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KIM JE STE ŚMY?
Je ste śmy ru chem sa mo rzą do -

wym. W wy ni ku ostat nich wy bo rów
sa mo rzą do wych ja ko Bez par tyj ni Sa -
mo rzą dow cy sta li śmy się czwar tą si łą
w Pol sce. Cho ciaż nie uda ło nam się
wy sta wić list we wszyst kich okrę gach,
uzy ska li śmy wy nik 5,3% w ska li kra ju.
Wpro wa dzi li śmy do wo je wódz kich
sej mi ków 15 rad nych. Na Dol nym Ślą -
sku mar szał kiem po now nie zo stał li -
der Bez par tyj nych Ce za ry Przy byl ski.
Z ko lei w Zie lo nej Gó rze pre zy den -
tem mia sta zo stał Ja nusz Ku bic ki,
w Bo le sław cu – Piotr Ro man,
a w Szcze ci nie – Piotr Krzy stek. W Za -
chod nio po mor skim sta no wi sko prze -
wod ni czą cej sej mi ku ob ję ła Ma ria Il -
nic ka -Mą dry. Kon rad Ry tel, wy wo dzą -
cy się z Ma zo wiec kiej Wspól no ty Sa -
mo rzą do wej, za sia da na to miast w ma -
zo wiec kim sej mi ku.

Osta tecz nie na ścia nie za chod niej
po par cie dla Bez par tyj nych Sa mo rzą -
dow ców wy nio sło: 15% Dol ny
Śląsk, 13,7% Za chod nio po mor -
skie, 13,2% Lu bu skie i ta ki cel przy świe -

ca nam w nad cho dzą cych wy bo rach
par la men tar nych.

Ostat nie wy bo ry sa mo rzą do we,
w któ rych otrzy ma li śmy po nad 5% po -
par cia w ska li kra ju, są zna ko mi tym

przy kła dem wiel kie go za ufa nia spo łecz -
ne go, ja kim cie szą się sa mo rzą dy. Lo kal -
na de mo kra cja jest bo wiem pod sta wą
na sze go do bro by tu. To My, tu na do le,
wie my naj le piej ja kie są na sze naj waż -

niej sze pro ble my i wie my jak je sku tecz -
nie roz wią zy wać. Nad szedł czas, aby
wy ko rzy stać na szą wie dzę oraz do -
świad cze nie i zwięk szyć udział oby wa -
te li w ży ciu spo łecz no -po li tycz nym kra -
ju. Chce my, aby głos miesz kań ców wsi,
miast i mia ste czek w koń cu zo stał usły -
sza ny w Sej mie i Se na cie.

NA SZE PRIO RY TE TY
Ja ko Bez par tyj ni Sa mo rzą dow cy

chce my kon ty nu ować mi sję, któ rą roz -
po czę li śmy po nad 5 lat te mu. Pra gnie -
my prze nieść na sze idee i po glą dy
do po li ty ki kra jo wej, udo wad nia jąc
tym sa mym, że nie mu si my trwać
w du opo lu na sce nie po li tycz nej. Na -
sze do świad cze nie z po li ty ki re gio nal -
nej, po łą czo ne ze świe żo ścią i no wą
ener gią wy ko rzy sta my do two rze nia
Pol ski so li dar nej, roz wi ja ją cej się, in no -
wa cyj nej, bę dą cej bli sko lu dzi i dla lu -
dzi. Nie in te re su je nas za ostrza ją cy się
spór o ide olo gię. Chce my bu do wać
Pol skę, w któ rej każ dy z nas, bez wzglę -
du na swo je po glą dy, znaj dzie swo je
miej sce do god ne go ży cia.

BEZ PAR TYJ NI i SA MO RZĄ DOW CY

Czytaj str. 3
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Wi tam z sierp nio wym wy da niem
ga ze ty e -wy szo grod. pl

W ostat nich wy da wa ło by sie spo -
koj nych dniach do tknę ły nas sze reg
klęsk.

Jed no to po żar Do mu Po mo cy
Spo łecz nej w Mi sze wie Mu ro wa nym
gdzie w wy ni ku po ża ru, dach nad gło -
wą stra ci ło ok 100 nie peł no spraw -
nych pod opiecz nych. Na szczę ście ni -
ko mu z miesz kań ców ośrod ka nic się
nie sta ło. O ska li po ża ru niech świad -
czy fakt iż w ak cji ga śni czej bra ło
udział ok. 180 stra ża ków z re gio nu
płoc kie go, łącz nie z jed nost ką ze stra -
ży za wo do wej z PKN Or len.

Ko lej ny pro blem to roz prze strze -
nia nie sie na nasz te ren cho ro by ASF.
W jed nym z go spo darstw zdia gno zo -
wa no te go wi ru sa w związ ku z czym
wy bi to tam ca łe sta do świń. 731
sztuk. Go spo da rze mu sie li też znisz -
czyć ca łe zma ga zy no wa ne za pa sy sło -
my i ziar na zbóż. Ho dow la świń by ła
ich głów nym źró dłem utrzy ma nia.

Na tle te go wszyst kie go jesz cze
na ra sta pro blem na dal nie od bie ra -
nych śmie ci w gmi nach Wy szo gród
i Czer wińsk. Koń ca roz wią za nia spra -
wy nie wi dać.

PA WEŁ KŁO BU KOW SKI
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Uro czy sto ści Od pu sto we 15 sierp nia 2019 r. 
w Czer wiń sku nad Wi słą

W uro czy stość Wnie bo wzię cia Naj święt szej Ma ryi
Pan ny w Sank tu arium Mat ki Bo żej Po cie sze nia
w Czer wiń sku nad Wi słą po rzą dek Mszy
Św: 7.00, 8.30, 10.00, 12.00 su ma od pu sto wa
w na oł ta rzu po lo wym po łą czo na z do żyn ka mi de -
ka na tu wy szo grodz kie go oraz 17.00. 

De le ga cje z wień ca mi już od godz. 11.30 usta wia ją
się przed oł ta rzem po lo wym. Mszy Św. od pu sto wej prze -
wod ni czył bę dzie ks. prał. Ja nusz Mac kie wicz, dzie kan
de ka na tu wy szo grodz kie go.

Ka za nie od pu sto we wy gło si ks. dr An drzej Wu jek
z Sa le zjań skie go Ośrod ka Mi syj ne go w War sza wie. 

Ser decz nie za pra sza my Pa ra fian, Piel grzy mów
i Sym pa ty ków Sank tu arium Ma ryj ne go w Czer wiń sku
nad Wi słą. 

W pol skiej tra dy cji uro czy stość Wnie bo wzię cia Naj -
święt szej Ma ryi Pan ny zwa na jest rów nież świę tem Mat ki
Bo żej Ziel nej. Na pa miąt kę po da nia gło szą ce go, że Apo -
sto ło wie za miast cia ła Ma ryi zna leź li kwia ty, po świę ca się
pod czas każ dej Mszy Św. w tym dniu kwia ty, zio ła i kło sy
zbóż. Po świę co ne zio ła za po śred nic twem Ma ryi otrzy -
mu ją moc lecz ni czą i chro nią od cho rób i za ra zy. Rol ni cy
de ka na tu wy szo grodz kie go te go dnia dzię ku ją rów nież
Bo gu za plo ny zie mi, owo ców i ziar na, któ re ze bra li z pól.

Dy rek cja i Ra da Pe da go gicz na Ze spo łu Szkół im. Kró lo wej Ja dwi gi w Czer wiń sku nad Wi słą wspól nie ze Sto wa -
rzy sze niem Dum ni z Pol ski za pra sza ją wszyst kich Pań stwa uro dzo nych do 8 ma ja 1945r. 

na uro czy stą in au gu ra cję ro ku szkol ne go 2019/2020.
Ak cja ,,Prze rwa ny marsz” ma w spo sób sym bo licz ny do koń czyć prze rwa ną przed osiem dzie się ciu la ty edu ka cję.

Za pra sza my do wspól ne go uczest nic twa, prze ży wa nia i wspo mnień tam tych dni…
Re je stra cja i in for ma cje na stro nie: www.prze rwa ny marsz.pl

Ak cja „Prze rwa ny marsz…”– 2 wrze śnia 2019r.
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„Po ma gaj my mło dym wy ra stać na zdro wych an ty kon for mi -
stów!” – te sło wa pa pie ża Fran cisz ka za in spi ro wa ły
dwóch 28-lat ków, miesz kań ców Wy szo gro du i Czer wiń ska
nad Wi słą do zre ali zo wa nia nie co dzien ne go przed się wzię -
cia. 31 lip ca 2019r. Mar cin Kąt niak i Mar cin Łąt ka wy ru szy li
wspól nie na ro we ro wą piel grzym kę do Wa ty ka nu. Za mie rza -
ją po ko nać na ro we rach tra sę li czą cą nie mal 2000 ki lo me -
trów. Do Sto li cy Pio tro wej pra gną do trzeć 18 sierp nia, by
tam spo tkać się z Pa pie żem Fran cisz kiem. Głów nym ce lem
ich piel grzym ki jest ze bra nie pie nię dzy na re ha bi li ta cję Pod -
opiecz nych Fun da cji Ser ce Dziec ka. W trak cie po dró ży
na stro nie fun da cji pro wa dzo na jest zbiór ka pie nię dzy, za -
chę ca my do wspar cia. Wpłat moż na do ko ny wać na Fa ce bo -
oko wej zbiór ce, bądź też w tra dy cyj ny spo sób - bez po śred nio
prze le wem na kon to fun da cji.

Po da je my da ne do prze le wu:
Fun da cja Ser ce Dziec ka
Bank Mil len nium S.A.
Nr kon ta: 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
Wpła ty z do pi skiem: SPOR TO WE SER CE DZIEC KA

W ini cja ty wę za an ga żo wa ni są licz ni przed się bior cy, zna jo mi,
a tak że zna ni spor tow cy i ak to rzy. An ty kon for mi ści z Ser cem otrzy -
mu ją licz ne po zdro wie nia oraz ga dże ty, któ re prze ka zy wa ne są na li -
cy ta cje pro wa dzo ne przez Fun da cję Ser ce Dziec ka. Prze bieg piel -
grzym ki moż na śle dzić na ofi cjal nym pro fi lu Fa ce bo ok oraz In sta gra -
mie „An ty kon for mi ści z ser cem”. 

W śro dę, 31 lip ca po Mszy Świę tej, śnia da niu zor ga ni zo wa nym
w Do mu We sel nym „Zam ko wa” i uro czy stym star cie na si bo ha te ro -
wie wy ru szy li w dro gę. Pod czas wy pra wy piel grzy mi prze mie rza ją 4
kra je: Pol skę, Cze chy, Au strię, Wło chy, po ko nu ją trud ne, wy ma ga ją -
ce tra sy. Mie rzy li się już z piasz czy sty mi i błot ny mi dro ga mi w Pol sce,
czy też stro my mi, gór ski mi dro ga mi w Au strii. Wy pra wa ma cha rak -

ter eks tre mal ny, chło pa cy mo gą li czyć wy łącz nie na sie bie i na po tka -
nych po dro dze lu dzi. Głę bo ko wie rzą w to, że w ser cu każ de go czło -
wie ka jest chęć po ma ga nia. Na si piel grzy mi mu szą spro stać nie la da
wy zwa niu i każ de go dnia mie rzyć się z róż ny mi prze ciw no ścia mi.
Zda rzy ło się spa nie pod na mio tem, czy też przy bra mie ple ba nii
pod go łym nie bem. Nie omi nę ły ich tak że ro we ro we uster ki czy za wi -
ro wa nia po go do we. An ty kon for mi ści ma ją w so bie ogrom ną wo lę
wal ki i dziel nie ja dą ca ły czas do przo du. Obec nie są już we Wło szech,

a do ce lu zo sta ło im oko ło 300 ki lo me trów! Trzy maj my kciu ki
za szczę śli we i bez piecz ne do tar cie do Wa ty ka nu!

Bo ha te ro wie ini cja ty wy bar dzo ser decz nie dzię ku ją wszyst kim,
któ rzy w więk szy czy też mniej szy spo sób przy czy ni li się do wspar cia
i or ga ni za cji wy pra wy. Dzię ku ją za do bre sło wo, za mo dli twę, za do -
ko ny wa nie wpłat na rzecz po trze bu ją cych dzie ci.

FO TO GRA FIE: PRO FIL FA CE BO OK „AN TY KON FOR MI ŚCI Z SER CEM”

An ty kon for mi ści z Ser cem!

Reklama
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„Kie dy się śmie je dziec ko, śmie je się ca ły świat…” Sło -
wa te wy brzmia ły 31 lip ca 2019r. w Śro do wi sko wym
Do mu Sa mo po mo cy w Wy szo gro dzie, pod czas uro czy -
ste go otwar cia sa li te ra pii sen so rycz no -ru cho wej i tech -
nicz no -sto lar skiej oraz roz strzy gnię cia Kon kur su Pla -
stycz ne go pt. „Wa ka cje Ma rzeń”.

Wśród za pro szo nych go ści zna leź li się  Sta ro sta Płoc ki – Pan Ma riusz Bie niek,
Wi ce sta ro sta Po wia tu Płoc kie go – Pa ni Iwo na Sie roc ka, Pa ni Ewa Smół ka - Dy rek tor
Do mu Po mo cy Spo łecz nej w Wy szo gro dzie, Pan Hu bert Więc kow ski – Dy rek tor
Pla ców ki Opie kuń czo – Wy cho waw czej w Wy szo gro dzie oraz Pan Ra fał Bar ciń -
ski – Z -ca Dy rek to ra Wy dzia łu Or ga ni za cji i Nad zo ru Sta ro stwa Po wia to we go
w Płoc ku. Pod czas uro czy sto ści nie za bra kło wspie ra ją cych Nasz Dom Ro dzi ców,
Opie ku nów i Bli skich  – Uczest ni ków ŚDS w Wy szo gro dzie.

Sym bo licz ne go prze cię cia wstę gi, do ko nał Sta ro sta Po wia tu Płoc kie go – Pan
Ma riusz Bie niek, Pa ni Wi ce sta ro sta Po wia tu – Iwo na Sie roc ka oraz przed sta wi ciel -
ka gro na ro dzi ców Pa ni Bo gu mi ła Ślaz.

Środ ki fi nan so we na otwar cie tych sal po cho dzą z Po wia tu Płoc kie go, a tak że
Fir my „Au re Pio” Sp. z. o. o w War sza wie, któ ra udzie li ła wspar cia fi nan so we go
na ich wy po sa że nie.

Sa le za rów no sen so rycz no – ru cho wa jak i tech nicz no -sto lar ska po zwo lą
na więk szą te ra pię dla osób nie peł no spraw nych. Trzy ma my kciu ki, aby każ da chwi -
la te ra pii mia ła swój po zy tyw ny od dźwięk wi docz ny w po lep sza ją cej się spraw no ści
fi zycz nej, w funk cjo no wa niu emo cjo nal no – spo łecz nym.

Ko lej ną czę ścią uro czy sto ści by ło roz strzy gnię cie kon kur su Pla stycz ne go pt.
„Wa ka cje Ma rzeń” i wrę cze nie na gród zwy cięz com.

Nie za bra kło emo cji, po dzię ko wań i wzru szeń. Wszy scy go ście i uczest ni cy ŚDS,
ba wi li się fan ta stycz nie. Im pre zie to wa rzy szy ły wspa nia łe za ba wy, grill i sło dy cze

W no cy, z 3 na 4 sierp nia 2019 r., do szło do ogrom ne go po ża ru
w Do mu Po mo cy Spo łecz nej „Nad Ja rem” w No wym Mi sze wie.
Pra cow ni cy Do mu Po mo cy Spo łecz nej na tych miast roz po czę li
ewa ku ację miesz kań ców, wśród któ rych są lu dzie star si, cho rzy
i wy ma ga ją cy sta łej opie ki.
W krót kim cza sie do po mo cy miesz kań com i pra cow ni kom przy -
by ły pierw sze za stę py Stra ży Po żar nej, któ re nie zwłocz nie za czę ły
ga sze nie ognia. Ak cja ra tow ni cza by ła bar dzo trud na, w su mie
bra ło w niej udział kil ka dzie siąt za stę pów Stra ży Po żar nej z po wia -
tu płoc kie go i z po wia tów są sied nich. Wal ka z po ża rem trwa ła
przez ca łą noc.
Z bu dyn ku Do mu Po mo cy Spo łecz nej „Nad Ja rem” w No wym Mi -
sze wie ewa ku owa no ok. 100 osób, na szczę ście, dzię ki bły ska -
wicz ne mu i spraw ne mu dzia ła niu, ni ko mu nic się nie sta ło. Miesz -
kań cy zo sta li prze wie zie ni do in nych Do mów Po mo cy Spo łecz nej
na te re nie po wia tu płoc kie go. Są bez piecz ni, ma ją fa cho wą opie -
kę, rów nież psy cho lo gicz ną.
Ja ko go spo da rze Po wia tu Płoc kie go, bar dzo ser decz nie dzię ku je -
my Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, dru hom z Ochot ni czych Stra ży
Po żar nych, Po li cji, pra cow ni kom Do mu Po mo cy Spo łecz nej
„Nad Ja rem” w No wym Mi sze wie i wszyst kim, dzię ki któ rym ak cja
ra tun ko wa prze bie gła spraw nie i bez piecz nie. Dzię ki Pań stwa po -
sta wie, uda ło się oca lić to, co naj cen niej sze – ludz kie ży cie.

Z WY RA ZA MI SZA CUN KU 
ZA RZĄD PO WIA TU PŁOC KIE GO

Po żar w Do mu Po mo cy Spo łecz nej „Nad Ja rem” 
w No wym Mi sze wie

Otwar cie no wych sal 
w Śro do wi sko wym Do mu Sa mo po mo cy w Wy szo gro dzie

1 sierp nia 2019 ro ku o godz. 17: 00 w Am fi te atrze nad Wi słą w Wy szo gro dzie od by ły się 
po wia to we ob cho dy 75 rocz ni cy Wy bu chu Po wsta nia War szaw skie go.

W ra mach tych ob cho dów od był się kon cert w wy ko na niu gru py Art  oraz Uczniów Ze spo łu Szkół im. Ja na Śnia -
dec kie go w Wy szo gro dzie. Po kon cer cie od by ło się wspól ne śpie wa nie pie śni.

W uro czy sto ści udział wzię li Sta ro sta Płoc ki – Pan Ma riusz Bie niek, Wi ce sta ro sta Płoc ki 
– Pa ni Iwo na Sie roc ka, Rad na Po wia tu Płoc kie go – Pa ni Elż bie ta Ja chi miak oraz Bur mistrz Gmi ny 

i Mia sta Wy szgród – Pa ni Iwo na Gor tat. Uro czy stość zo sta ła przy go to wa na przez Dy rek to ra – Pa nią Jo an nę Mi -
sia kow ską, Na uczy cie la – Pa nią Ka ta rzy nę Ka miń ską oraz Uczniów Ze spo łu Szkół im. Ja na Śnia dec kie go 

w Wy szo gro dzie.

Po wia to we Ob cho dy
75 rocz ni cy 

Wy bu chu Po wsta nia War szaw skie go 
w Wy szo gro dzie
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ASF już na te re nie gmi ny Czer wińsk nad Wi słą

reklama

W mi nio nym ty go dniu w jed nym
z go spo dar stwa ho dow la nych,
na te re nie gmi ny Czer wińsk
nad Wi słą zdia gno zo wa no wi rus
Afry kań skie go Po mo ru Świń.
W związ ku z tym wy bi te zo sta ło
ca łe sta do świń utrzy my wa ne
w tym go spo dar stwie.

Przy pad ki od na le zie nia pa dłych dzi ków na ter -
nie po wia tu płoń skie go są zna ne już od kil ku ty go -
dni, w związ ku z tym ca ły po wiat płoń ski od 22 lip -
ca był ob ję ty tzw. „czer wo ną stre fą” Ozna cza ło to,
że w tym re jo nie ist nia ło du że nie bez pie czeń stwo
za ra że nia świń tym wi ru sem, by ły na ło żo ne więk -
sze re stryk cję na go spo dar stwa utrzy mu ją ce trzo dę
chlew ną. 

3 sierp nia Po wia to wy Le karz We te ry na rii
w Płoń sku Lech Chy ba ła otrzy mał in for ma cję, że
wy kry to pierw szy przy pa dek wi ru sa ASF u świń
w go spo dar stwie znaj du ją cym się w Ga war cu Dol -
nym. 7 sierp nia wsz czę to pro ce du rę li kwi da cji
ogni ska wi ru sa, co wią za ło się z ko nicz no ścią ubi -
cia 731 sztuk trzo dy chlew nej, za rów no do ro słe
osob ni ki jak też kil ku dnio we pro się ta, wszyst kie
sztu ki po za bi ciu, we dług pro ce dur zo sta ły za bra -
ne do za kła dów uty li za cji. 

Od czwart ku, 8 sierp nia pro wa dzo ne są dal sze
czyn no ści ma ją ce na ce lu unik nię cia roz prze strze -
nie nia się wi ru sa. We dług za le ce nie rol nik mu siał

z uty li zo wać wszyst ko co znaj do wa ło się w go spo -
dar stwie. Sło ma któ rą ho dow ca zgro ma dził pod -
czas te go rocz nych żniw zo sta ła spa lo na na po bli -

skim po lu, by ło jej oko ło 12 ty się cy ko stek. Zbo że
(oko ło 250 ton), któ re mia ło słu żyć ja ko pa sza dla
zwie rząt rów nież mu sia ło zo stać od da ne do spa lar -

ni. Uprząt nię to obor nik i gno jo wi ce, któ rych rów -
nież by ły ogrom ne ilo ści z ra cji ska li pro wa dzo nej
pro duk cji. De zyn fek cji pod da no wszyst kie bu dyn -
ki, koj ce, za gro dy, rusz ta. W ak cji czysz cze nia go -
spo dar stwa bra ło udział wie le osób; po ma ga li są sie -
dzi, zna jo mi rol ni cy, stra ża cy ochot ni cy z jed no -
stek w Ra dzi ko wie, Cho ci sze wie oraz Czer wiń sku
nad Wi sła oraz gru pa żoł nie rzy Wojsk Obro ny Te -
ry to rial nej. 

Nie wia do mo w ja ki spo sób wi rus tra fił do go -
spo dar stwa, po nie waż ho dow cy speł nia li wszyst kie
wy mo gi bio ase ku ra cji. Zi mą rol ni cy za in we sto wa li
w ogro dze nie ca łej po wierzch ni go spo dar stwa,
unie moż li wia jąc tym sa mym wtar gnię cie dzi kim
zwie rzę tom. Wy ło żo ne by ły ma ty na są czo ne środ -
ka mi de zyn fek cyj ny mi, prze strze ga ne pro ce du ry
bez pie czeń stwa pro duk cji, jed nak że cho ro ba po ka -
za ła, że jest sil niej sza. 

No si cie la mi wi ru sa ASF są dzi ki, to one roz po -
wszech nia ją go na ko lej ne re gio ny na sze go kra ju.
Tyl ko ra dy kal ny od strzał mo że za trzy mać cho ro bę,
ogra ni cza jąc tym sa mym upad nie ko lej nych ro -
dzin nych go spo darstw zaj mu ją cych się ho dow lą
trzo dy chlew nej. Na wi ru sa do tej po ry nie wy na le -
zio no żad nych le ków ani szcze pio nek za po bie ga ją -
cych za ka że niu. 

Przy po mi na my, że wi rus ASF nie jest groź ny
dla lu dzi, za gra ża on je dy nie ga tun kom świ nio wa -
tych (świ nie i dzi ki). Rów nież spo ży cie mię sa z za -
ra żo nych świń nie za gra ża zdro wiu lu dzi. 

Ho dow com z Ga war ca Dol ne go, go rą co współ -
czu je my utar ty do rob ku wie lu lat pra cy, któ ra by ła
ich pa sją i spo so bem na ży cie. 

Nieść chęt ną po moc bliź nim…
W związ ku z tra ge dią ja ka wy da rzy ła się w Do mu Po mo cy Spo łecz nej „Nad Ja rem” 
w No wym Mi sze wie, wie le osób pry wat nych i in sty tu cji pod ję ło się zor ga ni zo wa nia

ak cji po mo co wej dla po go rzel ców. 

Na apel Sto wa rzy sze nia Na Rzecz Roz wo ju Pol skiej Wsi „Ra zem Le piej” z No we go Mi sze wa od po wie dzie li har ce rze z Bli -
cho wa. 44 Dru ży na Star szo har cer ska „Sfo ra” dzia ła ją ca przy Szko le Pod sta wo wej im. Ar mii Kra jo wej, zor ga ni zo wa ła zbiór kę
pro duk tów żyw no ścio wych na te re nie swo jej miej sco wo ści. Ak cja po prze dzo na by ła dzia ła nia mi in for ma cyj ny mi na por ta lach
spo łecz no ścio wych i od nio sła za mie rzo ny efekt. Wie lu miesz kań ców miej sco wo ści za an ga żo wa ło się w har cer ską kwe stę. Har -
ce rze zgro ma dzi li ar ty ku ły spo żyw cze oraz środ ki czy sto ści, któ re tra fi ły do pen sjo na riu szy DPS w Mi sze wie. 

Po moc na dal jest po trzeb na, naj bar dziej nie zbęd ne w chwi li obec nej są środ ki fi nan so we, któ re wspo mo gą re mont spa lo ne -
go bu dyn ku. Pie nią dze moż na wpła cać na kon to: Sto wa rzy sze nia Na Rzecz Roz wo ju Pol skiej Wsi „Ra zem Le piej” z No we go Mi -
sze wa, 

Pol ski Bank Spół dziel czy w Cie cha no wie Od dział w Bo dza no wie
70 8213 1018 2002 0600 0325 0001

z do pi skiem: Na od bu do wę DPS „Nad Ja rem” w No wym Mi sze wie.
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1 sierp nia 2019r. mi nę -
ła 75. rocz ni ca wy bu chu
Po wsta nia War szaw skie -
go, naj więk szej ak cji
zbroj nej pod zie mia
w oku po wa nej przez
Niem ców Eu ro pie. 

Ze spół Szkół im. Ja na Śnia dec kie go w Wy szo -
gro dzie chcąc upa mięt nić wy da rze nia sprzed 75
lat, zor ga ni zo wał na Wy szo grodz kim Am fi te atrze
kon cert pt. „Pa mięt nik”.

Chwi lę przed 17.00 Dy rek tor Szko ły Jo an na
Mi sia kow ska po wi ta ła przy by łych licz nie miesz -
kań ców Wy szo gro du oraz go ści. W wy da rze niu
udział wzię ły wła dze sa mo rzą do we: Ma riusz Bie -
niek Sta ro sta Płoc ki, Iwo na Sie roc ka Wi ce sta ro sta,
Iwo na Gor tat Bur mistrz Gmi ny i Mia sta Wy szo -
gród, Bar ba ra Do mi ni kie wicz Prze wod ni czą ca Ra -
dy Gmi ny i Mia sta Wy szo gród oraz rad ni po wia to -
wi i gmin ni. To wa rzy szy li nam rów nież księ ża: ks.
Mi chał Łucz ka oraz O. Ma rek Iwań ski, któ rzy po le -
ci li w mo dli twie po le głych po wstań ców. 

O go dzi nie „W” sym bo licz nie za wy ły sy re ny,
stra ża cy od pa li li ra ce, a wszy scy zgro ma dze ni wsta -
li by od dać hołd po wstań com. 

Spek takl roz po czął się pio sen ką „War sza wo
ma”, któ ra wpro wa dzi ła słu cha czy w ży cie ów cze -
snych miesz kań ców War sza wy. Po niej zo sta ła ode -
gra na dys ku sja w spra wie słusz no ści po wsta nia. Na -
kre śli ła cel i naj wyż szą war tość po wstań ców – ho -
nor. Po tem wo ka li ści za śpie wa li pio sen kę „Mo dli -
twa AK”. Na stęp nie zo stał od czy ta ny roz kaz Do -
wód cy AK gen. Ta de usza Ko mo row skie go „Bo ra”
sprzed 75 lat. „Bór” 31 lip ca 1944 r., wy dał Ko -
men dan to wi Okrę gu AK War sza wa -Mia sto płk.
An to nie mu Chru ście lo wi „Mon te ro wi” de cy zję
o roz po czę ciu 1 sierp nia 1944 po wsta nia. „Po pię -
ciu bli sko la tach nie prze rwa nej i twar dej wal ki pro -
wa dzo nej w pod zie miach kon spi ra cji sta je cie dziś
otwar cie z bro nią w rę ku” – gło si ło we zwa nie.
„Dziś idę wal czyć ma mo” i „Hej chłop cy! Ba gnet
na broń” to ko lej ne utwo ry, któ re usły sza ła pu blicz -
ność na am fi te atrze. Mie dzy sce na mi w tle roz -
brzmie wa ły dźwię ki bom bar do wa nej War sza wy.
Pod czas uro czy sto ści za zna czo no tyl ko kil ka dat,
jed nak naj waż niej szych. Ogło szo no 1 sierp nia czy -
li roz po czę cie po wsta nia oraz 11 i 12 sierp nia czy -
li po czu cie klę ski w sze re gach po wstań czych. Mię -

dzy od czy ty wa niem tych dni, za war to wzru sza ją ce
sce ny po ry wa ją ce pu blicz ność i uka zu ją ce cięż ki
los po wstań ców. Od śpie wa no utwo ry ta kie jak:
„War szaw skie dzie ci”, „Chło pa ki z AK”, „Ko lę da
War szaw ska”, „Orzeł Bia ły” i „Tchnie nie wol no ści”.
Przy to czo no i uka za no w wy mow ny spo sób ko lej -
ne upa da ją ce czę ści War sza wy ob ję tej po wsta niem.
Po tem pod su mo wa no ogrom ne stra ty w żoł nier -
zach i lud no ści cy wil nej. Na to miast sło wa wier sza:
„Pa mię taj nie wol no Ci zwąt pić w wol ność, co
przyj dzie, choć byś padł. Pa mię taj, że na Cie bie pa -
trzy ogrom ny i zdu mio ny świat” moc no za pa dły
w ser cach 

pu blicz no ści. Ofi cjal ną część kon cer tu za koń -
czy ła pio sen ka „Ty le mło do ści”. 

W przed sta wie niu udział wzię li:
Wik to ria Kop ka, Ka mil Ta tar ka, Ju sty na Stal -

czew ska, Ma te usz Ol szew ski, Ka rol Pi sar ski, Mag -
da le na Soł ty siak, Ju lia Kop ka, Ja kub Umięc ki, Bar -
tosz Smół ka, Piotr Dał kie wicz, Da niel Gu tow ski
i To masz Świer czyń ski.

Dzię ku je my wszyst kim za przy by cie. 
Szcze gól ne sło wa po dzię ko wa nia kie ru je my

do dru hen i dru hów OSP w Wy szo gro dzie, któ rzy
do star czy li nam wie le emo cji i wzru szeń.

KA MIL TA TAR KA, JM

Ob cho dy 75. rocz ni cy wy bu chu Po wsta nia War szaw skie go
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1 sierp nia o godz. 16.00 spo -
tka li śmy się w Ko ście le Pa ra fial -
nym w Or szy mo wie, by wspól nie
po mo dlić się w in ten cji Po -
wstań ców w 75 Rocz ni cę Wy bu -
chu Po wsta nia War szaw skie go.
Mszę św. Ce le bro wał ksiądz
Grze gorz Jen drze jew ski, któ ry
w mo dli twie wspo mi nał Tych,
dzię ki któ rym za wdzię cza my
dzi siej sza Wol ną Pol skę, ich po -
świę ce nie i bo ha ter stwo. 

Po mszy świę tej za pro si li śmy
wszyst kich do wspól ne go śpie wa nia pie -
śni po wstań czych przy dźwię kach gi ta -
ry ze spe cjal nie przy go to wa nych na tę
oko licz ność śpiew ni ków. Tuż przed go -
dzi ną 17.00 Pocz ty Sztan da ro we
Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Or szy -
mo wie i w Ma łej Wsi oraz Po czet Sztan -
da ro wy Nie pu blicz nej Szko ły Pod sta wo -
wej w Or szy mo wie po pro wa dzi ły nas
na cmen tarz pa ra fial ny, by wraz
z Dźwię kiem Sy ren w godz. „W” za trzy -
mać się przy gro bie ma jo ra Ja na Ja rosz -
ka, któ ry swo je ostat nie dni ży cia po -
świę cił na wal ce z bro nią w rę ku pod -
czas Po wsta nia War szaw skie go. O go -
dzi nie „W” – przez mi nu tę za wy ły
wszyst kie sy re ny stra żac kie w ce lu od -
da nia Hoł du Po wstań com War szaw -
skim…a my mo dli twą uczci li śmy Ich pa -
mięć. W na szych ser cach by li tyl ko

ONI - Po wstań cy, któ rzy sta nę li do he ro -
icz nej wal ki o wol ność. Po wspól nej mo -
dli twie na stą pi ło zło że nie kwia tów i za -
pa le nie zni czy przez de le ga cje gmin ne
i uczest ni ków spo tka nia oraz od czy ta -
nie wier sza przy go to wa ne go przez Pa na
Wal de ma ra Ry piń skie go. Uro czy sto ści
za koń czył Wójt Gmi ny Ma ła Wieś Pan
Zyg munt Woj na row ski, dzię ku jąc zgro -
ma dzo nym za god ną na śla do wa nia pa -
trio tycz ną po sta wę.

W wczo raj szych uro czy sto ściach
uczest ni czył Wójt Gmi ny Ma ła Wieś
Pan Zyg munt Woj na row ski, Se kre tarz
Gmi ny Pa ni Ja dwi ga No wat kie wicz,

Dy rek tor Nie pu blicz nej Szko ły Pod sta -
wo wej w Or szy mo wie Pa ni Zu zan na
Nie mi row ska wraz z ucznia mi, Pre zes
Sto wa rzy sze nia Roz wo ju Wsi Or szy mo -
wo i Oko lic Pan Raj mund Nie mi row ski,
Dy rek tor Gmin ne go Cen trum Kul tu ry
Mul tiO sa da w Ma łej Wsi Pa ni Ewa
Grze lak wraz z pra cow ni ka mi, pra cow -
ni cy i pod opiecz ni Śro do wi sko we go Do -
mu Sa mo po mo cy w Sta rych Świę ci -
cach, pra cow ni cy Urzę du Gmi ny, Stra -
ża cy z Ochot ni czych Stra ży Po żar nych
z Or szy mo wa, SUR Ma ła Wieś oraz Ma -
łej Wsi, Soł ty si z te re nu Gmi ny Ma ła
Wieś oraz miesz kań cy gmi ny.

Rok 2019 dla zu chów, har ce rzy
i in struk to rów Huf ca ZHP „Ma zow -
sze” Płock jest ro kiem szcze gól -
nym. Har cer ska spo łecz ność pod -
ję ła się re ali za cji ak cji pod na -
zwą – Kam pa nia Bo ha ter – zor ga -
ni zo wa ne go, sys te mo we go sze re gu
dzia łań zmie rza ją cych do po zy ska -
nia Bo ha te ra oraz przy ję cia Je go
imie nia. Hu fiec po za koń cze niu
kam pa nii bę dzie no sił za szczyt ne
imię „Sza rych Sze re gów”, czy li
Związ ku Har cer stwa Pol skie go,
któ ry we wrze śniu 1939 ro ku,
w ob li czu klę ski i wiel kiej tra ge -
dii II woj ny świa to wej, prze szedł
pod ta kim kryp to ni mem do kon -
spi ra cji. Ak cja trwa od kil ku na stu
mie się cy. Har ce rze w swo ich śro -
do wi skach, na bi wa kach oraz
na obo zie har cer skim w Gó rach
Świę to krzy skich, re ali zo wa li dzia ła -
nia pro gra mo we, zdo by wa li spraw -
no ści, za po zna wa li się z hi sto rią
Sza rych Sze re gów i Pol skie go Pań -
stwa Pod ziem ne go. 

Jed nym z punk tów Kam pa nii Bo -
ha ter by ła służ ba pod czas cen tral nych
ob cho dów 75. rocz ni cy wy bu chu Po -

wsta nia War szaw skie go. Druh ny i dru -
ho wie oraz in struk to rzy z dru żyn z No -
we go Mi sze wa, Bo dza no wa, Bli cho wa
oraz Ma łej Wsi uczest ni czy li w nich sta -
no wiąc asy stę ho no ro wą pod czas wy da -
rzeń w War sza wie. Har ce rze bra li
udział 

w Ape lu Po le głych, któ ry od by wał
się w Kwa te rze Sza rych Sze re gów
na Woj sko wych Po wąz kach. (To tu wła -
śnie znaj du ją się gro by żoł nie rzy zna -
nych z książ ki Alek san dra Ka miń skie go
pt.: „Ka mie nie na sza niec”). Pod czas
ape lu obec ne by ły pocz ty sztan da ro we
Sza rych Sze re gów i Związ ku Har cer -
stwa Pol skie go. Obec ni by li rów nież

kom ba tan ci – żoł nie rze Sza rych Sze re -
gów oraz Na czel nik ZHP – harc mistrz
An na No wo sad. Ko lej nym punk tem
har cer skiej służ by, był udział re pre zen -
ta cji Huf ca w uro czy sto ściach upa mięt -
nia ją cych udział w Po wsta niu War -
szaw skim Ci cho ciem nych żoł nie rzy
Ar mii Kra jo wej. Spo tka nie od by ło się
przy Po mni ku Ci cho ciem nych Spa do -
chro nia rzy AK, któ ry znaj du je się
na ul.  Ja na Ma tej ki  w nie da le kim są -
siedz twie Sej mu Rzecz po spo li tej Pol -
skiej. W spo tka niu uczest ni czy ły ro dzi -
ny Ci cho ciem nych, kom ba tan ci, żoł -
nie rze i we te ra ni Jed nost ki Woj sko wej
GROM oraz wojsk spe cjal nych i jed no -

stek po wietrz no -de san to wych. Po dob -
nie jak pod czas uro czy sto ści na Po wąz -
kach de le ga cja har ce rzy 

z „Ma zow sza” peł ni ła służ bę, sta no -
wiąc asy stę ho no ro wą. 

Zwień cze niem ob cho dów rocz ni -
co wych i wy jaz du do sto li cy, był udział
har ce rzy w kon cer cie pt.: „WAR SZA -
WIA CY ŚPIE WA JĄ (NIE) ZA KA ZA -
NE PIO SEN KI”, po łą czo nym ze wspól -
nym ich śpie wa niem. Wy da rze nie to
zgro ma dzi ło na Pla cu Pił sud skie go
w War sza wie kil ka dzie siąt ty się cy lu dzi.
Umoż li wi ło wszyst kim uczcze nie pa -
mię ci Po wstań ców po przez wspól ne
śpie wa nie pie śni z tam tych dni... 

Kam pa nia Bo ha ter znaj du je się
na fi ni szu, na prze ło mie wrze śnia i paź -
dzier ni ka śro do wi sko Huf ca ZHP „Ma -
zow sze” Płock otrzy ma imię Sza rych
Sze re gów. Wrze sień bę dzie mie sią cem

kil ku „okrą głych” rocz nic: 80. rocz ni cy
po wsta nia Pol skie go Pań stwa Pod ziem -
ne go i 80. rocz ni cy przej ścia ZHP
do kon spi ra cji oraz tej naj waż niej -
szej – rocz ni cy wy bu chu II woj ny świa -
to wej. 

Nie moż na wy ma rzyć so bie lep -
szych oko licz no ści, bar dziej wznio słych
wy da rzeń na za koń cze nie Kam pa nii Bo -
ha ter. 

Moż na wspo móc har ce rzy z Huf ca
„Ma zow sze” Płock wspie ra jąc ich ini cja -
ty wy dat kiem pie nięż nym. Środ ki zo -
sta ną prze zna czo ne na za kup sztan da -
ru, któ ry na za koń cze nie Kam pa nii bę -
dzie uro czy ście prze ka za ny spo łecz no -
ści har cer skiej. 

W dru ży nach funk cjo nu ją cych
na te re nie po wia tu płoc kie go moż na na -
być spe cjal ne „ce gieł ki” przy go to wa ne
na tę oko licz ność. 

Od da li hołd Po wstań com

Uro czy sto ści Upa mięt nia ją ce Wy buch Po wsta nia War szaw skie go
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W pią tek 19 lip ca zo sta ły wbi te pierw sze szpa dle,
za ini cjo wa ło to bu do wę ostat nie go od cin ka dro gi
po wia to wej Bul ko wo – Wo ro wi ce – do gra nic po -
wia tu płoc kie go!

In we sty cja wy nie sie pra wie 3,7 mln zł. Od ci nek, o któ -
rym mo wa to 2,5 km dro gi, któ ra do tej po ry by ła w opła ka -
nym sta nie. Pra ce ma ją trwać do koń ca paź dzier ni ka 2019.
Wte dy to dro ga zo sta nie ca ło ścio wo zmo der ni zo wa na do wła -
ści wych stan dar dów i od da na do użyt ku miesz kań com.

– To dla mnie oso bi sty suk ces, po nie waż mo je ko lej ne zo -
bo wią za nie wy bor cze zo sta nie zre ali zo wa ne. – wy ja śnia Sta -
ro sta Ma riusz Bie niek

Środ ki na tę in we sty cję po cho dzą w 50% z Sa mo rzą do we go
Pro gra mu Bu do wy Dróg Lo kal nych, a w 50% z bu dże tu Po wia -
tu Płoc kie go. Otwar cia do ko na li: Sta ro sta Płoc ki Ma riusz Bie -
niek, rad ny po wia to wy Apo li na ry Grusz czyń ski, Dy rek tor Za -
rzą du Dróg Po wia to wych Mar cin Błasz czyk, Wójt Gmi ny Bul -
ko wo Ga briel Gra czyk oraz rad ny gmin ny Ro man Szten dur.

W dniu 30 lip ca 2019 r. dru ho wie z KSRG Bul ko wo we szli w po sia da nie bar dzo, bar dzo po trzeb ne go i dłu go wy cze ki wa ne go sprzę tu. Ko men dant Miej ski
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Płoc ku – st. bryg. Grze gorz Pa dzik do ko nał ofi cjal ne go prze ka za nia sa mo cho du spe cjal ne go mar ki STAR 200 z pod no śni -
kiem ko szo wym SH18 oraz pi ły do cię cia be to nu i sta li mar ki STIHL. Sa mo chód do tej po ry był uży wa ny przez PSP w Płoc ku. Te raz bę dzie słu żył Ochot ni czej
Stra ży Po żar nej w Bul ko wie w usu wa niu za gro żeń po wsta łych na wy so ko ściach, szcze gól nie po róż nych ano ma liach po go do wych, któ rych nie ma ło do świad -
czy ła Gmi na Bul ko wo w prze szło ści. Ogrom ne po dzię ko wa nia na le żą się: Po sło wi na Sejm – Pa nu Ma cie jo wi Ma łec kie mu, Se na to ro wi RP – Pa nu Mar ko wi
Mar ty now skie mu za wspar cie w po zy ska niu po jaz du, Ma zo wiec kie mu Ko men dan to wi Wo je wódz kie mu Pań stwo wej Stra ży Po żar nej – nad bryg. Bog da no wi
Ła si cy za zro zu mie nie po trzeb gmi ny i re gio nu, Dy rek to ro wi Biu ra Lo gi sty ki Ko men dy Głów nej PSP – st. bryg. Edwar do wi Pru skie mu za szyb kie i me ry to rycz -
ne po dej ście do spra wy, a w spo sób szcze gól ny Ko men dan to wi Miej skie mu PSP st. bryg. Grze go rzo wi Pa dzi ko wi za pro wa dze nie spra wy od sa me go po cząt -
ku, a tak że za pro fe sjo na lizm w dzia ła niu i dba łość o jak naj wyż szy po ziom za bez pie cze nia prze ciw po ża ro we go na te re nie Gmi ny Bul ko wo.

Roz po czął się re mont ostat nie go od cin ka dro gi Bul ko wo – Wo ro wi ce – gra ni ca po wia tu

No wy Sprzęt dla OSP Bul ko wo
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reklama

27 lip ca 2019 r. od był się spływ ka -
ja ko wy „Kę piak” 2019. Or ga ni za to -
ra mi spły wu by ła Ochot ni cza Straż
Po żar na w Kę pie Pol skiej, Sto wa rzy -
sze nie Spo łecz no -Kul tu ral ne So kół
w Bo dza no wie oraz Klub Bie ga cza
So kół Bo dza nów. Pa tro nat Ho no ro -
wy nad wy da rze niem ob jął Sta ro sta
Po wia tu Płoc kie go Ma riusz Bie niek
oraz Wójt Gmi ny Bo dza nów Je rzy
Sta ni szew ski. 

40 uczest ni ków z wo je wódz twa ma zo wiec kie go wy ru szy -
ło na tu ry stycz ny szlak rze ki Wi sły na dłu go ści 56 km Mo dlin -
-Kę pa Pol ska. Pod czas tra sy trwa ją cej dzie więć go dzin uczest -
ni cy po dzi wia li miej sco we za byt ki oraz pięk no nad wi ślań skiej
przy ro dy.

Spływ pro mo wał tu ry sty kę wod ną oraz kul tu rę fi zycz ną
na Ma zow szu. 

Zwy cięz ca mi te go rocz nej edy cji zo sta li:
I miej sce – Ja ro sław Lip czyń ski zam. Mi sze wo Mu ro wa ne

i Ra fał Sa dec ki zam. War sza wa 
II miej sce Ro bert So bót ka zam. Le gio no wo i Ste fan Mi -

chal ski zam. Ło mian ki 

III miej sce – Ka rol Le onar czyk zam. Za krze wo Ko ściel ne
i Ma rek Kajs zam. War sza wa 

IV miej sce – Ja ro sław Ma tacz i Ro mu ald Zgli nic ki zam.
Płock 

Naj star szy uczest nik spły wu to zwy cięz ca III miej sca 78
let ni Ka rol Le onar czyk z Za krze wa Ko ściel ne go.

Wójt Gmi ny Bo dza nów Je rzy Sta ni szew ski oraz Rad ny
Po wia tu Płoc kie go i Czło nek Za rzą du Po wia tu Płoc kie go Pa -
weł Bo giel wrę czy li zwy cięz com me da le, dy plo my, pa miąt ko -
we pu cha ry, spor to we ze gar ki oraz książ ki Dzie je Bo dza no wa
i oko lic ufun do wa ne przez Wój ta Gmi ny Bo dza nów. Po zo sta -
li uczest ni cy otrzy ma li me da le i dy plo my. Wśród wszyst kich
uczest ni ków roz lo so wa no na gro dy rze czo we.

9 uczest ni ków spły wu, któ rzy trzy krot nie uczest ni czy -
li w spły wie ka ja ko wym w la tach 2017-2019 otrzy ma li
od Wój ta Gmi ny Bo dza nów cer ty fi ka ty po świad cza ją ce sta -
tus Ka ja ka rza Gmi ny Bo dza nów. Cer ty fi ko wa ni Ka ja ka rze
Gmi ny Bo dza nów to: Ra do sław Wi de ra, Krzysz tof Le wan -
dow ski, Pa weł Mar ci niak, Bo gu sław Siu dal ski, Ja cek Fa bi -
siak, Ro bert Ry bic ki, Wal de mar Paw łow ski, Ma ciej So bót -
ka, Ste fan Mi chal ski.

Spływ od był się dzię ki po mo cy me ry to rycz nej oraz fi nan -
so wej Wój ta Gmi ny Bo dza nów Je rze go Sta ni szew skie go, Rad -
ne go Po wia tu Płoc kie go oraz Człon ka Za rzą du Po wia tu Płoc -
kie go Paw ła Bo giel oraz Bo gu sła wa Siu dal skie go, któ ry peł nił
funk cję ko man do ra spły wu. 

Spływ ka ja ko wy „Kę piak” 2019 zo stał do fi nan so wa ny
w ra mach pro jek tu Sto wa rzy sze nia Spo łecz no -Kul tu ral ne go
So kół w Bo dza no wie pn. „Tu ry sty ka z bie giem Wi sły” przez
Sa mo rząd Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go oraz pro jek tu
„Spływ Ka ja ko wy Kę piak 2019” do fi nan so wa ny przez Po wiat
Płoc ki.

Dro ga Re dak cjo
Pra gnie my uzu peł nić in for ma cję za war tą art. pt. „Bo -
dza nów ma swój pro dukt tra dy cyj ny” (Nr. 59/2019)
z dn. 28.06.2019r. Ko ło Go spo dyń Wiej skich „Bo dza -
now skie Pie ro żan ki” zo sta ło za ło żo ne przez dwie
uczest nicz ki pro jek tu „Le piu chy Bo dza now skie” tj.
Szy mań ska Re na ta i Wa cha czyk Agniesz ka, któ re zo -
sta ło za re je stro wa ne po za koń cze niu w/w pro jek tu.
Na sze Ko ło ak tyw nie włą cza się do pro mo cji „Le piu -
chów bo dza now skich” w ko lej nym pro jek cie, w któ -
rym uczest ni czy my „Pie ro go wym szla kiem - po wrót
do prze szło ści”. Pie ro gi te go ści ły tak że na na szym
sto isku na Jar mar ku Nor ber tań skim
w dn. 09.06.2019r.. Kon ty nu uje my tym sa mym dzia -
ła nie, któ re go po cząt kiem by ło wpi sa nie pie ro gów ce -
bu lo wo -ma ko wych na li stę pro duk tów tra dy cyj nych.
Na tym oczy wi ście nie koń czy my na szych dzia łań i za -
mie rza my od naj dy wać za po mnia ne sma ki. Za pra sza -
my za in te re so wa ne oso by i in sty tu cje do współ pra cy
w ce lu roz po wszech nia nia i pro mo wa nia „Le piu chów
Bo dza now skich”. Za chę ca my do od wie dza nia na szej
stro ny na fb i śle dze nia efek tów na szej pra cy.  

Po zdra wia my Ko ło Go spo dyń Wiej skich     
Bo dza now skie Pie ro żan ki 

Rok 2019- Ro kiem Sta ni sła wa Mo niusz ki

W obec nym ro ku ob cho dzi my 200 rocz ni cę uro dzin Sta ni sła wa Mo niusz -
ki – wy bit ne go kom po zy to ra epo ki ro man ty zmu, dy ry gen ta, or ga ni sty, pe -
da go ga, dy rek to ra Te atru Wiel kie go w War sza wie, oj ca pol skiej ope ry na -
ro do wej. Sta ni sław Mo niusz ko jest au to rem po nad 260 pie śni, wie lu
oper, ope re tek, ba le tów i mu zy ki ko ściel nej.

Od da jąc „Hołd te mu wy bit ne mu Ar ty ście, któ ry swo je ży cie i twór czość po -
świę cił krze wie niu pol skiej mu zy ki – sta wia jąc go za wzór pa trio ty zmu” Se nat Rze -
czy po spo li tej Uchwa łą z dn. 19.12.2018r. usta no wił rok 2019 Ro kiem Sta ni sła wa
Mo niusz ki.

Pra gnąc włą czyć się w ob cho dy mo niusz kow skie w Gmin nym Cen trum Kul tu -
ry Mul tiO sa da w Ma łej Wsi otwar to wy sta wę, ma ją cą na ce lu przy bli że nie ży cia
i twór czo ści kom po zy to ra, któ ry two rzył mu zy kę na ce cho wa ną na ro do wo, wpla ta -
jąc w swo je kom po zy cje ele men ty pol skie go folk lo ru oraz wy ko rzy stu jąc utwo ry pol -
skich po etów. Wy sta wa wy peł ni ła prze strzeń bu dyn ku Mul tiO sa dy w Ma łej Wsi,
któ rej głów nym ce lem jest za chę ce nie miesz kań ców do po zna nia twór czo ści Sta ni -
sła wa Mo niusz ki.

Wy sta wa zo sta ła przy go to wa na przez Bi blio te kę Pu blicz ną m. st. War sza wy –Bi -
blio te ka Głów na Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go oraz Te atr Wiel ki w War sza wie. 

Re ali za cja te go pro jek tu by ła moż li wa dzię ki wspar ciu fi nan so we mu ze stro ny
Urzę du Mar szał kow skie go Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go.

Spływ Kę piak
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W so bo tę 27 lip ca spo tka li śmy się
na Bo isku Spor to wym im. Ra fa ła
Ko zic kie go w Ma łej Wsi na roz -
gryw kach IV Tur nie ju Pił ki Pla żo -
wej w Ma łej Wsi, któ ry roz po czął
po ka zo wy mecz Fris bee. Fris bee
jest spor tem, któ ry od te go ro ku
za go ścił na sta łe w na szej gmi nie.
Mi ło śni ków tej roz ryw ki ca ły czas
przy by wa! 

W Tur nie ju Pił ki Pla żo wej udział
wzię ło 8 dru żyn. Nad pra wi dło wym
prze bie giem roz gry wek czu wa li nie za -
stą pie ni Sę dzio wie Pan Sła wo mir Kor -
du la siń ski z Ma łej Wsi oraz Pan Hen ryk
Czar nec ki z Dzier ża no wa. Dzię ku je my
ser decz nie za bez in te re sow ną po moc
i pra cę na rzecz lo kal nej spo łecz no ści!

Ser decz nie dzię ku je my Wój to wi
Gmi ny Ma ła Wieś Pa nu Zyg mun to wi
Woj na row skie mu za ob ję cie Ho no ro -
wym Pa tro na tem na szych roz gry wek
oraz ufun do wa nie me da li i pu cha rów.

Wszy scy uczest ni cy otrzy ma li me -
da le (ich gra by ła na praw dę na me dal,

ła two nie by ło po nie waż bar dzo wy so -
kie tem pe ra tu ry znacz nie utrud nia ły
grę) i pa miąt ko we dy plo my.

Trzy naj lep sze dru ży ny otrzy ma ły
pu cha ry, a by li to:

I miej sce - OSP Ma ła Wieś

II miej sce - Dzier ża no wo TiM 
III miej sce - Pan czo Te am

Wszyst kim uczest ni kom Gra tu lu -
je my. Dzię ku je my za od wa gę i wspól ną
za ba wę. Do zo ba cze nia za rok!

W so bo tę 3.08.2019 Sto wa rzy sze nie Go spo dyń Wiej -
skich „Sto krot ki” pod prze wod nic twem pa ni Pre zes,
uda ło się na jed no dnio wą wy ciecz kę do War sza wy. 

Pierw szym punk tem na sze go wy jaz du był ogród Bo ta -
nicz ny w Po wsi nie. Li czy on so bie 45 lat i jest miej scem war -
tym zo ba cze nia. Moż na w nim po dzi wiać ty sią ce ga tun ków
ro ślin: w oran że rii kwia ty do nicz ko we, a na ze wnątrz kwia ty
ogro do we, krze wy, ro śli ny skal ne, wa rzy wa, drze wa a na wet
ko lek cję chwa stów.

Po zje dze niu smacz ne go obia du uda li śmy się do Mu zeum
Ja na So bie skie go w Wi la no wie. Nasz spa cer roz po czę li śmy
na dzie dziń cu Pa ła cu. Bu dow la oglą da na z tej per spek ty wy za -
pie ra dech w pier siach. Nie ste ty nie by ło cza su na zwie dza nie
wnę trza Pa ła cu, ale mo gli śmy się za chwy cać pięk nem przy pa -
ła co we go ogro du.

Klom by kwia tów, drze wa, fon tan ny i sa dzaw ki two rzą
tam peł ne fan ta zji kom po zy cje. Część cen tral na na wią zu je

do wspa nia łych ogro dów wło skich. Opusz cza li śmy Wi la nów
ża łu jąc że spa cer był zbyt krót ki.

Na stęp nym eta pem by ło Sta re Mia sto. Po dro dze jed nak
nie mo gli śmy od mó wić so bie wi zy ty w otwar tej w 2016 ro ku
Świą ty ni Opatrz no ści Bo żej, któ ra urze kła nas swo im ogro -
mem z ze wnątrz i wy stro jem we wnątrz. Po byt w tej ma ją cej 4
tys. miejsc sie dzą cych Świą ty ni był dla nas chwi lą do wy ci sze -
nia i mo dli twy.

Po opusz cze niu Do mu Bo że go ru szy li śmy w stro nę Sta re -
go Mia sta. Prze cha dza jąc się uro kli wy mi ulicz ka mi po dzi wia -
li śmy za byt ki oraz wy stę py ulicz nych ar ty stów.

Punk tem kul mi na cyj nym wy ciecz ki był po kaz ilu mi na cji
świetl nej w Par ku Fon tann. Moż na by ło zo ba czyć mul ti me -
dial ną hi sto rię praw dzi wej mi ło ści War sa i Sa wy, i tym sa mym
po wsta nia WAR SZA WY. Przy dźwię kach mu zy ki fon tan ny
„tań czy ły” i mie ni ły się wszyst ki mi ko lo ra mi tę czy.

Był to fa scy nu ją cy i pięk ny wy jazd. 
SZY MER SKA WIE SŁA WA 

RE LAKS W WAR SZA WIE

Tur niej Pił ki Pla żo wej w Ma łej Wsi 2019
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NO WI PIŁ KA RZE 
ZJED NO CZO NYCH BUL KO WO

PO DOL SKI Ga briel – wy po ży cze nie z ŚWIT Sta ro źre by.
17-let ni skrzy dło wy wy róż nia ją cy się świet ną tech ni ką
z ca łą pew no ścią bę dzie ogrom nym wzmoc nie niem
pierw szej dru ży ny Zjed no czo nych.
JA KU BOW SKI Ad rian – 16-let ni wy cho wa nek klu bu włą -
czo ny do pierw szej dru ży ny w okre sie przy go to waw czym.
Ad rian bę dzie grał w li nii obro ny.
Wi ta my no wych za wod ni ków w Zjed no czo nych Bul ko wo,
ży czy my po wo dze nia i jak naj lep szych wy stę pów w bar -
wach żół to -czar nych. 

Po kil ku mie sią cach za ba wy w „Li dze Ty pe rów 2018\2019” na po dium sta nę li:
1 miej sce – Krzysz tof Klim kie wicz
2 miej sce – Piotr Ba naś
3 miej sce – Da mian Pe sel.
Oprócz te go wy róż nie nia do sta li – Mar cin Przed peł ski, Krzysz tof Ja ku biak, Mar cin
Klu ska za zdo by cie mi strza da ne go mie sią ca. Jesz cze raz gra tu la cje!
Or ga ni za to rzy: Piotr Ba naś, Ma te usz Ła ciń ski.

POD SU MO WA NIE BUL KOW SKIEJ 
LI GI TY PE RÓW 2018\2019
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