio nal Geo gra phic, vol. 2 Nr
6(9) z 2000 r.; na pod sta wie ba dań In -
sty tu tu Ar che olo gii i Et no gra fii Pol skiej
Aka de mii Na uk prze pro wa dzo nych la -
tem 1984 ro ku.) Zna le zio ne tam przed -
mio ty cha rak te ry stycz ne dla kul tu ry
cel tyc kiej po zwa la ją przy pusz czać, że
był to KRĄG RY TU AL NY CEL TÓW,
po tem SŁO WIAN, a w okre sie śre dnio -
wie cza wy ko rzy sty wa ny też ja ko gro dzi -
sko, o czym świad czą frag men ty ce ra mi -
ki ja kie moż na od na leźć u pod nó ża ta -
jem ni cze go pa gór ka. Ba da nia ar che olo -
gicz ne nie zo sta ły tu jesz cze za koń czo -
ne.

Do tych wszyst kich ta jem nic „ga -
iku” w Ra dzi ko wie do cho dzi jesz cze
wy stę po wa nie nie zwy kle sil nej ener -
gii przy ro dy tzw. GEO MAN CJI. Na -
sza eki pa re dak cyj na by ła tam w to wa -
rzy stwie in nych osób za fa scy no wa -
nych ty mi nie zwy kły mi, ta jem ni czy -
mi si ła mi przy ro dy. Choć część na szej
eki py re dak cyj nej jest scep tycz nie na -
sta wio na do ca łej spra wy, to jed nak

więk szość z nas po twier dza, że na
wzgó rzu dzia ła ją ja kieś TA JEM NI -
CZE SI ŁY NA TU RY. Zbie ra my na ten
te mat ma te ria ły i opra co wa nia, prze -
szu ku je my In ter net, szu ka my kon tak -
tów z au to ry te ta mi w tej dzie dzi nie,
aby przed sta wić Pań stwu wię cej in -
for ma cji na ten fa scy nu ją cy te mat.
Tym cza sem przy bli ża my nie co Ra dzi -
ko wo, o któ rym pierw sza pi sa na
wzmian ka po ja wi ła się już w 1221 ro -
ku, tj. 796 lat te mu. Obec ny za byt ko -
wy, tj. 305 lat te mu. Od wie dza my też
miej sce u pod nó ża ko ścio ła gdzie stoi

po dwój ny krzyż tzw. KA RA WA KA -
je dy ny na zie mi czer wiń skiej. Z dro gi
wo je wódz kiej nr 570 wio dą cej do
Płoń ska wi dać po za chod niej stro nie
dru gie wzgó rze, gro dzi sko śre dnio -
wiecz ne z XII wie ku.

PO ZDRA WIA MY MIESZ KAŃ -
CÓW RA DZI KO WA

Tekst: 
Ry szard Gor tat,
Da riusz Umięc ki
Ma te usz Odo liń ski
Mar cin Łąt ka
Opra co wa nie:

Mar cin Łąt ka
Kon takt: e -ma il: zie mia czer win -

ska@gma il.com 
Tel. 517844272 Ry szard Gor tat

ko or dy na tor pro jek tu 

Wkrót ce dru ga część in for ma cji o
ga iku uka że się na stro nie por ta lu
www.e -wy szo grod.pl

Ta jem ni ce „ga iku” w Ra dzi ko wie 
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reklama

Dro dzy miesz kań cy gmi ny Bul ko wo
zwró ci ła się do nas o po moc ma -
ma cho re go Se ba stia na ma łe go
miesz kań ca wsi Sza sty.

Se ba stian uro dził się z roz sz cze pem
krę go słu pa,wo do gło wiem wro dzo -
nym,pę che rzem neu ro gen nym,ze spól
krót kie go je li ta,koń sko szpo ta wość stóp
oraz wiot kie po ra że nie koń czyn dol -
nych.

Je dy ną na dzie ją na po pra wę sta nu
zdro wia chłop ca jest Te ra pia Ko mór ka -
mi Ma cie rzy sty mi na któ rą zo stał za
kwa li fi ko wa ny w Lu bli nie nie ste ty jest
to te ra pia któ rej NFZ nie re fun du je
wszel kie kosz ty mu si po kryć ma ma. Se -
ba stian zo stał za kwa li fi ko wa ny na 5po -
dań ko mó rek koszt jed ne go wy two rze -
nia to 6500zł do te go do cho dzą kosz ty
po by tu w szpi ta lu jed na do ba wy no si
582zł.

Zbiór ką na le cze nie zaj mu je się
Fun da cja sie po ma ga

www.sie po ma ga.pl/se ba stian -lad ka

Po móc moż na na wie le spo so bów

Wy sy ła jąc SMS na nr 72365
o Tre ści S5653
koszt sms 2,46

Każ dy mo że wpła cić do wol ną kwo tę,
kli ka jąc "Wes przyj" na   www.sie po ma -

ga.pl/se ba stian -lad ka stro nie ape lu. Do -
stęp ne for my płat no ści:
prze lew on -li ne
prze lew tra dy cyj ny (nr kon ta BPH)
płat ność kar tą
Pay Pal
SMS
Blik

Apel Se ba sti na
Ko cha ni, wie le osób się nas py ta
czy Adaś wi dzi. Otóż na dzień dzi -
siej szy, na pra we oczko, tam gdzie
cho ro ba jest mniej za awan so wa -
na, wi dzi do brze. Na to miast w le -
wym oczku guz nie ste ty jest na ty -
le du ży, że Adaś wi dzi praw do po -
dob nie tyl ko świa tło i mo że mach -
nie cie rę ki przed oczkiem. 

Ko cha ni, ma my wy nik pierw szej bi -
twy. 

1:0 dla Ada sia!!!  Jest bar dzo do bra
re ak cja na le cze nie, gu zy się zmniej szy -
ły. Do koń ca woj ny jesz cze da le ko ale
ma ły mi krocz ka mi wy gra my!

Bar dzo Wam dzię ku je my za mo dli -
twę, trzy ma nie kciu ków i wspar cie, bez
Was by się nie uda ło 

MA LEŃ KI ADAŚ I RAK W OCZKACH
– SIAT KÓW CZAK
Po móc Ada sio wi moż na do ko nu jąc
wpła ty na kon to:
Fun da cja Po mo cy Dzie ciom i Oso bom
Cho rym “Ka wa łek Nie ba”
Bank BZ WBK
31 1090 2835 0000 0001 2173
1374
Ty tu łem: “847 po moc dla Ada ma Sta -
ni szew skie go”

wpła ty za gra nicz ne – fo re ign pay ments
to help Adam:
Fun da cja Po mo cy Dzie ciom i Oso bom
Cho rym “Ka wa łek Nie ba”

PL31109028350000000121731374
swift co de: WBKP PLPP
Bank Za chod ni WBK
Ti tle: „847 Help for Adam Sta ni -
szew ski

Aby prze ka zać 1% po dat ku dla Ada sia:
na le ży w for mu la rzu PIT wpi sać KRS
0000382243
oraz w ru bry ce ’In for ma cje uzu peł nia ją -
ce – cel szcze gó ło wy 1%’ wpi sać “847
po moc dla Ada ma Sta ni szew skie go

Wie ści od Ada sia Sta ni szew skie go
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Trans port śród lą do wy mi dro ga mi
wod ny mi jest bar dziej eko no micz -
ny, eko lo gicz ny i bez piecz niej szy
niż ko ło wy, a tak że ko le jo wy. Udo -
wod ni to za ło ga bar ki, któ ra 19
kwiet nia br. wy pły nie z gdań skie go
por tu mor skie go i w dzie więć dni,
po ko nu jąc prze szko dy na wi ga cyj -
ne, do trze do War sza wy. Czte ry dni
zaj mie po wrót – ty le cza su re al nie
po trze ba na po ko na nie te go od cin -
ka z ła dun kiem.

Ła two nie bę dzie, bo Wi sła jest zde -
gra do wa nym szla kiem wod nym, wy ma -
ga ją cym pil nej re wi ta li za cji. Jed nak Wo -
je wódz two Ku jaw sko -Po mor skie i Mia -
sto Byd goszcz - or ga ni za to rzy rej su -
chcą po ka zać, że na wet przy nie ko rzyst -
nych wa run kach na wi ga cyj nych moż li -
wy jest ogra ni czo ny trans port kon te ne -
rów w gó rę rze ki do cen trum kra ju.
Rzecz jest pil na i waż na, bo w por tach
Gdań ska i Gdy ni ro sną prze ła dun ki
kon te ne rów przy wo żo nych dro gą mor -
ską i dal szy trans port w głąb kra ju dro -
ga mi i ko le ją sta nie się nie wy dol ny. 

Rejs pro mo cyj ny ma upo wszech nić
wie dzę spo łe czeń stwa na te mat go spo -
dar cze go wy ko rzy sta nia rzek i śród lą do -
wych por tów. Je den z nich - naj więk szy
na szla ku z Gdań ska do War sza wy - ma
po wstać w za ko lu Wi sły mię dzy Byd -
gosz czą a Sol cem Ku jaw skim i peł nić ro -
lę plat for my mul ti mo dal nej, czy li po łą -
czo nych wę złów prze ła dun ko wych:
wod ne go, ko le jo we go  i sa mo cho do we -
go. 

Na bar ce (wła ści wie ze sta wie pcha -
nym, ja ko że na pęd bę dzie sta no wił
pchacz) od by wać się bę dą spo tka nia ze -
spo łów pro ble mo wych ds. in we sty cji na
mię dzy na ro do wych dro gach wod nych
E -40 (pol skie go od cin ka dro gi wod nej
Bał tyk - Mo rze Czar ne) i E -70 (Mo rze
Pół noc ne - Od ra - Wi sła). W Tcze wie,

Gru dzią dzu, Byd gosz czy, To ru niu i
Wło cław ku or ga ni za to rzy zwo ła ją kon -
fe ren cje pra so we i za pro szą miesz kań -
ców na im pre zy in te gra cyj ne. W byd go -
skim Brdy uj ściu od bę dzie się po ka zo wy
prze ła du nek kon te ne rów, na Wy spie
Młyń skiej wy sta wa za ty tu ło wa na „Go -
spo dar cze wy ko rzy sta nie śród lą do wych
dróg wod nych”, zaś na przy sta ni "Byd -
goszcz" se mi na rium pn. „Przy szłość że -
glu gi śród lą do wej w Pol sce, wy zwa nia i
moż li wo ści roz wo ju”. 

Wy pra wa w gó rę rze ki bę dzie mia ła
rów nież aspekt ba daw czy – za ło ga re -
pre zen to wa na przez Uni wer sy tet Ka zi -
mie rza Wiel kie go w Byd gosz czy (Ka te -
dra Re wi ta li za cji Dróg Wod nych) i Re -
gio nal ny Za rząd Go spo dar ki Wod nej w
Gdań sku (Za rząd Zlew ni Wi sły Ku jaw -
skiej w To ru niu) zdo bę dzie da ne, któ re
po słu żą do spo rzą dze nia stu dium lo ka -
li za cyj ne go plat for my mul ti mo dal nej w
re jo nie Byd gosz czy i Sol ca Ku jaw skie go,
jak rów nież przy go to wy wa ne go przez
Mi ni ster stwo Go spo dar ki Mor skiej i Że -
glu gi Śród lą do wej "Stu dium wy ko nal -
no ści dla dol nej Wi sły" i za pro jek to wa -
nia oraz bu do wy no wo cze snej, pła sko -
den nej jed nost ki pły wa ją cej po Wi śle,
przy sto so wa nej do prze wo że nia kon te -
ne rów,

Wy da rze nie od bę dzie się w ra mach
mię dzy na ro do we go pro jek tu EM MA,
któ ry ma zwięk szyć moż li wo ści prze -
wo zu to wa rów i roz wi nąć lo gi sty kę w
pań stwach nad bał tyc kich. Szcze gól ny
na cisk kła dzie się na trans port śród lą do -
wy i mor ski. Spo śród 21 pod mio tów
uczest ni czą cych w pro jek cie EM MA,
czte ry są z Pol ski, w tym Wo je wódz two
Ku jaw sko -Po mor skie i Mia sto Byd -
goszcz.

Peł na na zwa pro jek tu EM MA to
"Zwięk sze nie mo bil no ści to wa rów i lo -
gi sty ki w Re gio nie Mo rza Bał tyc kie go
po przez wzmoc nie nie trans por tu śród -
lą do we go i mor skie go  oraz pro mo cję
no wych mię dzy na ro do wych usług że -

glu go wych". Pro jekt współ fi nan so wa ny
jest z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju
Re gio nal ne go w ra mach Pro gra mu IN -
TER REG Re gion Mo rza Bał tyc kie go.

Rejs zo stał ob ję ty ho no ro wym pa -
tro na tem Przed sta wi ciel stwa Ko mi sji
Eu ro pej skiej w Pol sce, Mi ni ster stwa Go -
spo dar ki Mor skiej i Że glu gi Śród lą do -
wej, Kra jo we go Za rzą du Go spo dar ki
Wod nej, Glo bal Com pact, Li gii Mor -
skiej i Rzecz nej i Związ ku Miast Nad wi -
ślań skich 

Kon te ne ry po pły ną Wi słą. Na ra zie na pró bę 
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Nie daw no przed sta wi li śmy Pań -
stwu dzie je ro du Żół tow skich -
ostat nich dzie dzi ców Cho ci sze wa.
Ma my na dzie ję, że roz bu dzi li śmy
cie ka wość na szych czy tel ni ków. Te -
raz bo wiem chcie li by śmy za głę bić
się da lej w hi sto rię tej miej sco wo -
ści. Ktoś nie roz sąd ny mógł by po -
wie dzieć, że sko ro coś wy da rzy ło
się daw no to nie war to o tym
wspo mi nać. Jed nak czę sto by wa
tak, że zda rze nia z prze szło ści
wpły wa ją w spo sób istot ny na te -
raź niej szość. Tak wła śnie jest w
przy pad ku Cho ci sze wa, któ re swój
obec ny kształt za wdzię cza w
ogrom nym stop niu daw nym dzie -
dzi com - ro dzi nie Le woc kich. Ma -
my na dzie ję, że ni niej szy ar ty kuł, a
tak że na stęp ne pu bli ka cje po zwo -
lą Pań stwu do ce nić wkład tej ro -
dzi ny w roz wój wsi. 

Pierw sze wzmian ki na te mat Cho -
ci sze wa po cho dzą z ro ku 1373. Pierw -
szy mi zaś wy mie nio ny mi w źró dłach
dzie dzi ca mi tej wsi by li bra cia Sta ni sław
i Dzier żek her bu Ła będź. Do nich na le -
ża ło rów nież są sied nie Smo sze wo. Ko -
lej ny za pis kro ni kar ski do ty czą cy Cho ci -
sze wa po cho dzi z ro ku 1448. Wła śnie
wte dy Win cen ty Gi życ ki, her bu Goz da -
wa ku pu je tę wieś za wy so ką kwo tę -
1200 grzy wien sre bra. Na byw ca Cho ci -
sze wa peł nił wy so ką funk cję Mar szał ka
na dwo rze Księ cia Ma zo wiec kie go - Bo -
le sła wa IV. Miej sco wość ta sta ła się z
resz tą sie dzi bą te go szlach ci ca.

Za spra wą Win cen te go Gi życ kie go
her bu Goz da wa, Cho ci sze wo zy ska ło
ko ściół. Do kład na da ta fun da cji ko ścio -
ła nie jest zna na. Moż na ją usta lić w
przy bli że niu na la ta 1450-1452. Fun -
da cja ko ścio ła w Cho ci sze wie oka za ła
się szcze gól nie istot na. Mi mo, iż w Cho -
ci sze wie już od po ło wy XV w. ist niał ko -
ściół, pa ra fia nie nie za wsze czy ni li to co
by ło zgod ne z Je go na uką. W ak tach wi -
zy ta cji ko ściel nej z 1775r. za no to wa no,
że w tym wła śnie ro ku lud ność, za na -
mo wą miej sco wej zie lar ki (zwa nej po -
wszech nie wiedź mą), po sta no wi ła za -
nieść przy droż ny krzyż do gli nian ki i

uto pić go w niej przy gnia ta jąc ka mie nia -
mi. Cze mu to uczy nio no? Po przez ten
po stę pek chcia no za ra dzić su szy gnę bią -
cej oko li ce. Nie ste ty nie wia do mo czy
„uto pie nie krzy ża” przy nio sło ocze ki -
wa ny sku tek. Wia do mo na to miast, że
miesz kań cy Cho ci sze wa, po dziś dzień,
opo wia da ją o du chach, któ re moż na
spo tkać nad sta wem.

Po śmier ci Win cen te go Gi życ kie go
(1467) je go ma ją tek prze szedł w rę ce je -
go sy nów Ja na i Paw ła. W 1484 r. Jan
Gi życ ki zde cy do wał się sprze dać do bra
oj cow skie. Przed mio tem trans ak cji by ły
wsie Cho ci sze wo i Wy chódźc, oraz
młyn w Go ła wi nie. Na byw ca mi by li
przed sta wi cie le ro du Kry skich. Ni no -
gniew – kasz te lan ra cią ski i Jan - ka no -
nik płoc ki. Wów czas Cho ci sze wo po sia -
da ło nie co in ną na zwę, na zy wa no je bo -
wiem Ko ci sze wem,

Oko ło ro ku 1780 wieś li czy ła wraz
z sze ścio ma Ży da mi 100 osób. Przed
Po wsta niem Li sto pa do wym ist nia ło tu
12 do mów za miesz ki wa nych przez 140
osób. W 1830 r. wieś mia ła nie mal kwa -
dra to wy plan, wów czas roz po czę to bu -
do wę obec nie ist nie ją ce go ko ścio ła. We

wsi ist nia ła karcz ma, pro wa dzo na praw -
do po dob nie przez Ży dów, oraz fol wark. 

Du żo do kład niej szych in for ma cji
na te mat Cho ci sze wa do star cza Słow -
nik Hi sto rycz no -Geo gra ficz ny Kró le -
stwa Pol skie go i in nych Kra jów Sło wiań -
skich wy da ny w 1895 r. Oto frag ment
pu bli ka cji po świę ca my wsi: 

"Cho ci sze wo wieś i Fol wark w po -
wie cie płoń skim w gmi nie Wy chodź,
pa ra fia Cho ci sze wo po sia da ko ściół pa -
ra fial ny, drew nia ny. W 1827 ro ku by ło
tu 12 do mów 140 miesz kań ców. Obec -
nie z Le wo ci nem 39 do mów 271 miesz -
kań ców. Pa ra fia Cho ci sze wo de ka na tu
Płoń skie go 1426 dusz li czy. Fol wark
(nie gdyś wła sność Onu fre go Le woc kie -
go) cho ci szew ski jest od le gły od Płoc ka
wiorst 49, mia sta Płoń ska wiorst 24, od
Czer wiń ska wiorst 7, od Za kro czy mia

wiorst 14, od Ło wi cza wiorst 49, od rze -
ki Wi sły z wior sty 3 na by ty w ro ku 1866
za ru bli srebr nych 34,500. Roz le głość wy -
no si mórg 690, a mia no wi cie grun ta or ne
i ogro dy mórg 580, łąk mórg 24, pa stwisk,
mórg 27, wo dy mor gi 4, nie użyt ki i pla ce
mórg 15, za ro śla mórg 42, bu dow li dwor -
skich mu ro wa nych 3, z drew na 28,znaj -
du ją się 2 sta wy z do cho dem z ry bo łów -
stwa. Wia trak 1, po kła dy bia łej glin ki za -
stę pu ją cej w oko li cy wap no (…) Wieś Cho -
ci sze wo ma osad 27, grun tu mórg 284."

Wspo mnia ny wcze śniej Onu fry Le -
woc ki (1787- 1854) , wraz
ze swo ją żo ną Ka ta rzy ną
(1779-1890) ode gra li bar -
dzo waż ną ro lę w hi sto rii
Cho ci sze wa. Od mo men tu,
kie dy Onu fry Le woc ki ku -
pił tę miej sco wość w ro ku
1850, za czy na się „zło ty
wiek” w dzie jach tej miej sco -
wo ści. Dla te go wła śnie war -
to przyj rzeć się bli żej tej po -
sta ci, a tak że ca łej fa mi lii Le -
woc kich.

Se nior ro du był zna -
nym w świe cie na uki pe da -
go giem i ma te ma ty kiem.

Uro dził się w Ży to mie rzu na Ukra inie. W
la tach 1811-1822 był gu wer ne rem w do -
mach ary sto kra tycz nych na Wo ły niu. W
ro ku 1822 prze niósł się do Kró le stwa Pol -
skie go, gdzie współ pra co wał z To wa rzy -
stwem do Ksiąg Ele men tar nych. W 1825
zo stał mia no wa ny Człon kiem Do zo ru
Szko ły Po li tech nicz nej, a w 1829 ob jął
funk cję Ge ne ral ne go Wi zy ta to ra Szkół w
Kró le stwie Pol skim. Onu fry Le woc ki był
tak że człon kiem In sty tu tu Głu cho nie -
mych, oraz To wa rzy stwa Do bro czyn no ści
w War sza wie. Po nad to tłu ma czył na po -
trze by szkół ję zy ków ob cych roz pra wy na -
uko we. Jed nak naj więk szym je go dzie łem
na po lu na uko wym był pod ręcz nik do na -
uki geo me trii pod ty tu łem: Je ome try ja
dla szkół wy dzia ło wych i po nadwy dzia ło -
wych. W ro ku 1828 Książ ka ta zy ska ła
apro ba tę To wa rzy stwa do Ksiąg Ele men -

tar nych i zo sta ła za le co na ja ko pod ręcz nik
szkol ny. 

Jak już po wie dzia no Onu fry Le woc ki
ku pił Cho ci sze wo w ro ku 1850. Po przed -
nim wła ści cie lem miej sco wo ści był Le on
Ru siec ki. Jed nak to dzie dzi ca Le woc kie go
moż na słusz nie uznać za bu dow ni cze go
wsi. Dzię ki je go sta ra niom od no wio no ko -
ściół, wy bu do wa no dwo rek, po wsta ła też
ple ba nia. O se nio rze ro du Le woc kich
przy po mi na do dziś tak że epi ta fium znaj -
du ją ce się w ko ście le. Oto je go treść:

Pa mię ci Onu fre go Le woc kie go – wi -
zy ta to ra szkół w Kró le stwie Pol skiem 

Żo na, syn i cór ka po świę ca ją
Pro sząc po boż nych o Zdro waś Ma ry -

ja 
za du szę Je go
Uro dził się 1787_ cno tli we go ży wo ta

do ko nał 9 paź dzier ni ka 1854 ro ku.
Po kój dro gim Je go cie niom.
Do zo ba cze nia uko cha ny Mę żu i Oj -

cze.
Na cmen ta rzu pa ra fial nym w Cho ci -

sze wie znaj du ją się mo gi ły dzie dzi ców i
do bro dzie jów tej miej sco wo ści. Wśród
nich znaj du je się tak że grób Onu fre go Le -
woc kie go. Jest on usy tu owa ny w lu ce, po -
mię dzy pierw szym, a dru gim na grob -
kiem (pa trząc od le wej stro ny).

W na stęp nym ar ty ku le po świę co -
nym dzie jom Cho ci sze wa, po sta ra my się
przy bli żyć Pań stwu syl wet kę żo ny Onu -
fre go – Ka ta rzy ny. Na pi sze my też o nie -
zwy kłych go ściach, ja cy by wa li w ma jąt ku
ro dzi ny Le woc kich . 

TEKST: 

DA RIUSZ UMIĘC KI 

MAR CIN KA MIŃ SKI

ELŻ BIE TA JA WOR SKA

- ONU FRY LE WOC KI - BU DOW NI CZY CHO CI SZE WA 
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Ro mań ska za bu do wa ko ścio ła p.w.
Naj święt szej Ma ryi Pan ny roz po -
czę ła się w 1150 ro ku, tj. 867 lat
te mu. Fun da to ra mi ko ścio ła i ów -
cze sne go klasz to ru by li bi skup
płoc ki ALEK SAN DER z MA LO NE i
ksią żę ma zo wiec ki, ku jaw ski i kra -
kow ski BO LE SŁAW KĘ DZIE RZA WY
syn Bo le sła wa Krzy wo uste go. 

Bu do wa zo sta ła za koń czo na w 1155
r. tj 862 la ta te mu i ów cze sny pa pież Ha -
drian IV prze słał prze oro wi klasz to ru
Gwi do no wi bul lę „Of fi ci no stri nos” z
1155 r., w któ rej przyj mu je pod opie kę
Sto li cy Apo stol skiej ko ściół, klasz tor i je go
wszel kie do bra. Jest to naj star szy za cho -
wa ny do ku ment wy sta wio ny dla Czer -
wiń ska. Ro mań ska bry ła ko ścio ła za cho -
wa ła się z nie wiel ki mi zmia na mi, zaś
klasz tor zo stał roz bu do wa ny w na stęp -
nych wie kach już w sty lu go tyc kim.

Mi ja ją ce wie ki nie zmie ni ły znacz -
nie obu bliź nia czych ko ściel nych wież.
Dwie pro sto kąt ne wie że zbu do wa ne są
z re gu lar nych tzw. „cio sów” z gra ni tu
po lne go łą czo ne go w nie któ rych ele -
men tach z wą ską ce głą ro mań ską. Ta
tech ni ka bu do wa nia zo sta ła za sto so wa -
na tu po raz pierw szy w ów cze snej Pol -
sce. Pod sta wa wież jest kwa dra to wa o
bo kach 6,47 m, gru bość mu ru 1,23 m i
głę bo ko ści fun da men tów za sad ni czych
1,47 m. Wie że ma ją wy so kość 33 m i
pięć we wnętrz nych kon dy gna cji. Na
trzech ostat nich kon dy gna cjach ich
wnę trza do świe tla ją ro mań skie bi fo ria z
ko lu mien ka mi w środ ku. Nie ste ty
obec ne prze źro cza są efek tem re kon -
struk cji z po cząt ku XX wie ku; gdyż
okna te na prze strze ni wie ków ule gły
znacz nym zmia nom. Do dziś po zo sta ły
je dy nie dwa ory gi nal ne bi fo ria po cho -
dzą ce z okre su ro mań skie go: pod sta wa

ko lu mien ki, oraz gzym sy im po sto we
okie nek trze ciej kon dy gna cji wie ży po -
łudnio wej, oraz trzon ko lu mien ki okna w
wie ży pół noc nej są wy ko na ne z pia skow ca i
po cho dzą z epo ki ro mań skiej. W okre sie ba -
ro ku wie że mia ły otrzy mać ba ro ko we da chy
w kształ cie ko puł. Ko pu ły by ły już na wet
przy go to wa ne, jed nak z nie wia do mych przy -
czyn nie do szło do ich za mon to wa nia. Nie -
sta bil ność pół noc nej wie ży spra wi ła, że wraz
z upły wem cza su, na po cząt ku XIX wie ku
jej dach za padł się do środ ka. Po wie lu la tach
na pra wy obu wież do ko nał ostat ni ka no nik
re gu lar ny w Czer wiń sku Idzi Go dlew ski
(1833 – 1855). Ko ro ny obu wież zo sta ły
nad mu ro wa ne w ce gle, oraz przy kry to je
czte ro spa do wy mi da cha mi na mio to wy mi
kry ty mi da chów ką i zwień czo no je zło co ny -
mi ku la mi i krzy ża mi. Jak po da ją prze wod -
ni ki na wie ży po łu dnio wej wi szą TRZY ZA -
BYT KO WE SPI ŻO WE DZWO NY z lat
1511, 1513 i 1515. Naj mniej szy pęk nię ty,
znaj du je się obec nie w ka pli cy po grze bo wej
znaj du ją cej się przy po łu dnio wej wie ży. Je go
miej sce za stę pu je obec nie sy gna tur ka, któ ra
nie po sia da żad nych ła ciń skich in skryp cji ani
her bu, w związ ku z czym trud no jest usta lić
z któ re go ro ku mo że po cho dzić. Praw do po -
dob nie jest wy ko na na ze spi żu, po dob nie jak
po zo sta łe dzwo ny. Na dwóch po zo sta łych
dzwo nach znaj du ją się ła ciń skie in skryp cji
pi sa ne mi nu sku łą póź no go tyc ką oraz herb,
bądź też znak, któ re go nie je ste śmy w sta nie
roz szy fro wać. PRO SI MY BAR DZO O PO -
MOC W ROZ SZY FRO WA NIU ZNA CZE -
NIA NA PI SÓW LUB HER BU! Za byt ko we
dzwo ny li czą ce so bie po nad 500 LAT oca la -
ły z hi tle row skich gra bie ży tyl ko dla te go, że
do stęp do nich jest nie zwy kle trud ny i nie -
bez piecz ny. Nie ste ty w okre sie II Woj ny
Świa to wej, hi tle row cy zra bo wa li dzwon „Ra -
fał” z dzwon ni cy tzw. „Bra my opa ta Ra fa ła”.
Był to po nad 1000 ki lo gra mo wy dzwon z
XV wie ku za gra bio ny na złom.

Dwie dol ne kon dy gna cje wież ro mań -
skich za sła nia wzmac nia ją ca ich kon struk cję
fa sa da wej scio wa ko ścio ła do bu do wa na w
XVII wie ku przez ów cze sne go opa ta Mi ko -
ła ja Szysz kow skie go. Hi sto ria, za byt ki i… za -
pie ra ją ce duch w pier siach wi do ki z wież tyl -
ko u nas, po nie waż wie że ko ściel ne nie są
udo stęp nio ne do zwie dza nia tu ry stom i mi -
ło śni kom hi sto rii.

PO ZDRA WIA MY MIESZ KAŃ CÓW
CZER WIŃ SKA I PA RA FII CZER WIŃSK!

TEKST:

RY SZARD GOR TAT 

DA RIUSZ UMIĘC KI

MAR CIN ŁĄT KA

OPRA CO WA NIE, ZDJĘ CIA I OPI SY:

MAR CIN ŁĄT KA

Z NA SZYCH DZIE JÓW – OCAL MY OD ZA PO MNIE NIA

BLI SKIE SPO TKA NIA…. Z RO MAŃ SKĄ AR CHI TEK TU RĄ
BA ZY LI KI CZER WIŃ SKIEJ. WIE ŻE KO ŚCIEL NE.

reklama
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29 kwiet nia Mu zeum Ko lei Wą sko -
to ro wej w So cha cze wie uro czy ście
za in au gu ru je no wy se zon tu ry stycz -
ny i roz pocz nie kur so wa nie roz kła -
do we go, wą sko to ro we go po cią gu
RE TRO z So cha cze wa na skraj
Pusz czy Kam pi no skiej. 

Po ciąg bę dzie ze sta wio ny ze spa li no -
wej lo ko mo ty wy Lxd2 oraz wa go nów
pa sa żer skich ty pu 1Aw

Pro gram w dniu 29 kwiet nia:
•10.00-10.30 – część ofi cjal na
•10.30-11.00 – pa ra da mu ze al -

nych po jaz dów szy no wych
•11.10 – wy jazd po cią gu RE TRO do Tu -

ło wic (wy jąt ko wo nie do Wilcz Tu łow skich)
•12.16 – przy jazd po cią gu RE -

TRO do Tu ło wic
•12.16-14.14 – pik nik z ogni -

skiem i atrak cja mi dla naj młod szych w
Osa dzie Pusz czań skiej w Tu ło wi cach

•14.14-15.20 – po wrót po cią gu
RE TRO do So cha cze wa

So cha czew Mu zeum Ko lei Wą sko to ro wej 
– roz po czę cie se zo nu tu ry stycz ne go 2017

W dniu 5 kwiet nia 2017 ro ku w sie -
dzi bie Dy rek cji Ge ne ral nej La sów
Pań stwo wych w War sza wie mia ło
miej sce uro czy ste spo tka nie, w któ -
rym udział wziął Sta ro sta Płoc ki Ma -
riusz Bie niek. Ce lem spo tka nia by ło
pod pi sa nie umo wy przy rze cze nia na
do fi nan so wa nie uprosz czo nych pla -
nów urzą dze nia la sów nie sta no wią -
cych wła sno ści Skar bu Pań stwa, któ -
re bę dą obo wią zy wać w okre sie od 1
stycz nia 2018 r. do 31 grud nia
2027 r., tj. na 10 lat. Źró dłem do fi -
nan so wa nia jest Fun dusz Le śny, któ -
rym dys po nu je Dy rek tor Ge ne ral ny.

Moż li wość prze zna cza nia środ ków
Fun du szu Le śne go na do fi nan so wa nie
spo rzą dze nia uprosz czo nych pla nów
urzą dze nia la sów wy ni ka z usta wy z dnia
28 wrze śnia 1991 ro ku o la sach. Z ta kie go
wspar cia w bie żą cym ro ku sko rzy sta ją 43
sta ro stwa z ca łe go kra ju. Do fi nan so wa nie
przy rze czo ne Po wia to wi Płoc kie mu w
kwo cie 87 250 zł obej mie bli sko 2 750 ha
la sów nie pań stwo wych, po ło żo nych na te -
re nach Gmin: Gą bin, Łąck, No wy Du ni -
nów, Słu bi ce oraz Sta ro źre by.

Sta ro stwo Po wia to we w Płoc ku
oprócz Sta ro sty Płoc kie go re pre zen to wa -
ne by ło na spo tka niu przez Dy rek tor Wy -
dzia łu Śro do wi ska i Roz wo ju Ob sza rów
Wiej skich Do ro tę Za krzew ską.

reklama

Sta ro sta Płoc ki pod pi sał umo wę przy rze cze nia
w Dy rek cji Ge ne ral nej La sów Pań stwo wych
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W dniu 21 kwiet nia 2017 r. w re -
mi zie OSP w Bul ko wie, od by ła się
kon fe ren cja pod su mo wu ją ca re -
ali za cję pro jek tu pn. „Ma my plan
– mo bi li za cja spo łecz no ści gmi ny
Bul ko wo na rzecz jej roz wo ju” w
ra mach, któ re go zo stał opra co -
wa ny Gmin ny Pro gram Re wi ta li -
za cji dla Gmi ny Bul ko wo na la ta
2017-2025. 

Na wstę pie Pan To masz Kol czyń ski
Se kre tarz Gmi ny Bul ko wo bę dą cy Ko -
or dy na to rem Ze spo łu ds. opra co wa nia
Gmin ne go Pro gra mu Re wi ta li za cji
Gmi ny Bul ko wo przy wi tał uczest ni -
ków, przed sta wił za pro szo nych go ści
oraz za po znał z za pla no wa nym pro gra -
mem kon fe ren cji.

Pro gram kon fe ren cji:
1. Otwar cie kon fe ren cji.
2. Wy gło sze nie re fe ra tu pn. „Re wi -

ta li za cja szan są roz wo ju spo łecz no -go -
spo dar cze go”.  

3. Wpro wa dze nie i omó wie nie pro -
jek tu Gmin ne go Pro gra mu Re wi ta li za -
cji dla Gmi ny Bul ko wo na la ta 2017-
2025.

4. Dys ku sja i pod su mo wa nie kon fe -
ren cji.

Otwar cia kon fe ren cji do ko nał Pan
Ga briel Gra czyk Wójt Gmi ny Bul ko -
wo, któ ry omó wił po trze bę re ali za cji
pro jek tu „Ma my plan – mo bi li za cja
spo łecz no ści gmi ny Bul ko wo na rzecz
jej roz wo ju”, za sad ność opra co wa nia
do ku men tu stra te gicz ne go ja kim jest
Gmin ny Pro gram Re wi ta li za cji i
wpływ je go po sia da nia na roz wój
Gmi ny Bul ko wo. 

W kon fe ren cji wzię li udział miesz -
kań cy Gmi ny Bul ko wo, Rad ni Gmi ny
Bul ko wo, Dy rek to rzy Szkół, Soł ty si, lo -
kal ni przed się bior cy, przed sta wi cie le
Ochot ni czych Stra ży Po żar nych, pra -
cow ni cy Urzę du Gmi ny Bul ko wo,
Gmin ne go Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej
w Bul ko wie, Go spo dar ki Ko mu nal nej,
przed sta wi cie le or ga ni za cji po za rzą do -
wych.

Re fe rat pn. „Re wi ta li za cja szan są
roz wo ju spo łecz no -go spo dar cze go”
przed sta wił pre le gent Pan Krzysz tof
Cho ro mań ski, któ ry omó wił głów ne za -
ło że nia re wi ta li za cji, jej wpływ na roz -
wój ob sza ru zde gra do wa ne go oraz za -

trzy ma nie ne ga tyw nych zja wisk na zde -
fi nio wa nym te re nie. 

Na stęp nie głos za brał Pan Ire ne -
usz Ka miń ski – eks pert opra co wu ją -
cy Gmin ny Pro gram Re wi ta li za cji dla
Gmi ny Bul ko wo na la ta 2017-2025.
Przy bli żył uczest ni kom kon fe ren cji
pro ble ma ty kę re ali za cji i pla no wa ne -
go prze bie gu re wi ta li za cji na zde fi -
nio wa nym ob sza rze gmi ny Bul ko wo.
Szcze gó ło wo przed sta wił ob szar re -
wi ta li za cji po dzie lo ny na pięć pod ob -
sza rów, w któ re zo sta ło wpi sa nych 51
pod sta wo wych przed się wzięć i 16
do dat ko wych. Omó wił tak że 7
przed się wzięć znaj du ją cych się po za
ob sza rem re wi ta li za cji.

Za pla no wa ne przed się wzię cia w po szcze -
gól nych pod ob sza rach:

Pod ob szar nr 1 – Bul ko wo -Ko lo nia, do
naj waż niej szych dzia łań re wi ta li za cji na tym
pod ob sza rze zo sta ły okre ślo ne: 

•Ukształ to wa nie prze strze ni pu blicz nej
w cen trum Bul ko wo -Ko lo nii, 

•Do sto so wa nie SP w Bul ko wie do po -
trzeb osób nie peł no spraw nych,

•Prze bu do wa wej ścia  i ter mo mo der ni za -
cja bu dyn ku Urzę du Gmi ny Bul ko wo, 

•Roz bu do wa oczysz czal ni ście ków w
miej sco wo ści Bul ko wo, 

•Bu do wa/mo der ni za cja chod ni ków/ście -
żek/szla ków ro we ro wych w Bul ko wie.

Pod ob szar nr 2 – Bli cho wo, do naj waż -
niej szych dzia łań re wi ta li za cji na tym pod ob -
sza rze zo sta ły okre ślo ne: 

•Bu do wa sa li gim na stycz nej i bo iska wie -
lo funk cyj ne go przy SP w Bli cho wie, 

•Bu do wa/mo der ni za cja chod ni ków/ście -
żek/szla ków ro we ro wych w Bli cho wie,

•Bu do wa Cen trum Ak ty wi za cji Spo łecz -
nej i Za wo do wej w Bli cho wie, 

•Bu do wa „si łow ni pod chmur ką” w Bli -
cho wie,

•„Ży ją ce świe tli ce”. 

Pod ob szar nr 3 – No we Łub ki, do naj waż -
niej szych dzia łań re wi ta li za cji na tym pod ob -
sza rze zo sta ły okre ślo ne: 

•Bu do wa stud ni głę bi no wej wraz z prze -
bu do wą SUW w No wych Łub kach, 

•Bu do wa „si łow ni pod chmur ką” w No -
wych Łub kach,

•Mo der ni za cja dro gi nr 290404W  No -
we Łub ki,

•Prze bu do wa ist nie ją ce go bu dyn ku na
ce le miesz ka nio we w No wych Łub kach,

•Do sto so wa nie SP w No wych Łub kach
do po trzeb osób nie peł no spraw nych,

•Bu do wa/mo der ni za cja chod ni ków/ście -
żek/szla ków ro we ro wych w No wych Łub kach.

Pod ob szar nr 4 – Pi li cho wo (osie dle
miesz ka nio we), do naj waż niej szych dzia łań re -
wi ta li za cji na tym pod ob sza rze zo sta ły okre ślo -
ne:

•Bu do wa pla cu za baw na osie dlu w Pi li -
cho wie, 

•Re kul ty wa cja sta wu w Pi li cho wie i za go -
spo da ro wa nie je go oto cze nia na ce le re kre acyj -
ne,

•„Wspól no ta się opła ca”, 
•Bu do wa utwar dzo nej dro gi we wnętrz -

nej i chod ni ka na osie dlu w Pi li cho wie. 

Pod ob szar nr 5 – Osiek (osie dle miesz ka -
nio we), do naj waż niej szych dzia łań re wi ta li za -
cji na tym pod ob sza rze zo sta ły okre ślo ne:

•Utwo rze nie świe tli cy na osie dlu w Osie -
ku w daw nej ko tłow ni,

•Bu do wa bo iska spor to we go, 
•Bu do wa utwar dzo nej dro gi we wnętrz -

nej i chod ni ka na osie dlu w Osie ku,
•Re mont  oczysz czal ni ście ków w miej -

sco wo ści Osiek, 
•„Wspól no ta się opła ca”, 
•Mo der ni za cja dro gi nr 290426W

Osiek.

Po nad to w Gmin ny Pro gram Re wi ta li za -
cji dla Gmi ny Bul ko wo zo sta ły wpi sa ne przed -
się wzię cia znaj du ją ce się po za ob sza rem re wi -
ta li za cji. Przed się wzię cia te ma ją jed nak du ży
wpływ na ja kość ży cia osób za miesz ku ją cych
ob szar re wi ta li za cji. Są to:

•Utwo rze nie Gmin ne go Ośrod ka Kul tu -
ry i Re kre acji (GO KiR) w ze spo le dwor sko -par -
ko wym w Wo ro wi cach,

•Za go spo da ro wa nie dla ce lów re kre acyj -
nych sta wu w Słup cy wraz z te re nem przy le -
głym,

•Utwo rze nie Dzien ne go Do mu Se nio ra
w Nad uł kach,

•Mo der ni za cja ko tłow ni w świe tli cy
wiej skiej w Bul ko wie,

•Utwo rze nie mi ni -mu zeum pre zen tu ją -
ce go hi sto rię i kul tu rę Gmi ny Bul ko wo,

•Re wi ta li za cja dwo ru i par ku w Wo ro wi -
cach na po trze by GO KiR,

•Re wi ta li za cja dwo ru i par ku w Nad uł -
kach na po trze by Dzien ne go Do mu Se nio ra 

i mi ni -mu zeum pre zen tu ją ce go hi sto rię i
kul tu rę Gmi nę Bul ko wo.

W dys ku sji ma ją cej miej sce na za koń -
cze nie kon fe ren cji Pan To masz Kol czyń ski
Se kre tarz Gmi ny Bul ko wo bę dą cy Ko or dy -
na to rem Ze spo łu ds. opra co wa nia Gmin ne -
go Pro gra mu Re wi ta li za cji Gmi ny Bul ko wo
za chę cał wszyst kich uczest ni ków do za po -
zna nia się z Gmin nym Pro gra mem Re wi ta -
li za cji dla Gmi ny Bul ko wo oraz szcze gó ło -
wym za po zna niem się ze wszyst ki mi
przed się wzię cia mi za pla no wa ny mi do re -
ali za cji w la tach 2017-2020. 

Pod su mo wa nia kon fe ren cji do ko nał
Pan Ga briel Gra czyk Wójt Gmi ny Bul ko -
wo, któ ry po dzię ko wał wszyst kim za za -
an ga żo wa nie w re ali za cję pro jek tu, po -
świę co ny czas  i wkład wie dzy. Przed sta -
wił ko lej ne kro ki do fi na li za cji pro jek tu, a
więc przy ję cie Gmin ne go Pro gra my Re -
wi ta li za cji dla Gmi ny Bul ko wo na la ta
2017-2025 pod czas naj bliż szej Se sji Ra -
dy Gmi ny Bul ko wo. 

Gmin ny Pro gram Re wi ta li za cji dla Gmi -
ny Bul ko wo na la ta 2017 – 2025 opra co wa ny
zo stał w ra mach pro jek tu „Ma my plan – mo bi -
li za cja spo łecz no ści gmi ny Bul ko wo na rzecz jej
roz wo ju” współ fi nan so wa ne go ze środ ków
Unii Eu ro pej skiej  w ra mach Pro gra mu Ope ra -
cyj ne go Po moc Tech nicz na 2014-2020.

KON FE REN CJA POD SU MO WU JĄ CA 
PRO JEKT „MA MY PLAN – MO BI LI ZA CJA SPO ŁECZ NO ŚĆI GMI NY BUL KO WO 

NA RZECZ JEJ ROZ WO JU” 
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23 kwiet nia od by ły się uro czy sto ści zwią za ne
z ob cho da mi 110 - le cia dzia łal no ści Ochot -
ni czej Stra ży Po żar nej w Bo dza no wie.

W pro gra mie prze wi dzia no zbiór kę pod od dzia -
łów OSP przy Straż ni cy w Bo dza no wie, prze marsz
jed no stek do ko ścio ła p.w. N.M.P. w Bo dza no wie,
gdzie w sa mo po łu dnie od pra wio na zo sta ła uro czy -
sta msza św. w in ten cji Stra ża ków. Ofi cjal na część
ob cho dów, od by ła się na Ryn ku w Bo dza no wie, a
roz po czę ła się pod nie sie niem fla gi na maszt oraz
przed sta wie niem ry su hi sto rycz ne go - 110. lat OSP.

W trak cie uro czy sto ści do ko na no rów nież de ko ra cji
szcze gól nie za słu żo nych dru hów oko licz no ścio wy -
mi od zna cze nia mi i wy róż nie nia mi.

Wśród licz nie przy by łych go ści by li m.in. : Sta -
ro sta Płoc ki Ma riusz Bie niek, Prze wod ni czą cy Ra dy
Po wia tu w Płoc ku Lech Dą brow ski, Dy rek tor płoc -
kiej de le ga tu ry Urzę du Mar szał kow skie go Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go To masz Ko mi nek, Wójt
Gmi ny Bo dza nów Je rzy Sta ni szew ski wraz z Prze -
wod ni czą cym Ra dy Gmi ny Bo dza nów Paw łem Ró -
żań skim.

reklama

110 lat dzia łal no ści OSP w Bo dza no wie

21 kwiet nia 2017 r. o go dzi nie 10:00
Druh Pre zes Hen ryk Klu sie wicz otwo rzył
po sie dze nie Za rzą du Miej sko -Gmin ne go
ZOSP RP w Wy szo gro dzie oraz po wi tał
przy by łych na nie Go ści.  Na ze bra nie
oprócz Dru hen i Dru hów przy był: Jan Bosz -
ko - Bur mistrz Gmi ny i Mia sta Wy szo gród
oraz Bar ba ra Ko pań ska - Skarb nik Gmi ny i
Mia sta Wy szo -
gród.

Pierw szym te -
ma tem roz mów by ło
za pla no wa nie oraz
or ga ni za cja Miej sko -
-Gmin nych Za wo -
dów Spor to wo -Po żar -
ni czych, Któ re za pla -
no wa no na 23.lip ca -
2017 r.o godz 14.00
na sta dio nie w Wy -
szo gro dzie . Głos w
spra wie or ga ni za cji
Za wo dów za bra li
rów nież Pan Bur -
mistrz oraz Pa ni
Skarb nik.   Na stęp -
nym eta pem by ło
spra woz da nie Ko -

men dan ta Miej sko -Gmin ne go Krzysz to fa La -
skow skie go, któ ry przed sta wił sta ty sty kę oraz po -
in for mo wał zgro ma dzo nych o sta nie bez pie czeń -
stwa w Gmi nie i Mie ście Wy szo gród. Na stęp nie
po ru szo no spra wy róż ne.

Po oko ło dwu go dzin nych ob ra dach Druh
Klu sie wicz za mknął po sie dze nie, dzię ku jąc
Druh nom, Dru hom oraz Go ściom za przy by -
cie

Po sie dze nie Za rzą du Miej sko -Gmin ne go
ZOSP RP w Wy szo gro dzie 



Już w czerw cu bę dzie or ga ni -
za to rem   „I Po wia to we go Nad wi -
ślań skie go Cross Bie gu” z oka zji
usta no wie nia ro ku 2017 -Ro kiem
Rze ki Wi sły na Ma zow szu.  Do re -
ali za cji te go wy da rze nia spor to -
we go, któ re jest wpi sa ne w pro -
gram ob cho dów „Dni Wi sły” włą -
czy li się wło da rze na sze go mia -
sta,  wo lon ta riu sze oraz spon so -
rzy.  Bę dzie to pierw szy w hi sto rii
Wy szo gro du bieg, któ re go tra sa
prze bie ga brze giem Wi sły,  pro wa -
dzi bul wa rem wi śla nym, czę ścio -

wo uli cą Rę bow ską, Klasz tor ną
i Ki liń skie go. W bie gu we zmą
udział za pro sze ni przez or ga ni za -
to ra   ucznio wie ze szkół pod sta -
wo wych   i gim na zjów z po wia tu
płoc kie go.   Bieg   po dzie lo ny jest
na ka te go rie w któ rych wy star tu -
ją  rów nież oso by do ro słe.  Je ste -
śmy prze ko na ni, że do tej ka te go -
rii zgło szą się oso by z Wy szo gro -
du, któ re bę dą z du mą re pre zen to -
wać na sze mia sto. Dla naj lep szej za -
wod nicz ki i za wod ni ka z Wy szo gro -
du w ka te go rii open or ga ni za tor

prze wi dział od dziel ną kla sy fi ka cje
me da lo wą i wrę czy do dat ko we dwa
zło te me da le.

Sto wa rzy sze nie środ ki fi nan so -
we na ten cel po zy ska ło z kon kur su
ofert   ze Sta ro stwa Po wia to we go
w Płoc ku. Na zwy cięz ców bie gu
cze ka ją pięk ne oko licz no ścio we me -
da le ro bio ne na za mó wie nie oraz
pa miąt ko we pu cha ry dla wszyst -
kich star tu ją cych szkół. Po bie gu dla
wszyst kich uczest ni ków or ga ni za -
tor prze wi du je go rą cy po czę stu nek
w po sta ci  po lo wej gro chów ki ufun -
do wa nej przez Bar „Py cha Mi cha”,
któ ry ja ko fir ma do łą czył do gro -
na „Me ce na sów”. W mia rę moż li -
wo ści fi nan so wych sto wa rzy sze nie
nie wy klu cza in nych, rze czo wych
lub fi nan so wych na gród. Go rą co
za pra sza my wszyst kich miesz kań -
ców mia sta i gmi ny do uczest ni cze -
nia w tym nie co dzien nym wy da rze -
niu i wspól ne go ki bi co wa nia. 

Ze spor to wym po zdro wie niem 
Za rząd S"M"S Wy szo gród

Pre zes -Pa ni Han na Si dor
V -ce Pre zes -Pan Le szek Buks
Czło nek -Ra fał Kasz te lan
Tra sa bie gu Open.

Opis tra sy Open
Start /Me ta „Szkut nia” ul. Ry -

nek. Bieg ul. Klasz tor ną w kie run -
ku sta dio nu 1450m pła sko z 1
okrą że niem na sta dio nie,
od 1451m -bieg w dół 170 m
po scho dach z wy płasz cze nia mi 1
do 2,5m, da lej nad brze żem 830
m pła sko, od 2450m pod bieg
po pła skim 200m do scho dów
(2650m tra sy) pod bieg stro my
po scho dach w gó rę 20m, da lej
pła sko 450m – ko niec pierw sze go
okrą że nia – dy stans 3100m, ko -
lej na run da bez okrą że nia na sta -
dio nie bez po śred nio z uli cy
Klasz tor nej w dół po scho dach,
da lej pła sko od 4550m stro my
pod bieg pod uli cę Wi śla ną 330m
w kie run ku me ty.

Ko lor gra na to wy – Start/Me ta,
Ko lor tur ku so wy – tra sa pierw -

sze go okrą że nia,
Ko lor czer wo ny – tra sa dru gie -

go okrą że nia,

Ko lor zie lo ny – bieg w dół scho -
da mi,

Ko lor żół ty – pod bieg po pła -
skim,

Ko lor po ma rań czo wy – pod -
bieg po scho dach.

Opis tra sy ju nior
Ko lor żół ty – Gim na zja tra sa

oko ło 1000m 
Ko lor czer wo ny -Szko ły Pod sta -

wo we tra sa oko ło 800m

I Po wia to wy   Nad wi ślań ski
Cross Bieg Wy szo gród  

z oka zji usta no wie nia  ro ku
2017- Ro kiem Rze ki Wi sły na Ma -
zow szu

I. Cel im pre zy
1.Upa mięt nie nie ob cho dów ro -

ku 2017 ja ko Ro ku Rze ki Wi sły
na Ma zow szu.

2.Pro mo cja Gmi ny i Mia sta Wy -
szo gród.

3.Po pu la ry za cja bie ga nia.
II.Or ga ni za tor
Sto wa rzy sze nie "Me ce na sów"

Spor tu Wy szo gród
III .Dy stans.
Tra sa ju nior   - 800m   Szko ły

Pod sta wo we , 1000m Gim na zja

Tra sa   open (bieg głów ny)
4.880m 

IV. Tra sa z opi sem.
Map ka tra sy z opi sem oraz re gu -

la min za wo dów do stęp ne są
na  stro nie www.e -wy szo grod.pl

V. Ter min i miej sce.
Wy szo gród , So bo ta 17 czer -

wiec 2017r  godz 11:00
1.Bieg Open start wspól ny ko -

biet i męż czyzn  -   godz.11:00   po -
miar cza su - ręcz ny.

2.Bieg Ju nior, start wspól ny
chłop ców i dziew cząt -   godz.
11:40  po miar cza su -ręcz ny.

a)Bieg pierw szy - szko ły pod sta -
wo we

b)Bieg dru gi -szko ły gim na zjal ne
Do dat ko we in for ma cje o bie gu

u ko or dy na tor za wo dów - Ja ku ba Si -
do ra, tel.  505655779
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Za jazd Tor ro Czer wińsk 
nad Wi słą Po le ca

Po lę dwicz ki w so sie z le śnych grzy -
bów z ziem nia ka mi i su rów ką 24 zł

Wo ło wi na po bur gundz ku 19zł
ul. Wła dy sła wa Ja gieł ły 12

09-150 Czer wińsk nad Wi słą
te le fon 24 231 50 29

reklama

Sto wa rzy sze nie „Me ce na sów” Spor tu Wy szo gród, klub któ ry po wstał pół ro ku te mu
ma już na swo im kon cie kil ka przed się wzięć or ga ni za cyj nych, któ re uda ło się zre ali -
zo wać w tak krót kim okre sie, nie zwal nia tem pa w swo ich dzia ła niach.



W dniu 11 mar ca 2017 r., w
Świe tli cy Wiej skiej w Bul ko wie,
od by ło się Wal ne Spra woz daw -
cze Ze bra nie Człon ków Klu bu
Spor to we go „ZJED NO CZE NI”
Bul ko wo. Na ze bra nie przy by ła
licz na gru pa przed sta wi cie li
klu bu oraz za pro sze ni go ście. 

Za pro sze nie na Wal ne Ze bra nie
Klu bu przy jął Wójt Gmi ny Bul ko -
wo Ga briel Gra czyk. Wal ne Ze bra -
nie Człon ków Klu bu Spor to we go
„ZJED NO CZE NI” Bul ko wo, po
przed sta wie niu:

- spra woz da nia me ry to rycz ne go
z dzia łal no ści Za rzą du Klu bu za
rok 2016,

- spra woz da nia fi nan so we go za
rok 2016,

- spra woz da nia Ko mi sji Re wi -
zyj nej,

- oraz Pla nu dzia łal no ści i fi nan -
so we go na rok 2016,

jed no gło śnie udzie li ło ab so lu -
to rium dla Za rzą du Klu bu za rok
spra woz daw czy oraz pod ję ło
uchwa łę w spra wie dzia łal no ści or -
ga ni za cyj no -pro gra mo wej.

Głów ny mi dzia ła nia mi klu bu
na rok 2017:

- cią gły roz wój pro ce su tre nin -
go we go sek cji spor to wych,

- roz wój Aka de mii Pił kar skiej
Klu bu,

- udział w roz gryw kach li go -
wych i pu cha ro wych Płoc kie go

Okrę go we go Związ ku Pił ki Noż -
nej,

- współ or ga ni za cja tur nie jów
spor to wych na te re nie Gmi ny Bul -
ko wo,

- za bez pie cze nie fi nan so we w
ce lu uczest nic twa w roz gryw kach
li go wych, pu cha ro wych oraz tur -
nie jach spor to wych sek cji por to -
wych Klu bu.

Ob ra dy za koń czy  się po czę -
stun kiem w lo kal nej re stau ra cji Co -
ala Ca fe.

Ze bra niu prze wod ni czył Mar -
cin Przed peł ski.

Krzysz tof Ja ku biak
Pre zes Za rzą du Klu bu Spor to -

we go 

ZJED NO CZE NI BUL KO WO
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Sklep Wielobranżowy
Małgorzata Fotek

Bulkowo ul.Płocka 7
Chemia domowa ,  Duży wybór 

Kosmetyki, Ozdoby
Biżuteria Codzienna

Poszukuję brukarzy chętnych do pracy, bez nałogów,  na
długoterminowy okres pracy. Mile widziana samodzielnie

pracująca brygada. Wynagrodzenie adekwatne do
posiadanych umiejętności i zaangażowania. 

Zapewniam pracę i sprzęt niezbędny do jej wykonania.
Kontakt: Mirosław Szczutowski, 505110604 

reklama

reklama

WAL NE SPRA WOZ DAW CZE ZE BRA NIE
CZŁON KÓW KLU BU ZJED NO CZE NI BUL KO WO
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W konkursie mog wzi udzia organizacje, instytucje, 
stowarzyszenia oraz inne podmioty prowadz ce 

dzia alno spo ecznie u yteczn

 KONKURS GRANTOWY

Wspieramy
 rozwój

 

 

Czy Twoje dzia ania przynosz
korzy ci spo eczne?
Je li tak, zg o swój projekt
w jednej z kategorii:

 Nauka i rozwój
 Edukacja i sport
 Kultura
 Inicjatywa spo eczna

Do wygrania a  

52 granty 
o cznej warto ci  

700 tys. z
Zg oszenia do 
21 kwietnia!

Wi cej informacji:
www.wspieramyrozwoj.cedrob.com.pl Organizator:


