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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.

strona  4

Jak wiele jest ludzi z ciekawymi pasjami, którymi by
mogli podzieliç się z innymi. Pomóc innym tylko dla
czystej satysfakcji. Stąd padł pomysł utworzenia
portalu internetowego. strona  5
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W przeded niu wy bo rów kie dy więk szość lu dzie ży je kam -

pa nią wy bor czą, chcia łem wam zwró cić uwa gę na in ny

pro blem któ ry co raz moc niej się u nas po ja wia i co raz

wię cej lu dzi do ty ka.

To bez pie czeń stwo na dro gach. Dro ga nr 62 oraz dro ga

nr 50 w na szym re jo nie sa dro ga mi eks tre mal nie prze -

cią żo ny mi. Na nie któ rych od cin kach stan tych drog jest

tra gicz ny szcze gól nie mie dzy So cha cze wem a Wy szo gro -

dem oraz Wy szo gro dem i Płoc kiem. Cie ka we jak te dro -

gi przy tym ru chu do trwa ją do wio sny Wraz z je sien ny mi

sło ta mi ro bi się jesz cze go rzej. 

Prak tycz nie nie ma pra wie dnia że by coś złe go nie dzia ło

się na dro gach. Na wet dziw nie mo że za brzmieć ape lo wa -

nie o bez piecz ną jaz dę. W ostat nich dnia moc no po ru szył

mnie wy pa dek pod Wilcz ko wem w któ rym zgi nął Mi chał

Ko stu sie wicz. I nie chce tu po ru szać te ma tu jak do te go

do szło. Ra czej tym ja ki był Mi chał i że jak bar dzo szko da,

że tak szyb ko od szedł. Prze sym pa tycz ny czło wiek. Mie li -

śmy pla ny aby zro bić ar ty kuł o nim. Nie zdą ży li śmy.

Mi chał był od twór cą hi sto rycz nym z cza sów Sło wiań -

skich, je go pa sją by ło rów nież ko wal stwo ar ty stycz ne,

spe cja li zo wał się w wy ku wa niu no ży. Czło wiek anioł jak

go wie le osób na zy wa ło. Je go stro na to www anioł ko wal -

ski.word press.com

Pa trio ta, od da ny mąż, oj ciec, syn, brat, czło wiek ko -

cha ją cy ro dzi nę i prze ka zu ją cy swo ją pa sje sy no wi.

Nie sa mo wi ty przy ja ciel nie szczę dzą cy po mo cy lu -

dziom. Czło wiek dla któ re go hi sto ria by ła pa sją i spo -

so bem na ży cie. Mi cha le że gna my Cię sta ro sło wiań -

skim okrzy kiem,, SŁA WA!!!''

PA WEŁ KŁO BU KOW SKI

RE DAK TOR NA CZEL NY.
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Oko ło 40 dzien ni ka rzy z me diów
dzia ła ją cych na te re nie die ce zji
płoc kiej wzię ło udział 1 paź dzier ni -
ka w VII Dzien ni kar skim Pod wie -
czor ku u Bi sku pa – do rocz nym
spo tka niu z bi sku pem płoc kim
Pio trem Li be rą. 

Od by ło się ono w Opac twie Po be -
ne dyk tyń skim w Płoc ku z udzia łem
Mar ci na Prze ci szew skie go, pre ze sa i re -
dak to ra na czel ne go Ka to lic kiej Agen cji
In for ma cyj nej: „Ko ściół po wi nien być

`zna kiem sprze ci wu`, ale też in spi ra to -
rem dia lo gu ze świa tem”, pod kre ślał
gość z War sza wy.

Re dak cja e -wy szo gro du.pl uczest ni -
czy ła w VII Dzien ni kar skim Pod wie -
czor ku u Bi sku pa

Spo tka nie z dzien ni ka rza mi me diów
ka to lic kich i świec kich z te re nu die ce zji
płoc kiej zo sta ło zor ga ni zo wa ne z oka zji
ob cho dzo ne go je sie nią w Pol sce Świa to -
we go Dnia Środ ków Spo łecz ne go Prze ka -
zu. Bp Piotr Li be ra dzię ko wał obec nym
dzien ni ka rzom za „two rze nie rze czy wi -

sto ści me dial nej” oraz czę sto nie wi docz ną
pra cę na rzecz „ma łych oj czyzn”, z któ rych
skła da się wiel ka oj czy zna.

Mó wił rów nież o naj waż niej szych
wy da rze niach w ży ciu Ko ścio ła płoc kie -
go: bli skim za koń cze niu 43. Sy no du
die ce zjal ne go, trwa ją cym na wie dze niu
ob ra zu Mat ki Bo żej Czę sto chow skiej
i nie daw nej pe re gry na cji Zna ków Świa -
to wych Dni Mło dzie ży.

Dzien ni kar ski Pod wie czo rek u Bi -
sku pa zo stał zor ga ni zo wa ny w die ce zji
płoc kiej po raz siód my. Uczest ni czy ło

w nim oko ło 40 przed sta wi cie li me -
diów: re dak to rów na czel nych i dzien ni -
ka rzy z me diów ka to lic kich i świec kich,
lo kal nych i re gio nal nych: z ga zet, por ta -
li in ter ne to wych, roz gło śni ra dio wych,
te le wi zji. Obec ni by li tak że księ ża pra -
cu ją cy w Ku rii, od po wie dzial ni za prze -
kaz in for ma cji

Dzien ni kar ski Pod wie czo rek u Bi sku pa

Co da lej z sa mo lo tem PE -2. od na le zio -
nym w sta ro rze czu Bzu ry w Ka mio nie?

Przy po mnij my iż wrak sa mo lo tu zna -
la zło i wy do by ło Sto wa rzy sze nie SA KWA.
Pra ce wy do byw cze pro wa dzi li we współ -
pra cy z OSP Wy szo gród, Mu zeum Wi sły
oraz wspar ciem i np. Woj cie cha Bar to sia -
ka z Po mo cy Dro go wej któ ry nie od płat nie
prze wo ził wy do by te frag men ty sa mo lo tu.

Na po cząt ku szcząt ki sa mo lo tu by ły
prze cho wy wa ne przy Mu zeum Wi sły
oraz na te re nie Za kła du Go spo dar ki Ko -
mu nal nej.

Obec nie trwa ją pra ce zwią za ne z kon -
ser wa cją i za bez pie cze niem zna le zi ska.

Z sa mo lo tu zo sta ły frag men ty skrzy -
dła i ka dłu ba, sil nik, tyl ne ko lo, pod wo zie
pra we, śmi gło, ra dio sta cja, dwa spa do -
chro ny, dział ko i du żo drob ni cy 

Ele men ty zo stał pod da ne czysz cze -
niu w fir mie Kal trus z Wy szo gro du któ ra
dys po nu je od po wied ni mi urzą dze nia mi
my ją cy mi W tej chwi li ele men ty sa mo lo -
tu są za bez pie cza ne przed ko ro zją. Do za -
bez pie cze nia eks po na tów zo stał spro wa -
dzo ny spe cjal ny śro dek kon ser wu ją cy. Po -
kry te tym środ kiem i za bez pie czo ne fo lią
przed od pa ro wa niem mu szą być prze cho -
wy wa ne ok. 3 ty go dnie. 

Mu zeum Wi sły wy stą pi ło do Am ba -
sa dy Ro syj skiej z proś bą o współ pra ce
i wspar cie przy kon ser wa cji szcząt ków sa -
mo lo tu.

Am ba sa da Ro syj ska skon tak to wa ła
Mu zeum Wi sły z hi sto ry ka mi w Mo -
skwie. Dy rek tor Lesz czyń ski prze ka zał
im wszyst kie do stęp ne da ne któ re
umoż li wi ły by iden ty fi ka cję sa mo lo tu
i za ło gi.Bar dzo czy tel ne są nu me ry se -

ryj ne ka ra bi nu. Mo skiew scy hi sto ry cy
twier dzą iż są wsta nie zi den ty fi ko wać
za ło gę po od na le zio nym nie śmier tel ni -
ku i w tej spra wie po ja wią się oso bi ście
w mu zeum. 

Po nie waż ele men ty sa mo lo tu są du że
i cięż kie, miej sce do wy eks po no wa nia mu -
si być od po wied nio przy go to wa ne. Bu dy -
nek Mu zeum nie na da je się po nie waż
stro py bu dyn ku mo gły by nie wy trzy mać
cię ża ru sil ni ka. W bu dyn ku mu zeum bę -
dą wy sta wio ne drob niej sze ele men ty: ra -
dio sta cja, ka ra bi ny, pi sto le ty itp.

W naj bliż szym cza sie ru szy bu do wa
prze szklo ne go pa wi lo nu na pla cu
przed Szkut nią w Wy szo gro dzie.

W pa wi lo nie oprócz sil ni ka i in nych
ele men tów sa mo lo tu pla no wa na jest eks -
po zy cja spa do chro nu. Ory gi nal ny je dwab -
ny spa do chron z dru giej woj ny, bar dzo do -
brze za cho wa ny bę dzie ko lej ną cie ka wost -
ką eks po zy cji. 

Jesz cze w tym ro ku po win na być go -
to wa wy sta wa. Już dziś za pra sza my
wszyst kich do od wie dze nia te go miej sca.

Co da lej z sa mo lo tem?Ślubowanie Pierwszoklasistów

Kobylniki

Wyszogród



Dla cze go star tu ję z li sty KWW
KU KIZ’15 

Jest to ko mi tet, któ ry da je re al ną
szan sę star tu w wy bo rach oso bie nie
na le żą cej do par tii po li tycz nej.

W Ruch Ku ki za za an ga żo wa łem
się, dla te go iż jest to od dol na ini cja -
ty wa. Sku pia on lu dzi chcą cych do -
ko nać głę bo kich zmian sys te mo wych
w Pol sce, 

Aby rze czy wi ście w Pol sce coś się
po pra wi ło ko niecz ne są   grun tow ne
zmia ny sy te mu praw ne go. 

Obec nie gru pa lu dzi któ ra stoi na
cze le głów nych par tii dzier ży wła dzę w
Pol sce . 

Wpły wy po szcze gól nych par tii idą
od sa mej gó ry aż do naj niż szych struk -
tur sa mo rzą do wych i ich wpływ na
zwy kle funk cjo no wa nie lu dzi jest zbyt
du ży.

Sło wo o mnie
Od kąd pa mię tam zwią za ny je -

stem z Wy szo gro dem i od 2000r
rów nież z So cha cze wem. W Wy szo -
gro dzie skoń czy łem szko łę pod sta -
wo wą i li ceum ogól no kształ cą ce. Po -
ziom na ucza nia w tych szko łach  po -
zwo lił mi na roz po czę cie stu diów
na   Po li tech ni ce War szaw skiej ,na
wy dzia le Sa mo cho dów i Ma szyn Ro -
bo czych. 

Po la tach skoń czy łem też po dy plo -
mo we stu dia me na dże rów mo to ry za cji
na SGH w War sza wie. 

Już ja ko stu dent po li tech ni ki ,an -
ga żo wa łem się w ży cie spo łecz ne. 

W la tach 80 -tych by łem v -ce prze -
wod ni czą cym Sa mo rzą du Stu den tów
Po li tech ni ki War szaw skiej. Pierw sze go
le gal ne go sa mo rzą du któ ry two rzy li -
śmy po la tach funk cjo no wa nia w pod -
zie miu. 

By łem też jed nym z człon ków za ło -
ży cie li Sto wa rzy sze nia Ka to lic kiej Mło -
dzie ży Aka de mic kiej. Ak tyw nie dzia -
ła łem w PTTK. By łem człon kiem za -
rzą du Od dzia łu Mię dzy uczel nia ne go
PTTK, oraz człon kiem klu bów stu -
denc kich prze wod ni ków SKPB i SKPŚ.

SKPB - Stu denc kie Ko ło Prze wod -
ni ków Be skidz kich

SKPŚ - Stu denc kie Ko ło Prze wod -
ni ków Świę to krzy skich

Po skoń czo nych stu diach wró ci -
łem do Wy szo gro du. Od 1991 pro wa -
dzę dzia łal ność go spo dar czą. 

Fir ma na zy wa się Bo ru ta Mo tors i
mie ści się w Wy szo gro dzie. 

„Bo ru ta” to mój pseu do nim jesz -
cze z cza sów stu denc kich. Mój nick tak
do mnie przy warł, że dzi siaj Bo ru ta
mó wią do mnie zna jo mi  i ro dzi na 

Mo ją wiel ką pa sją są mo to ry ,że -
glar stwo i nar ty. 

Na mo im "ru ma ku" na wi ną łem ki -
lo me try od wie dza jąc roż ne zlo ty w
Pol sce. W ze szłym ro ku od wie dzi łem
Ru mu nię , w obec nym  Chor wa cję.

Je stem fa nem kla sy ków i lo bię po zy -
tyw nie za krę co nych lu dzi. Dla te go w
2013 ro ku wy bra łem się fia tem 126p
na Nord Kapp w ra mach Złom bo lu z
któ re go wpi so we prze zna czo ne jet na
po moc dla Do mu Dziec ka na Slą sku.

Mój de biut w wy bo rach to po ło wa
lat 90-tych. Wte dy  w okrę gu płoc kim
pró bo wa łem sił wspo ma ga jąc li stę
UPR ja ko któ ryś tam na li ście .

W 2014 ro ku za chę co ny roz mo -
wa mi z   przy ja ciół mi i zna jo my mi,
po ich na mo wach wy star to wa łem w
wy bo rach sa mo rzą do wych. Kan dy -
do wa łem do Ma zo wiec kie go Sej mi ku
z li sty Ma zo wiec kiej Wspól no ty Sa -
mo rzą do wej. 

Obec nie:
Pro wa dzę fir mę Bo ru ta Mo tors

w Wy szo gro dzie oraz fi lię w So cha -
cze wie. 

Dzia łam w bran ży mo to ry za cyj -
nej. Ser wis sa mo cho dów Bosch Car Se -
rvi ce. De aler Stihl Vi king.

W dzia łal no ści ogól no pol skiej je -
ste śmy dys try bu to rem opro gra mo wa -
nia Au to da ta oraz spe cja li zu ję się w
urzą dze niach do za rzą dza nia prą dem
w za bu do wach sa mo cho do wych. 

Ak tyw ność Spo łecz na
Czło nek Za rzą du - Izby Go spo dar -

czej Re gio nu Płoc kie go
Czło nek Ra dy - Lo kal nej Gru py

Dzia ła nia „Ra zem dla Roz wo ju”

Czło nek To wa rzy stwa Biz ne so we -
go War szaw skie go

By łem or ga ni za to rem im prez mo -
to cy klo wych w tym Mo to ser ce Wy szo -
gród 2012,

Mo to Cri sto 2014 Mo to Blu es Fe -
sti val

Je stem wy daw ca lo kal nej ga ze ty e -
-wy szo grod.pl.

Mo to ser ce – to im pre za mo to cy -
klo wa wspie ra ją ca zbiór kę krwi i in na
po moc cha ry ta tyw na.

Mo to cri sto - pierw sza edy cja w Wy -
szo gro dzie. Cha ry ta tyw na Im pre za
mo to cy klo wa w dniu św. Krzysz to fa .
Zbiór ka i li cy ta cje na po moc dla po -
szko do wa nych w wy pad kach mo to cy -
klo wych , kon cer ty mu zy ki
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Chciał bym pań stwu przed -
sta wić mo je go do bre go ko -
le gę Paw ła Kło bu kow skie -
go, któ ry star tu je w wy bo -
rach do sej mu z KWW KU -
KI Z15, li sta nr.7 miej sce 6.

Po zna li śmy się z Paw łem
kil ka lat te mu, po łą czy ła nas
wspól na pa sja mo to ro wa. Ra -
zem prze je cha li śmy wie le ki lo -
me trów, by li śmy w róż nych sy -
tu acjach w któ rych naj le piej po zna je się
cha rak ter, po glą dy i upodo ba nia.Nie zdzi -
wi ło mnie, że Pa weł po sta no wił wy star to -
wać w wy bo rach.

Od 24 lat jest przed się bior cą zwią za -
nym z Wy szo gro dem. Pro wa dzi tu taj ro -
dzin ną fir mę BO RU TA MO TORS. Jak
wie lu za czy nał od ma łe go skle pi ku.Za ro -

bio ne środ ki in we sto wał,
a przy po mo cy kre dy tów
i środ ków unij nych po wstał
obec ny kształt fir my. W sej -
mie chciał by za jąć się wła śnie
pra wem go spo dar czym. Jest
prak ty kiem, wie co blo ku je
roz wój firm. A to prze cież
w ma łych fir mach znaj du je
za trud nie nie naj wię cej pra -
cu ją cych. Dru gi waż ny te -
mat, któ ry in te re su je Paw ła

to są dow nic two.Tu taj naj prost sze spra -
wy to czą się la ta mi, kom pli ku jąc ży cie
oby wa te lom.

O Paw le mo gę po wie dzieć, że jest
uczci wym, pra co wi tym fa ce tem na któ rym
moż na po le gać, do trzy mu je da ne go sło wa
i an ga żu je się w to co ro bi na 100 %.Za gło -
suj cie na Paw ła.

Piotr Su ro wiak far ma ceu ta z So cha cze wa

Trzy fi la ry na szej stra te gii Ru chu KU KIZ’15

I. DE MO KRA CJA. Przy wró ci my 
oby wa te lom kon tro lę nad pań stwem
1. No wa Kon sty tu cja z więk szo ścio wą or dy na cją
wy bor czą, ob li ga to ryj nym re fe ren dum i sys te mem
pre zy denc kim
2. Spraw ny wy miar spra wie dli wo ści pod kon tro lą
oby wa te li
3. Peł na przej rzy stość i jaw ność wy dat ków pu blicz -
nych
4. Znie sie nie fi nan so wa nia par tii z pie nię dzy po dat -
ni ków
5. Prze ła ma nie po dzia łu War sza wa -resz ta Pol ski 
II. BO GAC TWO. Przy wró ci my oby wa te lom 
kon tro lę nad ich pie niędz mi
1. Ogra ni cze nie za dłu że nia Po la ków 
2. Ko niec z neo ko lo nial ną po li ty ką go spo dar czą
3. Pro ste, ni skie i spra wie dli we po dat ki
4. Ra dy kal ne uprosz cze nie pra wa i ad mi ni stra cji -
de re gu la cja sys te mo wa 
5. Li kwi da cja sitw po li tycz nych w ad mi ni stra cji rzą -
do wej, sa mo rzą do wej i spół kach skar bu pań stwa
III.BEZ PIE CZEŃ STWO. Przy wró ci my oby wa te -
lom bez pie czeń stwo ze wnętrz ne i we wnętrz ne
1. Sil na ar mia i sys tem obro ny te ry to rial nej
2. Am bit na i re ali stycz na po li ty ka za gra nicz na
3. Pol ska wa lu ta na ro do wa ja ko gwa rant bez pie czeń -
stwa 
4. Nie za leż na i su we ren na po li ty ka ener ge tycz na 
5. Zde cen tra li zo wa na Po li cja, zwią za na z lo kal ny mi
spo łecz no ścia mi
Przy wró ci my Pol skę Oby wa te lom!

Pa weł Kło bu kow ski 
Na li ście nr 7 KWW KU KIZ'15 miej sce 6, okrę g 16

Ma te riał wy bor czy sfi nan so wa ny przez KWW KU KIZ’15
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13 paź dzier ni ka 2015 r. od był się
uro czy ste otwar cie zmo der ni zo wa -
nej dro gi po wia to wej nr 2968W
Rę bo wo – Or szy mo wo na od cin ku
od km 1+118,77 do km
1+668,77 o dłu go ści 0,550 km.
Za da nie zo sta ło do fi nan so wa ne ze
środ ków zwią za nych z wy łą cze -
niem z pro duk cji grun tów rol nych
z bu dże tu Urzę du Mar szał kow skie -
go. W otwar ciu uczest ni czył Sta ro -
sta Płoc ki Ma riusz Bie niek, Czło -
nek Za rzą du Po wia tu w Płoc ku Pa -
weł Ja ku bow ski, Dy rek tor Za rzą du
Dróg Po wia to wych w Płoc ku Mar -
cin Błasz czyk, Bur mistrz Gmi ny
i Mia sta Wy szo gród Jan Bosz ko,
rad ni po wia to wi i gmin ni oraz
przed sta wi ciel wy ko naw cy – fir my
STRA BAG Sp. z o. o.

Za da nie obej mo wa ło ro bo ty po mia -
ro we przy li nio wych ro bo tach ziem -
nych wraz z in wen ta ry za cją wy ko na -
nych ro bót, ro bo ty po mia ro we – wy ko -
na nie do ku men ta cji geo de zyj nej dla
ENER GA, me cha nicz ne kar czo wa nie
za gaj ni ków śred niej gę sto ści ha 0,03,
do wóz po spół ki dla wy rów na nia na -
wierzch ni po spół ką z za gęsz cze niem

na sy pów, pro fi lo wa nie i za gęsz cza nie
pod ło ża wy ko ny wa ne ręcz nie i me cha -
nicz nie pod war stwy kon struk cyj ne na -
wierzch ni, do wóz i uło że nie sta bi li za cji
grun tu ce men tem, war stwa gór na pod -
bu do wy z kru szyw ła ma nych śred niej
gr. 10 cm, skro pie nie as fal tem istn. na -
wierzch ni i pod bu do wy w ilo ści 0,7
kg/m2, oczysz cze nie me cha nicz ne na -
wierzch ni dro go wych bi tu micz nych,
na wierzch nie z mie sza nek mi ne ral no -
-bi tu micz nych as fal to wych o gru bo ści
5  cm (war stwa wią żą ca), na wierzch nie
z mie sza nek mi ne ral no -bi tu micz nych
as fal to wych o gru bo ści 3  cm (war stwa
ście ral na), na wierzch nia zjaz dów z kru -
szyw ła ma nych (mie szan ka ka mien -
na 0-31,5) gr. 20 cm, ro bo ty ziem ne –
wy ko py pod prze pu sty na głę bo kość 1
m, szer. 0,6 m, prze pu sty ru ro we
pod zjaz da mi – ła wy fun da men to we

żwi ro we, szer. 0,3 m, grub. 0,2 m, re -
mont prze pu stów ru ro wych pod zjaz -
da mi – ru ry z PE kar bo wa ne o śred ni cy
40  cm, za sy pa nie wy ko pów pia skiem
lub po spół ką z za gęsz cze niem na sy pów
za gęsz czar ka mi, bru ko wa nie skarp,
prze ko pów i na sy pów na pod syp ce
z pia sku lub po spół ki z za la niem szcze -
lin za pra wą ce men to wą, oczysz cze nie
ro wów z wy pro fi lo wa niem dna i skarp
z na mu łu śred nia gr. 40 cm, wraz z wy -
wo zem grun tu, po bo cza z po spół ki,
war stwa gór na gr. 20 cm, ścin ka ist nie ją -
cych po bo czy wraz z wy wo zem grun tu,
prze sta wie nie zna ku A -30 i T -3a -W2
wraz ze słup kiem szt. 1.

Dłu gość zmo der ni zo wa nej dro gi
wy no si 0,550 km, war tość za da nia wy -
nio sła 273.852,58 zł brut to, wy ko naw -
cą by ła fir ma STRA BAG Sp. z o. o.
z Prusz ko wa.

Uro czy ste otwar cie zmo der ni zo wa nej
dro gi po wia to wej Rę bo wo – Or szy mo wo

W so bo tę, 10 paź dzier ni ka
2015 r. na sta dio nie LKS Hu ra -
gan Bo dza nów sa mo rzą dow cy
z po wia tu płoc kie go spo tka li się
na I Otwar tym Tur nie ju Sa mo -
rzą dow ców w Pił ce Noż nej o Pu -
char Sta ro sty Płoc kie go „W Do li -
nie Rze ki Wi sły” zor ga ni zo wa -
nym przez sa mo rząd po wia tu
płoc kie go i gmi ny Bo dza nów
pod Ho no ro wym Pa tro na tem
Mar szał ka Wo je wódz twa Ma zo -
wiec kie go Ada ma Stru zi ka.

Po roz gryw kach ob fi tu ją cych
w pił kar skie emo cje od był się kon -
cert cha ry ta tyw ny pod pa tro na tem
ho no ro wym po sła na Sejm RP Pio -
tra Zgo rzel skie go na rzecz ro dzi ny
Woł kow, któ ra ucier pia ła w wy ni ku
wy bu chu po ża ru do mu. Każ dy
uczest nik kon cer tu mógł na być
sym bo licz ną ce gieł kę, a kwo ta ze
sprze da ży ce gie łek zo sta nie prze ka -
za na po trze bu ją cej ro dzi nie,
w szcze gól no ści na le cze nie opa -
rzeń u dzie ci.  

Zwy cięz com tur nie ju – sa mo -
rzą dow com z Bul ko wa ser decz nie
gra tu lu je my, a dar czyń com ser -
decz nie dzię ku je my za oka za ne
wspar ci

I Otwar ty Tur niej Sa mo rzą dow ców w Pił ce Noż nej
o Pu char Sta ro sty Płoc kie go „W Do li nie Rze ki Wi sły”



CZWARTEK, 22 października 2015Historia8

We wto rek 6 paź dzier ni ka dzień
po dniu Żoł nierz -Gór ni ków w ko ście
p.w. św. Trój cy w Wy szo gro dzie od by -
ła się Msza św. w ich in ten cji

Po mszy Bur mistrz Wy szo gro du
Jan Bosz ko za pro sił kom ba tan tów
do Mu zeum Wi sły na zwie dza nie i po -
czę stu nek.

Żoł nie rze, któ rzy w PRL przy mu -
so wo by li kie ro wa ni do pra cy m.in.
w ko pal niach i ka mie nio ło mach, Oso -
by, któ re przy mu so wo by ły wcie la ne
przez wła dze Pol skiej Rze czy po spo li tej
Lu do wej – w ra mach za stęp czej służ by
woj sko wej – do pra cy w ko pal niach,
ka mie nio ło mach, za kła dach po zy ski -
wa nia rud ura nu i ba ta lio nach bu dow -
la nych. PRL chcia ła za po mnieć o nich.
Dziś na le ży przy wró cić pa mięć o ich
tru dzie.

Z ar ty ku łu Pol ski -Zbroj nej.pl
– Po 1945 r. Ar mia Czer wo na wy -

wio zła ze Ślą ska do pra cy w ko pal niach
ZSRR bli sko 20 tys. gór ni ków, a lu kę
w si le ro bo czej uzu peł nio no pra cą
więź niów kry mi nal nych i nie miec kich
jeń ców wo jen nych – tłu ma czy Ma rek
Ko wal ski, hi sto ryk spe cja li zu ją cy się
w dzie jach XX wie ku. W 1949 r.
po po wsta niu NRD jeń cy zo sta li zwol -
nie ni i za czę ło bra ko wać rąk do pra cy.

Wte dy wi ce mi ni ster obro ny gen.
bryg. Edward Ochab utwo rzył czte ry
pierw sze woj sko we ba ta lio ny prze zna -
czo ne do przy mu so wej pra cy w ko pal -
niach. Tra fi ło do nich 4621 osób. 15 paź -
dzier ni ka 1949 r. pierw si z nich za czę li
pra cę w ko pal ni w Brzesz czach ko ło
Oświę ci mia. Po tem po wsta wa ły ko lej ne
jed nost ki, prze mia no wa ne wkrót ce
na woj sko we ba ta lio ny gór ni cze.

Pra ca w nich by ła for mą woj sko wej
służ by za stęp czej, któ ra trwa ła od 2 do 3
lat. Kie ro wa no do niej, zgod nie z roz ka -
zem mar szał ka Kon stan te go Ro kos sow -
skie go, po bo ro wych uzna nych za prze ciw -
ni ków po li tycz nych PRL -u, daw nych żoł -
nie rzy pod zie mia, sy nów przed wo jen nej
in te li gen cji i zie mian. Więk szość z nich
pra co wa ła w ko pal niach wę gla ka mien ne -
go, część w ka mie nio ło mach i ko pal ni ura -
nu na te re nie Dol ne go i Gór ne go Ślą ska.

Pra ca od by wa ła się przez sie dem
dni w ty go dniu na trzy zmia ny. Szych ta
trwa ła po kil ka na ście go dzin, cza sem
na wet ca łą do bę. – Po pra cy na mło dych
żoł nie rzy cze ka ło jesz cze kil ka go dzin
szko le nia po li tycz ne go i ćwi czeń tak -
tycz nych, na wszel ki wy pa dek bez bro -
ni – wy li cza hi sto ryk.

– Pra co wa li śmy bez żad ne go prze -
szko le nia gór ni cze go, czę sto w tem pe -
ra tu rze do cho dzą cej do 50 stop ni,
w py le i ciem no ści – opo wia da Ka zi -
mierz Po toc ki. Otrzy my wa li za to mi ni -
mal ne za rob ki, z któ rych po trą ca no po -
nad po ło wę na utrzy ma nie ka dry ofi -
cer skiej, umun du ro wa nie i opie kę le -
kar ską. Miesz ka li w znisz czo nych ba ra -
kach po by łych nie miec kich obo zach
dla jeń ców so wiec kich, daw nych staj -
niach lub na mio tach, czę sto bez po ście -
li i bie żą cej wo dy

5 paź dzier nik Świę to Żoł nie rzy Gór ni ków

Kto by po my ślał ,że na zwa któ ra
okre śla tę sa mą miej sco wość ,mo że
przy spo rzyć tak wie lu pro ble mów.
Do świad czy li te go ro dzi ce dzie ci i na -
uczy cie le z miej sco wej szko ły pod sta -
wo wej.

Pierw szy pro blem po ja wił się w lu -
tym 2015 r., gdy gmi na Czer wińsk po -
sta no wi ła zli kwi do wać Szko łę Pod sta wo -
wą w Ra dzi ko wie.

Za rów no ro dzi ce jak i na uczy cie le
nie kwe stio no wa li tej de cy zji. Zro zu mia -
łym jest , że  dla gmi ny utrzy ma nie ma łej
szko ły wią że się z ko niecz no ścią do dat ko -
we go fi nan so wa nia po za otrzy my wa ną

sub wen cją oświa to wą. Na sze pra wo
prze wi du je jed nak in ne for my pro wa dze -
nia ma łych szkół , mię dzy in ny mi przez
sto wa rzy sze nia. Gmi na jest wte dy zo bo -
wią za na  do prze ka za nia tyl ko do ta cji 

na każ de dziec ko uczą ce się w szko le
,sto wa rzy sze nie je że li nie jest w sta nie za
to utrzy mać szko ły mu si szu kać in nych
po za bu dże to wych  form fi nan so wa nia

.Bu dy nek szko ły jest w ta kim przy pad ku
od da ny w użyt ko wa nie sto wa rzy sze niu.
Ta kich szkół spo łecz nych pro wa dzo nych
przez sto wa rzy sze nia jest w ca łej Pol sce
już bli sko ty siąc. Po 1989 ro ku po wsta -
wa ły one w mia stach, a od 1999 za czę ły
po wsta wać na wsi. Te w mia stach po bie -
ra ją cze sne, te na wsi są dla ro dzi ców bez -
płat ne. Nie są to szko ły pry wat ne, tyl ko
spo łecz ne. Co waż ne – szko ły spo łecz ne
za pew nia ją wy so ką ja kość edu ka cji. 

Ro dzi ce i na uczy cie le wie dząc to
wszyst ko za czę li pro ce du rę po wo ła nia
sto wa rzy sze nia i jed no cze śnie od po wied -
nie do ku men ty zło ży li w Ku ra to rium
Oświa ty. I tak po czte rech mie sią cach
19.06.2015 ro ku sto wa rzy sze nie zo sta ło
wpi sa ne do Kra jo we go Re je stru Są do we -
go pod nr.0000563672ja ko Sto wa rzy -
sze nie Roz wo ju Wsi Ra dzi ko wo No we i
Oko lic. Zo sta ła też pod pi sa na umo wa na
uży cze nie bu dyn ku szko ły. Na le ża ło jesz -
cze wy stą pić o Re gon i NIP  oraz wy stą pić
o wpis do re je stru pla có wek oświa to wych
pro wa dzo nych przez gmi nę.

I tu taj za czy na ją się pro ble my któ re
mo gą być udzia łem każ de go z nas. Nie
by ło pro ble mu z uzy ska niem Re go nu
,na to miast NIP oraz wpis do re je stru UG
zo sta ły za blo ko wa ne po mi mo po sia da -
nych do ku men tów z KRS i Re gon. Po wo -
dem jest na zwa miej sco wo ści któ ra w

jed nych do ku men tach mo że wy stę po -
wać ja ko Ra dzi ko wo No we w in nych No -
we Ra dzi ko wo. Oby dwie na zwy uży wa -
ne by ły wy mien nie, cho ciaż by w ko re -
spon den cji z Urzę du Gmi ny , czy w star -
szych 

do wo dach oso bi stych. W tej chwi li
ta biu ro kra tycz na bzdu ra ha mu je za koń -
cze nie spra wy i zmu sza za ło ży cie li do
mar no wa nia cza su na pro sto wa nie oczy -
wi ste go błę du ad mi ni stra cyj ne go.

Szko le w Ra dzi ko wie chce po móc
wie le osób wi dząc w tej ini cja ty wie
sa me po zy ty wy. Na spo tka niu  z pa -
nią wi ce pre zes Fe de ra cji Ini cja tyw
Oświa to wych  Ali ną Ko ziń ską ro dzi -
ce i na uczy cie le usły sze li „ ra to wa nie
lo kal nych szkół to ra to wa nie pol skiej
wsi, bo ma ła szko ła mo że wspo ma gać
two rze nie wię zi mię dzy ludz kich i ak -
ty wi zo wać lo kal ną spo łecz ność”. W

ra mach re for my wpro wa dzo nej w
1999 ro ku  za czę to li kwi da cję ma -
łych szkół. W 2009 ro ku Mi ni ster -
stwo Edu ka cji uzna ło li kwi da cję wiej -
skich szkół za błąd i wpro wa dzi ło
zmia ny w pra wie umoż li wia ją ce
prze ka za nie ma łej szko ły li czą cej do
70 uczniów in ne mu or ga no wi pro wa -
dzą ce mu bez li kwi da cji. W ra mach
tej sa mej re for my  zli kwi do wa no też
szkol nic two za wo do we co dzi siaj tak -
że uwa ża się za wiel ki błąd.

Za ło ży cie le nie pod da ją się ,szu ka ją
wspar cia u róż nych osób i in sty tu cji. Po -
wia do mi li o swo jej spra wie Rzecz ni ka
Praw Oby wa tel skich ,se kre ta rza  sta nu w
Mi ni ster stwie Edu ka cji Na ro do wej    Ta -
de usza Sła wec kie go ,Pio tra Zgo rzel skie go
po sła z PSL i wie le in nych osób. Ma ją na -
dzie ję ,że wy gra ją tę wal kę z biu ro kra cją
cze go im bar dzo ży czy my.

Człon ko wie sto wa rzy sze nia przed sta wi li sy tu acje szko ły w No wym Ra dzi ko wie.
Pan Po seł Piotr Zgo rzel ski  zo bo wią zał  się po móc szko le w wal ce z ab sur da mi
biu ro kra cji. Na spo tka niu z miesz kań ca mi Wy szo gro du po wie dział, że kie dyś
sam był dy rek to rem szko ły , po ma gał in nym szko łom nie pu blicz nym i wi dzi ja ką
du ża po zy tyw na ro lą dla lo kal nych spo łecz no ści ma ja wiej skie szko ły.

RA DZI KO WO NO WE CZY NO WE RA DZI KO WO

W dniu 16 paź dzier ni ka 2015 ro ku
w Ze spo le Szkół im. Kró lo wej Ja dwi -
gi w Czer wiń sku nad Wi słą ob cho -
dzi li śmy trzy waż ne wy da rze nia:
świę to szko ły, ślu bo wa nie klas
pierw szych i wrę cze nie cer ty fi ka tów
ukoń cze nia szko le nia po li cyj ne go
uczniom kla sy III Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go. Ob cho dy roz po czę ły
się  Mszą Świę tą w Ba zy li ce NMP
w Czer wiń sku.  Opra wę uro czy sto ści
za pew ni ła Or kie stra Ochot ni czej
Stra ży Po żar nej w Cho ci sze wie z ka -
pel mi strzem Je rzym Ja kow skim.

Z ko ścio ła ucznio wie wraz z wy -
cho waw ca mi i na uczy cie la mi prze ma -
sze ro wa li w szy ku woj sko wym, przy asy -
ście pocz tów sztan da ro wych pod bu dy -
nek Urzę du Gmi ny w Czer wiń sku
nad Wi słą, aby kon ty nu ować dal szą
część ob cho dów. Dy rek tor Da riusz
Umięc ki przy wi tał za pro szo nych go ści,
mło dzież, pra cow ni ków szko ły i ro dzi -
ców. Pod nio sły cha rak ter uro czy sto ści
pod kre śli ło wcią gnię cie fla gi pań stwo -
wej i od śpie wa nie hym nu. 

De le ga cja w skła dzie pa ni pro fe sor
An na No wa kow ska, pa ni pro fe sor Do -
ro ta Kło szew ska i pan dy rek tor Da riusz
Umięc ki   zło ży ła   kwia ty pod Po mni -
kiem Smo leń skim wy ra ża ją cym pa mięć

Wyrę cze nie cer ty fi ka tów   kla sie III LO w Czer wiń sku 
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miesz kań ców gmi ny Czer wińsk o ofia -
rach ka ta stro fy lot ni czej z 10 kwiet nia
2010r. Szcze gól ną pa mię cią przy oka zji
tej uro czy sto ści oto czy li śmy Czer wińsz -
czan po mor do wa nych w Mied no je, po -
rucz ni ka ka wa le rii Zdzi sła wa Bań kow -
skie go i po ste run ko we go po li cji pań -
stwo wej Zyg mun ta Ka nię, oraz za mor -
do wa ne go w Ka ty niu puł kow ni ka Bo le -
sła wa Ja ku bia ka z Ra dzi ko wa.

Na stęp nie od by ła się uro czy stość ślu -
bo wa nia klas pierw szych. Ro tę ślu bo wa nia
od czy ta ła pa ni pro fe sor Ele ono ra Kry siak.

Na sztan dar ślu bo wa li   naj lep si
ucznio wie z kla sy pierw szej li ceum
ogól no kształ cą ce go: Na ta lia Pier ście -
niak Oli wia Ku żel i Aga ta Świę to chow -
ska, oraz ucznio wie z kla sy pierw szej
Tech ni kum agro biz ne su: Ma te usz
Smar dzew ski, Szy mon Bier nat i Klau -
dia Ho ro. 

W dru giej czę ści   uro czy sto ści,
ucznio wie kla sy pierw szej li -
ceum   ogól no kształ cą ce go by li pa so -
wa ni na ka de tów kla sy po li cyj nej
przez Wi ce sta ro stę Po wia tu  Płoń skie -
go pa nią An nę Du miń ską -Kier ską,
dy rek to ra ZS im. Kró lo wej Ja dwi gi
Da riu sza Umięc kie go, pod in spek to -

ra   Grze go rza Osiń skie go i aspi ran ta
szta bo we go Pio tra Jasz czu ra.

W trze ciej czę ści uro czy sto ści
ucznio wie kla sy III Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go otrzy ma li cer ty fi ka ty za -
świad cza ją ce o ukoń cze niu szko le nia
po li cyj ne go. Wrę cze nia do ko na li: Wi -
ce sta ro sta Po wia tu   Płoń skie go pa ni
An na Du miń ska -Kier ska, dy rek tor ZS
im. Kró lo wej Ja dwi gi pan Da riusz
Umięc ki, pod in spek tor   Grze gorz
Osiń ski i aspi rant szta bo wy Piotr Jasz -
czur oraz wy cho waw czy ni pa ni
Agniesz ka Bą kow ska -Krucz. Ucznio -
wie, któ rzy uzy ska li naj wyż sze no ty
na świa dec twie ukoń cze nia szko le nia
po li cyj ne go otrzy ma li na gro dy. By li to:
Mal wi na Krze miń ska, Agniesz ka Mą -
czyń ska, Na ta lia Wit kow ska, Mar cin
Mi lew ski i Ka mil Wnuk. 

Po uro czy stych po dzię ko wa niach
uro czy stość za koń czy ła de fi la da klas po -
li cyj nych, któ rą po pro wa dził ka det Mar -
cin Mi lew ski -do wód ca uro czy sto ści.

Po de fi la dzie dy rek tor szko ły   za -
pro sił  go ści, mło dzież i ro dzi ców na bo -
isko szkol ne do obej rze nia po ka zu przy -
go to wa ne go przez Ko men dę Po wia to wą
Po li cji w Płoń sku i wy sta wy na Sa li gim -

na stycz nej po świę co nej po mor do wa -
nym w Mied no je. Na stęp nie w imie niu
wy cho waw czy ni kla sy III LO pa ni
Agniesz ki Bą kow skiej -Krucz, mło dzie -
ży i ro dzi ców uczniów kla sy trze ciej li -
ceum ogól no kształ cą ce go wszy scy
uczest ni cy zo sta li za pro sze ni na woj sko -
wy po czę stu nek w świe tli cy szkol nej -
-tra dy cyj ną gro chów kę przy go to wa ną
przez ro dzi ców kla sy III LO - pa nią  Sta -
ni sła wę Ko ło dziej ską, pa nią Ka ta rzy nę
Krze miń ską, pa nią Ilo nę Wnuk i pa nią
Ka ta rzy nę Wit kow ską.

ZE SPÓŁ SZKÓŁ IM. KRÓ LO WEJ JA DWI GI 

W CZER WIŃ SKU NAD WI SŁĄ

W dniu 13 paź dzier ni ka 2015r
w Ze spo le Szkół im. Ja na Śnia dec -
kie go w Wy szo gro dzie mia ły miej -
sce ob cho dy II edy cji Dnia Chle -
ba&. Mło dzież na szej szko ły roz po -
czę ła uro czy sto ści pro gra mem
słow no - mu zycz nym pt: Pieśń
o chle bie, przy go to wa nym pod kie -
run kiem Pa ni Bar ba ry Gon tar czyk
i Pa ni Ka ta rzy ny Ka miń skiej. 

Uro czy stość ob jął ho no ro wym pa -
tro na tem Pan Piotr Zgo rzel ski Po seł
na Sejm RP. By ło nam mi ło, że w tym
dniu by ło z na mi tak wie lu do stoj nych
go ści. Mie li śmy za szczyt go ścić Pa -
na Wal de ma ra Paw la ka Pre mie ra RP, Pa -
na Ma riu sza Bień ka Sta ro stę Płoc kie go,
Pa na Paw ła Ja ku bow skie go człon ka Za -
rzą du, Rad nych po wia to wych: Pa nią
Elż bie tę Ja chi miak, Pa nią Ewę Ko wa lak,
Pa nią Ja dwi gę Mi lew ską. Nie za bra kło
wśród nas sa mo rzą dow ców Zie mi Wy -
szo grodz kiej: Pa na Ja na Bosz ko Bur mi -
strza Gmi ny i Mia sta Wy szo gród oraz
Pa ni An ny Kos sa kow skiej Se kre ta rza
Gmi ny i Mia sta Wy szo gród, Pa na Zbi -
gnie wa Jó ze fa Bosz ko Prze wod ni czą ce -
go Ra dy Gmi ny i Mia sta Wy szo gród
wraz z rad ny mi. 

By ła wśród nas Pa ni Jo lan ta Łuk siak -
-Ma lic ka Pre zes Za rzą du Vi stu la Ban ku

Spół dziel cze go, przy ja ciel na szej szko ły,
któ ra wspie ra na sze dzia ła nia i po ma ga
nam fi nan so wo w ich re ali za cji. Pa ni Pre -
zes by ła w dniu dzi siej szym spon so rem na -

gród in dy wi du al nych. Głów nym punk -
tem uro czy sto ści był kon kurs na naj lep szy
chleb wy pie ka ny na za kwa sie w ka te go rii
szko ły i zgło sze nia in dy wi du al ne.

W ka te go rii szko ły:
I miej sce wy wal czy ła prze pysz nym chle -

bem Nie pu blicz na Szko ła Pod sta wo wa im.
Mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go w Or szy mo wie,

II miej sce za jął Ze spół Szkół im. Ja -
naŚnia dec kie go wWy szo gro dzie -kla sa IIG,

lau re atem III na gro dy zo sta ła Szko -
ła Pod sta wo wa im. Fry de ry ka Cho pi -
na w Ko byl ni kach.

Wy róż nie nie otrzy ma ły na stę pu -
ją ce szko ły:

Ze spół Szkół w Ryb nie
Szko ła Pod sta wo wa w Rę bo wie

W ka te go rii zgło sze nia in dy wi du al ne:
I miej sce wy wal czy ła Na ta lia Ma li -

now ska, uczen ni ca kl IVG

II miej sce za ję ła Pa ni Iza be la Ru tec ka
lau re atem III na gro dy zo sta ła Pa ni

Mag da le na Ta tar ka.

Ob cho dy uświet nił wy stęp ze -
spo łu lu do we go Nie bo ro wian ki oraz
dzie ci ze Szko ły Pod sta wo wej w Wy -
szo gro dzie.

Dzię ku je my bar dzo i za pra sza -
my za rok.

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

Za pra sza my na stro nę WWW.e -wy -
szo grod.pl na któ rej umie ści li śmy peł -
na Ga le rie zdjęć oraz fil my pre zen tu ją ce
wy stę py mło dzie ży.

II Dzień Chle ba

Wyrę cze nie cer ty fi ka tów   kla sie III LO w Czer wiń sku 
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19 paź dzier ni ka, w Sa li kon fe ren cyj -
nej Do mu Darm stadt od by ło się
spo tka nie z Pa nem Jac kiem Te re bu -
sem Za stęp cą Pre zy den ta Płoc ka
ds. Roz wo ju i In we sty cji do ty czą ce
po li ty ki par kin go wej Mia sta Płoc ka.

Pan Pre zy dent obie cał roz wa żyć po -
stu la ty przed sta wia ne przez
przed się bior ców i po in for mo -
wał, że na li sto pa do wej se sji Ra -
dy Mia sta zo sta nie po raz ko lej -
ny po ru szo ny te mat po li ty ki
par kin go wej Płoc ka.

Spo tka nia w IGRP

Co to jest KFS?
Kra jo wy Fun dusz Szko le -

nio wy (KFS) – in stru ment
do ty czą cy roz wo ju za so bów
ludz kich;

środ ki Fun du szu Pra cy
prze zna czo ne na fi nan so wa -
nie dzia łań na rzecz kształ ce -
nia usta wicz ne go pra cow ni -
ków i pra co daw ców. Ce lem
utwo rze nia KFS jest za po bie -
ga nie utra cie za trud nie nia
przez oso by pra cu ją ce z po wo -
du kom pe ten cji nie ade kwat -
nych do wy ma gań zmie nia ją -
cej się go spo dar ki.

Kto mo że sko rzy stać ze
środ ków KFS?

O środ ki z KFS mo że
wy stą pić każ dy pra co daw ca
w ro zu mie niu prze pi sów
usta wy o pro mo cji za trud -
nie nia i in sty tu cjach ryn ku
pra cy, czy li pod miot za trud -
nia ją cy co naj mniej jed ne go
pra cow ni ka. Pra cow nik
zgod nie z Ko dek sem Pra cy
ozna cza oso bę za trud nio ną na pod -
sta wie umo wy o pra cę, po wo ła nia,
wy bo ru, mia no wa nia lub spół dziel -
czej umo wy o pra cę. Nie jest pra -
cow ni kiem oso ba, któ ra wy ko nu je
pra cę w ra mach prze pi sów pra wa
cy wil ne go, np. na pod sta wie umo -
wy zle ce nia, umo wy o dzie ło czy
też in nych ro dza jów umów cy wil -
no praw nych.

Na co pra co daw ca mo że wy -
ko rzy stać środ ki KFS?

Pra co daw cy za in te re so wa ni pod -
no sze niem kwa li fi ka cji swo ich i swo -
ich pra cow ni ków mo gą ubie gać się o
przy zna nie środ ków z KFS na kształ ce -
nie usta wicz ne, w tym:

1. okre śle nie po trzeb pra co daw cy
w za kre sie kształ ce nia usta wicz ne go w
związ ku z 

ubie ga niem się o sfi nan so wa nie
te go kształ ce nia ze środ ków KFS;

2. kur sy i stu dia po dy plo mo we re -
ali zo wa ne z ini cja ty wy pra co daw cy lub
za je go zgo dą;

3. eg za mi ny umoż li wia ją ce uzy -
ska nie do ku men tów po twier dza ją cych
na by cie umie jęt no ści, 

kwa li fi ka cji lub upraw nień za wo -
do wych,

4. ba da nia le kar skie i psy cho lo gicz -
ne wy ma ga ne do pod ję cia kształ ce nia
lub pra cy 

za wo do wej po ukoń czo nym
kształ ce niu;

5. ubez pie cze nia od na stępstw nie -
szczę śli wych wy pad ków w związ ku z
pod ję tym kształ ce niem.

Ja ka wy so kość środ ków przy -
słu gu je pra co daw cy?

Pra co daw ca mo że otrzy mać środ ki
KFS na sfi nan so wa nie:

80% kosz tów kształ ce nia usta wicz -
ne go, ale nie wię cej niż do wy so ko ści
300% prze cięt ne go wy na gro dze nia w
da nym ro ku na jed ne go uczest ni ka,

100% kosz tów kształ ce nia usta -
wicz ne go – w przy pad ku mi kro przed -
się bior cy (do 10 osób za trud nio nych) -
ale nie wię cej niż do wy so ko ści 300%
prze cięt ne go wy na gro dze nia w da nym
ro ku na jed ne go uczest ni ka.

Gdzie i kie dy skła dać wnio ski?
Środ ki w ra mach KFS przy zna wa -

ne są na wnio sek pra co daw cy. Pra co -

daw cy za in te re so wa ni uzy ska -
niem środ ków z KFS skła da ją
wnio sek w po wia to wym urzę -
dzie pra cy wła ści wym ze
wzglę du na sie dzi bę pra co daw -
cy al bo miej sce pro wa dze nia
dzia łal no ści.

W przy pad ku sie dzi by
pra co daw cy lub miej sca pro -
wa dze nia dzia łal no ści w po -
wie cie płoc kim (tj. 15 gmin:
Bielsk, Bo dza nów, Bul ko wo,
Bru dzeń Du ży, Dro bin, Gą -
bin, Łąck, Ma ła Wieś, No wy
Du ni nów, Ra dza no wo, Słup -
no, Słu bi ce, Sta ra Bia ła, Sta ro -
źre by, Wy szo gród) pra co daw ca
skła da wnio sek do Po wia to we -
go Urzę du Pra cy w Płoc ku ul.
Ko stro gaj 1.

Uwa ga! 
Ak tu al nie PUP w Płoc ku

dys po nu je jesz cze środ ka mi w
ra mach KFS.

In for ma cje do dat ko we
Środ ki z KFS przy zna ne pra co daw -

cy na sfi nan so wa nie kosz tów kształ ce -
nia usta wicz ne go sta no wią po moc
udzie la ną zgod nie z wa run ka mi do -
pusz czal no ści po mo cy de mi ni mis.

Uwa ga! W 2015 środ ki KFS prze -
zna czo ne są na wspar cie kształ ce nia
usta wicz ne go pra cow ni ków  i pra co -
daw ców w wie ku co naj mniej 45 lat.

Pod sta wa praw na:
1. Usta wa z dnia 20 kwiet nia

2004r. o pro mo cji za trud nie nia i in sty -
tu cjach ryn ku pra cy (tekst jed no li ty
Dz.U. z 2015r. poz. 149).

2. Roz po rzą dze nie Mi ni stra
Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia
14 ma ja 2014r. w spra wie przy zna -
wa nia środ ków z Kra jo we go Fun -
du szu Szko le nio we go (Dz.U. z
2014r. poz.639).

Szcze gó ło wych in for ma cji udzie la -
ją pra cow ni cy Po wia to we go Urzę du
Pra cy w Płoc ku ul. Ko stro gaj 1 po kój
24 (I pię tro), tel. 24/267-46-69

Po wia to wy Urząd Pra cy w Płoc ku in for mu je…
jak in we sto wać w ka dry? 

Jo lan ta Gra ży na Łu ka siak -Ma lic ka
Pre zes Za rzą du Vi stu la Ban ku Spół dziel cze go
Czło nek Za rzą du Kra jo we go Związ ku Ban ków

Spół dziel czych
Kan dy dat ka na po sła Sej mu RP

Sza now ni Wy bor cy!
Za jed no z waż niej szych za gad nień uwa żam tro skę o ochro nę pol skiej zie mi przed nie -

kon tro lo wa ny mi wy ku pa mi. Nie go dzę się na pry wa ty zo wa nie la sów pań stwo wych oraz
eks pe ry men ty bu dże to we mo gą ce do pro wa dzić do ka ta stro fy fi nan so wej. Sto ję na sta no wi -
sku, że za do brą , uczci wą pra cę na le ży się so lid ne wy na gro dze nie. Uwa żam za nie spra wie -
dli we mno że nie przy wi le jów i nie uza sad nio ną ochro nę nie któ rych grup za wo do wych. Na -
le żę do tych osób, któ re po stu lu ją dal sze zwięk sze nie ro li sa mo rzą dów za rów no w wy mia -
rze wo je wódz kim, jak po wia to wym i gmin nym. W to czą cej się ostat nio dys ku sji o przy szło -
ści pol skiej ener ge ty ki uwa żam, że na le ży kie ro wać się za sa da mi eko no mii i ra cjo na li zmu,
pro wa dzić po li ty kę zrów no wa żo ną, czy li uno wo cze śniać pol skie przed się bior stwa łań cu -
cha ener ge tycz ne go, ale też wspie rać tech no lo gie al ter na tyw ne. Za bar dzo waż ne za gad nie -
nie w wy mia rze na ro do wym uwa żam wspie ra nie i ochro nę ro dzi ny w każ dym wy mia rze,
za rów no eko no micz nym, jak też praw nym. 

Ja ko Ma zow szan ka chcia ła bym, aby ten za nie dba ny do nie daw na re gion był uno wo -
cze śnia ny in fra struk tu ral nie, go spo dar czo, spo łecz nie, kul tu ral nie i chro nio ny eko lo gicz -
nie. Mój, przed sta wio ny w wiel kim skró cie, pro gram jest zbli żo ny do pro gra mu Pol skie go
Stron nic twa Lu do we go, mam za tem na dzie ję, że bę dą mia ła szan sę je go re ali za cji w prak -
ty ce. Ja ko ma ma trzech do ro słych, usa mo dziel nio nych sy nów mo gę w ca ło ści po świę cić się
dzia łal no ści za wo do wej i po sel skiej. 

Po zdra wiam wszyst kich wy bor ców z na sze go okrę gu, 
li cząc na Wa sze gło sy.
Z wy ra za mi sza cun ku

Jo lan ta Gra ży na Łu ka siak -Ma lic ka

Po pierw szych mi nu tach gry nic nie
wska zy wa ło na to, że bę dzie to
pierw szy w tym se zo nie prze gra ny
mecz na wła snym sta dio nie. Na si
sta nę li do „bo ju” w ro li fa wo ry ta
i mie li tyl ko udo wod nić, że miej sce
wi ce li de ra po 7 ko lej kach jest nie -
przy pad ko we. 

Po 30 mi nu tach do mi na cji na pły cie
bo iska, Mi chał Po pio łek zdo by wa pierw -
szą bram kę dla go spo da rzy. Gra do tej po -
ry ukła da ła się po my śli za wod ni ków, aż
tu na gle – coś się sta ło i dru ży na prze sta -
ła grać „swo ją pił kę”. Do szat ni na prze rwę
„Ste gny” scho dzi ły przy sta nie 1:1.
W dru giej po ło wie w 5 mi nu cie gry
po raz dru gi do bram ki tra fia Mi chał Po -
pio łek i wy da wać by się mo gło, że to na si
bę dą świę to wać w tym dniu zwy cię stwo.
Nie ste ty na ko lej ne dwie bram ki dru ży -

na przy jezd na nie ka za ła so bie dłu go cze -
kać. Do re mi su do pro wa dza ją po kik sie
jed ne go z na szych obroń ców. Trze cia
bram ka to po pis sę dzie go li nio we go, któ -
ry nie po ka zu je ewi dent ne go spa lo ne go,
po któ rym pa da zwy cię ska bram ka dla
Cie sze wa. Na po cie sze nie po zo sta je fakt,
że po uda nym po cząt ku run dy je sien nej
i se rii me czów bez prze gra nej na dal zaj -
mu je my wy so ką 3 po zy cję w ta be li ma jąc
ty le sa mo punk tów, co wi ce li der Wi cher
Cie sze wo. 

Do koń ca roz gry wek zo sta ły 3 ko lej -
ki, ży czy my na szej dru ży nie, aby od na la -
zła zgu bio ną „for mę me czo wą” i na wio -
snę do wal ki o okrę gów kę star to wa ła z po -
zy cji „moc ne go” wi ce li de ra roz gry wek.

Mecz li de ra z GKS Gó rą zo stał prze -
ło żo ny na in ny ter min z po wo du śmier ci
za wod ni ków go spo da rzy.

Ste gny Wy szo gród – Wi cher Cie sze wo 2:3
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19 paź dzier ni ka mi ja 31lat od za -
mor do wa nia ks. Je rze go Po pie łusz ki.
Spra wy któ re dzia ły się obok nas.

Już w li sto pa dzie 1984 r. pol ski ana -
to mo pa to log od krył, że ksiądz Je rzy Po -
pie łusz ko był przez kil ka dni be stial sko
ka to wa ny. Tro py od kry te po ro ku 1990
pro wa dzą do nie uży wa ne go bun kra woj -
sko we go w Ka zu niu, trzech ofi ce rów
WSW i gru py ich wspól ni ków z war -
szaw skiej SB.

„Tak zma sa kro wa ne go cia ła nie wi -
dzia łem ni gdy w ży ciu” – te sło wa wy po -
wie dział 2 li sto pa da 1984 r. pro fe sor Ed -
mund Chró ście lew ski do Jó ze fa Po pie -
łusz ki – bra ta księ dza Je rze go. Chró ście -
lew ski – świa to wej sła wy ana to mo pa to -
log –  na proś bę Epi sko pa tu przy je chał
do Bia łe go sto ku, aby wziąć udział
w oglę dzi nach zwłok. Pro fe sor nie zo stał
prze słu cha ny przed są dem w To ru niu,
któ ry wy da wał wy rok na trzech es be ków
oskar żo nych o za bój stwo księ dza. To
o ty le za ska ku ją ce, że był waż nym świad -
kiem w spra wie i mógł by po dzie lić się
swo imi spo strze że nia mi po par ty mi fa -
cho wą wie dzą. Chró ście lew ski (zmarł
w 1998  r.) nie zdą żył  zło żyć ze znań
w śledz twie pro ku ra to ra An drze ja Wit -
kow skie go. O tym, co zo ba czył wów czas
w pro sek to rium w Bia łym sto ku, opo -
wie dział ro dzi nie Po pie łusz ków, któ ra
do sko na le to za pa mię ta ła. I wte dy za czę -
ły się jej wąt pli wo ści co do te go, czy ofi -
cjal na wer sja zbrod ni by ła ta ka, jak
przed sta wia ły ją wła dze.

Śla dy tor tur
Co ta kie go wstrzą sa ją ce go za uwa żył

pro fe sor Chró ście lew ski (Ja ru zel ski wy -
ra żał się o nim z po gar dą „ten ka to lik”)?
Na zdję ciach z sek cji wi dać zwło ki księ -
dza po twor nie zma sa kro wa ne: licz ne
uszko dze nia szczę ki, wy łu pa ne oko (!),
twarz tak znisz czo na, że za tar ły się jej ry -
sy, nie do po zna nia. To dla te go ro dzi -
na ka pła na i je go naj bliż si przy ja cie le na -
bra li wąt pli wo ści, czy to zwło ki księ dza.
Ja cek Li piń ski –  hut nik z War sza wy,
a pry wat nie dru gi kie row ca Po pie łusz ki
–  zdo był do ku men ta cję sto ma to lo gicz -
ną. W pro sek to rium pod wa żo no szczę -
kę ka pła na i wte dy, po ana li zie zę bów, zi -
den ty fi ko wa no go po nad wszel ką wąt -
pli wość. Gdy Li piń ski roz sze rzył rzę dy
zę bów, oczom wszyst kich świad ków
uka za ła się… ja ma ust na po zba wio na ję -
zy ka. Wy glą da ło to tak, jak by ktoś wy -
rwał ję zyk księ dza. Pro fe sor Chró ście -
lew ski pa trzył na to okiem fa chow ca

i zwró cił uwa gę na kil ka istot nych szcze -
gó łów. Po pierw sze: licz ne ra ny by ły
w róż nym sta dium za bliź nie nia, co
ozna cza ło, że jed ne za da no na wet kil ka
dni wcze śniej przed in ny mi. To wska zy -
wa ło, że ksiądz Je rzy był tor tu ro wa ny
przez kil ka dni. Pro fe sor do szedł rów -
nież do wnio sku, że ka płan był mar twy,
gdy wrzu co no go do wo dy (z re la cji
Grze go rza Pio trow skie go wy ni ka ło, że
es be cy wy rzu ci li cia ło księ dza, gdy był
cięż ko po bi ty, ale ży wy). Dla bie głe go są -
do we go jest to pro ste do usta le nia m.in.
po wy glą dzie płuc. Gdy wrzu ca ny jest
do wo dy czło wiek ży wy, je go płu ca od dy -
cha ją, przez co na bie ra ją wo dy. Gdy
wrzu ca ne są zwło ki, płu ca już nie pra cu -
ją i nie na bie ra ją wo dy. Wszyst kie te (i in -
ne) spo strze że nia do pro wa dzi ły Chró -
ście lew skie go do wnio sku, że „ka pe lan
So li dar no ści” był przed swo ją śmier cią
bru tal nie tor tu ro wa ny przez wie le go -
dzin. Do wo dy, że tak by ło na praw dę,
zgro ma dził wie le lat póź niej pro ku ra tor
An drzej Wit kow ski.

Ta jem ni ca ró żań ca
W paź dzier ni ku 1984  r., gdy mi li -

cjan ci i funk cjo na riu sze służb spe cjal -
nych szu ka li za gi nio ne go księ dza, ka pi -
tan Ro mu ald S. z kontr wy wia du WSW
w To ru niu zna lazł je go ró ża niec. Przy ja -
cie le za mor do wa ne go ka pła na po twier -
dzi li, że ró ża niec na le żał do nie go. Ró ża -
niec le żał obok mo stu na Wi śle w To ru -

niu. Jak wy ka za ło śledz two pro ku ra to ra
Wit kow skie go, to tam prze wie zio no
księ dza Je rze go upro wa dzo ne go w Gór -
sku. Tam wła śnie, w za ro ślach pod mo -
stem, ksiądz zo stał po bi ty i prze ka za ny
in nej gru pie opraw ców. Co dzia ło się
z nim da lej? W śledz twie za cho wa ły się
dwie cie ka we re la cje. Jed ną z nich zło ży -
ła ko bie ta, któ ra w paź dzier ni ku 1984 r.
le ża ła w szpi ta lu we Wło cław ku i za pa -
mię ta ła, jak na dzień czy dwa przy wie -
zio no tam księ dza Je rze go (roz po zna ła
go po wy ra zie twa rzy). Zna jo ma war -
szaw ska pie lę gniar ka opo wie dzia ła pro -
ku ra to ro wi, że dwa lub trzy dni po upro -
wa dze niu księ dza zja wił się u niej w do -
mu mi li cjant i za py tał, ja kich le ków uży -
wa ka płan. Wszyst ko to wska zu je na to,
że ksiądz żył jesz cze pa rę dni po upro wa -
dze niu.

Ale jest jesz cze je den, bar dzo waż ny
trop. To re la cje sze ściu funk cjo na riu szy
Woj sko wej Służ by We wnętrz nej, któ rzy
w 1984 r. zaj mo wa li się spra wą księ dza.
I to oni śle dzi li go po tym, jak wy je chał
z Byd gosz czy. W 1990 r. do tarł do nich
pro ku ra tor An drzej Wit kow ski. Je den
z ofi ce rów WSW ze znał, że ksiądz zo stał
po bi ty w To ru niu, w po bli żu mo stu,
a po tem za bra ny sa mo cho dem do bun -
kra amu ni cyj ne go w Ka zu niu. Tam aż
do 25 paź dzier ni ka był be stial sko tor tu -
ro wa ny przez funk cjo na riu szy WSW
pod opie ką KGB. Świa dek, któ ry to ze -
znał, po dał na wet na zwi ska trzech ofi ce -

rów, któ rzy mie li tor tu ro wać ka pła na. To
puł kow nik, ka pi tan i ma jor. Wszy scy ży -
ją do dziś w War sza wie. Po bie ra ją wy so -
kie eme ry tu ry. Ni gdy nie od po wie dzie li
za tę ma ka brycz ną zbrod nię.

Wer sję o Ka zu niu po twier dza jesz -
cze je den szcze gół. Mó wił o nim już w la -
tach 80. Krzysz tof Wy szkow ski. Cho dzi
o ka mie nie przy wią za ne do nóg ka pła na.
Ana li za geo lo gicz na wy ka za ła, że ka mie -
nie te ma ją rzad ki skład mi ne ra łów, ja ki
spo ty ka się wła śnie w oko li cach Ka zu -
nia. To by ła ko lej na, nie za leż na po szla ka
pro wa dzą ca do wnio sku, że wła śnie
w Ka zu niu prze by wał upro wa dzo ny
ksiądz.

Re la cja jed ne go świad ka
Jest jesz cze je den świa dek, któ ry

po twier dza tę wer sję. To eme ry to wa ny
ofi cer war szaw skiej Służ by Bez pie czeń -
stwa (bę dę go na zy wał Y). W paź dzier -
ni ku 1984  r., kie dy pra co wał w war -
szaw skiej SB, we zwał go je go prze ło żo -
ny – pan W. (ży je do dziś i wie dzie ży -
cie sza no wa ne go eme ry ta) i po wie dział
mu o za da niu spe cjal nym, któ re zle cił
mu oso bi ście sam ge ne rał Kisz czak. Pan
W. miał zna leźć lu dzi, któ rzy bę dą co -
dzien nie za wo zić pro wiant do sta re go
bun kra w Ka zu niu, gdzie eki pa WSW
wy ko ny wa ła „za da nie spe cjal ne”. Do -
sta li na ten cel na wet spe cjal ny re sor to -
wy sa mo chód – po lo ne za. Y nie py tał,
bo nie miał w zwy cza ju w ta kich sy tu -
acjach za da wać zbęd nych py tań, tym
bar dziej, że cza sy by ły nie spo koj ne,
a w re sor cie z po dej rze niem pa trzo no
na tych, co za da wa li py ta nia. W każ -
dym ra zie od 20 paź dzier ni ka Y i je go
ko le dzy – pod wład ni pa na B. – kur so -
wa li re gu lar nie mię dzy War sza wą a Ka -
zu niem ko ło Mo dli na i wo zi li je dze nie.
Y za pa mię tał swój pierw szy wy jazd
do Ka zu nia. „Na miej sce tra fi li śmy bez -
błęd nie, ale do je cha li śmy tyl ko do szla -
ba nu blo ku ją ce go bez po śred ni do jazd
do bun kra. Da lej pro wa dzi ła dro ga szu -
tro wa, po któ rej nie wol no nam by ło je -
chać. Przy szla ba nie cze kał na nas czło -
wiek mó wią cy z sil nym ro syj skim ak -
cen tem. Czło wiek ten ode brał od nas

pro wiant, a po tem w wul gar nych sło -
wach ka zał nam od jeż dżać”. Po je cha li
i nie za da wa li wię cej py tań. Opi sy wa ny
tu taj Y. był w Ka zu niu kil ka ra zy – 2,
mo że 3. Póź niej przy szło po le ce nie, że -
by za prze stać wy jaz dów do Ka zu nia
z apro wi za cją. Więc Y i je go ko le dzy
prze sta li jeź dzić. Kil ka lat po trans for -
ma cji ustro jo wej, gdy więk szość ofi ce -
rów SB by ła już na eme ry tu rach, pan Y
i pan W. spo tka li się w gro nie daw nych
ko le gów z SB. Wy pi li mo rze wód ki
i wte dy pan W. nie chcą cy wró cił
do tam tej hi sto rii. Opo wie dział mo je -
mu roz mów cy, że „za da nie spe cjal ne”
z 1984  r. mia ło dla te go tak ogrom ne
zna cze nie, bo w Ka zu niu był „ja kiś
ksiądz zwią za ny z opo zy cją”, wo bec
któ re go pro wa dzo no „dzia ła nia spe cjal -
ne”. Mój Y oczy wi ście nie py tał, bo nie
miał w zwy cza ju py tać, ale od po wiedź
by ła oczy wi sta. W paź dzier ni ku
1984 r. za gi nął tyl ko je den ksiądz ka to -
lic ki, któ ry na zy wał się Je rzy Po pie łusz -
ko (wcze śniej no sił imię Al fons).

Nasz Y sam o so bie mó wi, że nie był
grzecz nym chłop cem. „Wiesz, że nie by -
łem anioł kiem” – mó wił mi. – „Cza sem
trze ba by ło ja kie goś opo zy cjo ni stę obić,
cza sem dać w ry ja ja kie muś gów nia rzo wi,
cza sem ko goś wy wóz ką do la su po stra -
szyć, a cza sem ja kie goś księ dza zgno ić”.
Nie był „anioł kiem” przez ca łe la ta 80.,
a gdy wiatr hi sto rii wy rzu cił na śmiet nik
Służ bę Bez pie czeń stwa, po pra co wał jesz -
cze pa rę lat w po li cji, jak wie lu je go kum -
pli z SB. Od wie lu lat jest na eme ry tu rze.
Wtym cza sie uspo ko ił się, ni ko mu już nie
obi ja mor dy, po li ty kę ma w d…, a je dy ną
rze czą, któ rej pra gnie, jest świę ty spo kój.
Opi sa na tu taj re la cja Y nie by ła ni gdy spi -
sa na w żad nym pro to ko le, a on sam ni gdy
nie zo stał prze słu cha ny w związ ku z tą
spra wą. Re la cja wy da je się jed nak wia ry -
god na. Po pierw sze dla te go, że Y za pa mię -
tał wie le szcze gó łów po twier dzo nych nie -
za leż nie wśledz twie pro ku ra to ra An drze -
ja Wit kow skie go. Po dru gie: Y to czło wiek
z na tu ry nie sko ry do kon fa bu la cji i prze -
ina czeń

LE SZEK SZY MOW SKI

GA ZE TA WAR SZAW SKA

Bun kier opraw ców 
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To był smut ny week end w wy -
ko na niu bo dza now skich pił ka -
rzy. Swo je me cze prze gra ły
oby dwie dru ży ny. Se nio rzy
uznać mu sie li wyż szość Po go ni
Słu pia w me czu wy jaz do wym,
a mło dzież in au gu ru jąc roz -
gryw ki na bo isku w Bo dza no -
wie prze gra ła z Aka de mią Pił -
kar ską z So cha cze wa, nie
strze la jąc tak jak se nio rzy ani
jed ne go go la.

W nie dziel ne przed po łu dnie
pierw szy ze spół zmie rzył się
w Słu pi z miej sco wą Po go nią.
Kon fron ta cja roz po czę ła się
od mi nu ty ci szy po świę co nej tra -
ge dii ja ka ro ze gra ła się w piąt ko -
wy wie czór, kie dy to w wy pad ku
sa mo cho do wym śmierć po nio sło
5 osób (w tym dwóch ak tu al nych
za wod ni ków Star tu Pro bosz cze -
wi ce). 

Był to dzi wy mecz, zwłasz cza,
że pierw szy kwa drans zde cy do -
wa nie na le żał do Hu ra ga nu, któ ry
w cią gu tych kil ku na stu mi nut
mógł strze lić przy naj mniej dwa

go le – nie ste ty tak się nie sta ło.
Bram ki zdo by wa li na to miast go -
spo da rze. Pierw szą w ostat niej
mi nu cie pierw szej po ło wy, a dru -
gą w efek cie okry cia w ce lu do pro -
wa dze nia do wy rów na nia w do li -
cza nym cza sie gry dru giej po ło wy.

W pierw szej od sło nie moż -
na by ło my śleć o ko rzyst nym wy -
ni ku, głów nie w po cząt ko wej fa -
zie gry. Nie ste ty strza ły tra fia ły
wprost w bram ka rza.

Za koń czy ło się tak, jak nie po -
win no się za koń czyć. Cóż? Ta ka
jest pił ka noż na. Nie wy ko rzy stu -
jąc sy tu acji i tra cąc mnó stwo pi -
łek w środ ku po la nie moż na li -
czyć na ko rzyst ny re zul tat.

Po dob nie za grał Mło dy Hu ra -
gan. Bo jaź li wie i bez po my słu
na grę. W star ciu z du żo sil niej -
szy mi fi zycz nie ry wa la mi z So -
cha cze wa nie miał prak tycz nie
szans na osią gnię cie ko rzyst ne go
re zul ta tu. Oczy wi ście mo gło być
nie co le piej, gdy by mło dzież wy -
ko rzy sta ła kil ka do god nych sy tu -
acji. Nie ste ty nie uda ło się,
a w efek cie go ście wy gra li to spo -
tka nie 5:0.

PO GOŃ SŁU PIA 
– HU RA GAN BO DZA NÓW 2:0 (1:0)

W dniu 10 paź dzier ni ka 2015 r.
w Bo dza no wie pod czas I Otwar te -
go Tur nie ju Dru żyn Sa mo rzą do -
wych w Pił ce Noż nej o Pu char Sta -
ro sty Płoc kie go w Do li nie Rze ki
Wi sły re pre zen ta cja GMI NY BUL KO -
WO za ję ła 1 miej sce!!!

Gru pę A – Bul ko wo wy gra ło z bi -
lan sem dwóch wy gra nych oraz dwóch
re mi sów. Ko lej no w fi na le zmie rzy li -
śmy się ze zwy cięz cą gru py B – re pre -
zen ta cją Gmi ny Sta ra Bia ła. Po nie -
zwy kle za cię tym me czu, gdzie po re -
gu la mi no wym cza sie gry wid niał wy -
nik 1-1, rzu ty kar ne mu sia ły wy ło nić
zwy cięz cę tur nie ju. Re pre zen tan ci
Bul ko wa wy szli z te go „star cia”
gó rą i wy gra li ca ły tur niej.
Po nad to, ty tuł naj lep sze -
go za wod ni ka tur nie ju
zdo był Pa weł Mał kie -
wicz, któ ry rów nież
strze lił naj wię cej, bo aż
6 bra mek dla Bul ko wa.

Zwy cię ski Tur niej Pił ki
Noż nej w Bo dza no wie
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