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Kon rad Pe płow ski (Kon dziu) to twar dy, uśmiech nię -
ty fa cet. Nie pa mię tam już kie dy go pierw szy raz
spo tka łem, ale na pew no był wte dy uśmiech nię ty.
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Jak wiele jest ludzi z ciekawymi pasjami, którymi by
mogli podzieliç się z innymi. Pomóc innym tylko dla
czystej satysfakcji. Stąd padł pomysł utworzenia
portalu internetowego. strona  5
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Jed no zdję cie… ty le wy star czy
że by znisz czyć Na sze szczę ście…

Czło wiek ży je w ta kiej „my dla nej
bań ce”. Przej mu je się szcze gó ła mi: ra tą za
te le wi zor, lub co bę dzie w ko lej nym od -
cin ku ulu bio ne go se ria lu. 

Nie speł na mie siąc cza su od kąd za czę -
ła się Na sza hi sto ria, wła śnie tak my ślę…

Za czą łem ina czej pa trzeć na świat,
ina czej go po strze gać i ina czej od bie rać.

24 lu te go by li śmy jesz cze szczę śli wą
ro dzi ną, któ ra nie mia ła więk szych pro -
ble mów. Krót ko mó wiąc ży cie prze cięt ne -
go „Ko wal skie go”.

Wie czo rem przy roz pro szo nym
sztucz nym świe tle, pod czas za ba wy z syn -
kiem za uwa ży łem dziw ny od blask w Je go
oczku. 

Za pa li ła mi się przy sło wio wa lamp ka.
Od dłuż sze go cza su na Fa ce bo oku śle dzi -

my pro fi le dzie ci z siat ków cza kiem. 
Wie dzia łem, że moż na wy ko nać pro -

sty test przy po mo cy lam py bły sko wej.
To co uj rza łem na wy świe tla czu apa -

ra tu ścię ło mnie z nóg.
Jed no na ci śnię cie spu stu mi gaw ki… i

Nasz do tych cza so wy świat ru nął z wiel -
kim im pe tem !

Spoj rza łem na żo nę i po wie dzia łem,
„to nie wy glą da do brze”. Na stęp ne go dnia
ra no od ra zu po sta no wi li śmy dzia łać. By ła
jed nak so bo ta więc zdia gno zo wa nie cho -
ro by in nej niż prze zię bie nie by ło praw dzi -
wym wy zwa niem. Po wie lu pró bach i nie -
zli czo nej ilo ści te le fo nów uda ło nam się
wręcz wy móc pry wat ną wi zy tę u oku li -
sty.

Pierw sze co usły sze li śmy to, że zmia ny
są w obu oczkach. Po my śla łem – jak to w
obu? mia ło być tyl ko w jed nym ! Ko lej ne co

pa mię tam to sło wa PIL NE, Cen trum
Zdro wia Dziec ka, JAK NAJ SZYB CIEJ
! Jesz cze te go sa me go dnia wy lą do wa li śmy
na izbie przy jęć CZD. Przy szła do Nas prze -
mi ła pie lę gniar ka z od dzia łu oku li stycz ne -
go, któ ra po wie dzia ła, że wie le wi dzia ła i
pew nie się oka że, że to nie jest „to”. Pierw -
szy raz tej fe ral nej so bo ty po czu łem się le -
piej… nie ste ty tyl ko na chwi lę…

Gdy przy szła Pa ni dok tor za czę ły się
nie przy jem ne dla ta kie go ma lusz ka ba da -
nia. Kro pel ki, dno oka itp., itd.  Nie po zo -
sta wio no Nam żad nych złu dzeń. Dia gno -
za zo sta ła po twier dzo na.

Jak bę dzie da lej ? Te go nie wie my.
Wie my tyl ko, że po trze bu je my od

Was po mo cy. Po mo cy w nie rów nej wal ce
z po two rem miesz ka ją cym w tak ma lut -
kim ciał ku na sze go syn ka…

Od wiedź Nasz pro fil na Fa ce bo oku,
„Ko cie Oczy Ada sia” i za po znaj się z ca łą
hi sto rią.

Je ste śmy z Two jej oko li cy. Je że li masz
ocho tę mo żesz Nas od wie dzić i po roz ma -
wiać.

Dłuż nie wo 23 A, 09-130 Ba bo sze wo
– 10 km od Płoń ska w stro nę Gdań ska.

Je że li chcesz nas wspo móc w
Na szej wal ce to wpłać do wol ny da tek
na po da ne kon to z do pi skiem ADAŚ.

73 1020 5558 0000 8502 3188
2195

Po móc Ada sio wi moż na do ko nu -
jąc wpła ty na kon to:

Fun da cja Po mo cy Dzie ciom i Oso -
bom Cho rym “Ka wa łek Nie ba”

Bank BZ WBK
31 1090 2835 0000 0001 2173

1374

Ty tu łem:  “847 po moc dla Ada ma
Sta ni szew skie go”

wpła ty za gra nicz ne –  fo re ign
pay ments to help Ada

Fun da cja Po mo cy Dzie ciom i Oso -
bom Cho rym “Ka wa łek Nie ba”

PL3110902835000000012173
1374

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

szew ski”

Aby prze ka zać 1% po dat ku dla
Ada sia:

na le ży w for mu la rzu PIT wpi sać KRS
0000382243

oraz w ru bry ce ’In for ma cje uzu peł nia -
ją ce – cel szcze gó ło wy 1%’ wpi sać “847 po -
moc dla Ada ma Sta ni szew skie go”

ODE BRA NE SZCZĘ ŚCIE W BŁY SKU MI GAW KI APA RA TU…
MA LEŃ KI ADAŚ I RAK W OCZKACH – SIAT KÓW CZAK…

Od re dak cji
Przy łącz my się do po mo cy dla ma łe go Ada sia . 
Za pew ne wie le osób zna Mi cha ła Sta ni -
szew skie go Ta te ma łe go Ada sia. 
Mi chał po cho dzi z Bul ko wa . Pra co wał
na te re nie na szych gmin. Wie le osób go
zna.
Dziś po trzeb na jest po moc dla je go syn ka. 

Czy po tra fi my mu po móc ? Du żo drob nych
kwot czy ni cu da ? Nie bądź cie obo jęt ni.
Na por ta lu e -wy szo grod.pl bę dzie my na
bie żą co in for mo wać o po stę pach w spra wie
Ada sia.

Pa weł Kło bu kow ski
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Wi tam z mar co wym wy da niem ga ze ty 

e -wy szo grod.pl

Wio sna za czę ła się na do bre. Bę dzie wię -

cej słoń ca, wię cej do bre go hu mo ru i we -

rwy do dzia ła nia.

Obec ne wy da nie ga ze ty  jest do syć szczu -

płe po nie waż cześć ma te ria łu pla nu je my

wy dać  nie dłu go tuz przed świę ta mi Wiel -

ka noc ny mi.  Bę dzie mia ło ono Świą tecz ny

cha rak ter.

W obec nym nu me rze wy wiad z Ku bą Si do -

rem, któ ry ma  pla ny i am bi cje na no we

dzia ła nia spor to we. Do brze że ta ka oso ba

po dej mu je dzia ła nia na miej scu. 

W ko lej nym wy da niu ga ze ty przy bli ży my

tro chę in for ma cji na te mat bie gów, or ga -

ni zo wa nych przez sto wa rzy sze nie któ re mu

Ku ba prze wod ni czy.  Szy ku je się cie ka wa

im pre za bie go wa. A Wy szo gród ma już tro -

chę tra dy cji w im pre zach bie go wych.

W fe lie to nie mu szę też wspo mnieć o po -

mo cy dla Ada sia. Spra wa z ostat niej chwi -

li. Czuj ni ro dzi ce za uwa ży li pro blem. Te raz

mu szą szyb ko dzia łać. Każ da chwi la się li -

czy. Po trzeb ne są du że pie nią dze i to

w krót kim cza sie. Mo że w tym okre sie

przed świą tecz nym po my śli my o po mo cy

dla ma łe go Ada sia. Je go ży cie do pie ro się

za czy na. 

Pa weł Kło bu kow ski
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21 mar ca br. ucznio wie Szko ły
Pod sta wo wej w Rę bo wie po wi ta li
wio snę. Zgod nie z tra dy cją od był
się ob rzęd spa le nia Ma rzan ny,
sym bo li zu ją cej od cho dzą cą zi mę. 

Pod czas po by tu w szko le dzie ci mi -
ło spę dzi ły czas, ry wa li zu jąc mię dzy so -
bą w róż ne go ro dza ju grach i za ba wach
lo gicz nych, przy go to wa nych przez na -
uczy cie li. By ły ka lam bu ry, tan gra my,
puz zle, za ba wy ję zy ko we, któ re do star -
czy ły wszyst kim wie lu po zy tyw nych

emo cji. Waż nym ele men tem „Pierw sze -
go Dnia Wio sny” był wy jazd do po bli -
skie go schro ni ska dla zwie rząt, znaj du -
ją ce go się na te re nie gmi ny Ma ła Wieś.
Ucznio wie za wieź li pod opiecz nym
schro ni ska drob ne „pre zen ty” – su chą
kar mę i pusz ki. Wszyst kie psy po wi ta ły
dzie ci gło śnym ra do snym szcze ka niem,
a gdy od jeż dża li śmy w klat kach za pa no -
wa ła ci sza. Go rą co za chę ca my wszyst -
kich do od wie dzin „psie go ho te lu” –
zwie rzę ta cze ka ją na go ści i no wych wła -
ści cie li.

Pierw szy Dzień Wio sny w Szko le Pod sta wo wej w Rę bo wie

Z oka zji 60-le cia Ze spo łu Szkół im.
Ja na Śnia dec kie go w Wy szo gro -
dzie ser decz nie za pra sza my ab sol -
wen tów Szko ły na ju bi le usz, któ ry
od be dzie się 29 wrze śnia 2017r.  

Opła ta za udział w zjeź dzie wy no si
30 zł. na to miast uczest nic two w  Ba lu
Ab sol wen tów i zjeź dzie -200 zl.

Zgło szeń i wpłat na le ży do ko nać do
30 czerw ca 2017r. na ad res:

Ko mi tet Or ga ni za cyj ny Ob cho dów
60-le cia Ze spo łu Szkół w Wy szo gro -
dzie, ul. Nie pod le gło ści 11A, 09-450
Wy szo gród

Nr kon ta 57 9011 0005 0006
4015 2000 0010 (Vi stu la Bank)

Ab sol wen tów za chę ca my do nad sy -
ła nia wspo mnień, któ re za mie sci my w
dru giej czę ści mo no gra fii Szko ły - we
frag men tach lub w ca ło ści - za leż nie od
ilo ści prac na de sła nycg w ter mi nie do
30 ma ja 2017r. 

Pro si my o prze sła nie na ad res szko ły:
Ze spół Szkół im. Ja na Śnia dec kie go

w Wy szo gro dzie

09-450 Wy szo gród, ul. Nie pod le -
gło ści 11A 

a) Kse ro ko pii do ku men tu wpła ty.

b) Na zwi ska pa nień skie go ab sol -
wen tek.

c) Ro ku ukoń cze nia szko ły

Szcze gó ło we in for ma cje do stęp -
ne pod nu me rem te le fo nu  24 23 11
100

Ju bi le usz 60-le cia Ze spo łu Szkół w Wy szo gro dzie

Dnia 8 mar ca w Do mu Kul tu ry w Rę bo wie  spo tka ły się Pa nie z Ko -
ła Go spo dyń Wiej skich „Sto krot ki”, z Rę bo wa oraz ze Sto wa rzy -
sze nia Wza jem nej Współ pra cy, z La so ci na, by wspól nie świę to -

wać Dzień Ko biet.  By ły da nia kuch ni tra dy cyj nej, cia sta, sa łat ki no i oczy -
wi ście bab skie po ga du chy o wszyst kim. W czę ści ar ty stycz nej dziew czę ta
śpie wa ły so bie pio sen ki zna ne i lu bia ne. Peł ne śmie chów i ra do ści spo tka -
nie trwa ło do póź nych go dzin wie czor nych. Na za koń cze nie wszyst kie pa -
nie, zgod nie uzna ły, że ta kie wie czor ki win ny stać się tra dy cją i mu si my je
or ga ni zo wać czę ściej... Bo kto jak nie my!!? Dzię ku je my pa niom z Ko la Go -
spo dyń Wiej skich z Rę bo wa za mi le spę dzo ny wie czór. Li dia Dzierz biń ska

3 mar ca 2017 r. w Gmi nie Czer wińsk
zo sta ły wrę czo ne Me da le za Dłu go let -
nie Po ży cie Mał żeń skie. 

Ju bi le usz 50-le cia po ży cia mał żeń skie -
go w gmi nie Czer wińsk ob cho dzi ły pa ry:
Pań stwo Han na i Jó zef Bo guś, Pań stwo An -
na i Wie sław Nu rzyń scy oraz świę tu ją cy 56-
cio le cie po ży cia mał żeń skie go Pań stwo Da -
nu ta i Sta ni sław Glisz czyń scy. Od zna cze nia
do stoj nych ju bi la tów do ko nał Wójt Gmi ny
Czer wińsk Pan Mar cin Gor tat wraz z kie -
row ni kiem Urzę du Sta nu Cy wil ne go Pa nią
Elż bie tą Woj na row ską. W stro nę par mał -

żeń skich po pły nę ły go rą ce ży cze nia zdro wia,
szczę ścia i po myśl no ści na ko lej ne la ta
wspól ne go ży cia. Uro czy stość uświet ni ła
lamp ka tra dy cyj ne go szam pa na za zdro wie
sza now nych Ju bi la tów oraz słod ki po czę stu -
nek w gro nie bli skich.

Zło te go dy to po wód do wspo mnień
wspól nie spę dzo nych lat. Choć nie za wsze
by ło pięk nie, obok uśmie chów po ja wia ły się
łzy, a w pa rze z ra do ścią szedł smu tek to wza -
jem na mi łość po zwa la ła prze zwy cię żać
wszyst ko. Ży czy my Ju bi la tom ko lej nych
wspól nie spę dzo nych lat, wy peł nio nych po
brze gi mi ło ścią.

Zło te Go dy w Czer wiń sku



Bę dzie my roz ma wiać o spo rcie i
re kre acji o po my słach na ak ty wi -
za cje śro do wi ska spo łecz no ści wy -
szo grodz kiej i gmin nej,  aby wię cej
się ru szać i ak tyw nie spę dzać czas
wol ny.

Re dak tor. Pro szę nam po wie -
dzieć jak tra fił Pan na ha lę i gdzie
Pan wcze śniej pra co wał?

J.S Za nim przy sze dłem pra co wać w
Wy szo gro dzie przez 15 lat uczy łem w
jed nej ze szkół w So cha cze wie. Do pra cy
na ha lę tra fi łem z  kon kurs na to sta no -
wi sko ogło szo ny przez UGiM w Wy szo -
gro dzie.  

Re dak tor. Na czym po le ga Pa na
no wa pra ca?

J.S Obo wiąz ków i czyn no ści zwią -
za nych z wy ko ny wa niem mo jej pra cy
jest  du żo, łącz nie z  ty mi wy kra cza ją cy -
mi po za za pi sa ny mi w umo wie, któ re
ro bię spo łecz nie. Moc no stresz cza jąc
jest to nad zór i kon tro la nad pra wi dło -
wym funk cjo no wa niem  ha li spor to wej,
or ga ni za cja i przy go to wa nie róż nych
wy da rzeń kul tu ral no -spor to wych,
współ pra ca z jed nost ka mi oświa to wy mi
i or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi, po zy -
ski wa nie środ ków pie nięż nych na sport,
dba łość o płyn ność fi nan so wą ha li i wie -
le in nych.

Re dak tor. Na czym  po le ga
współ pra ca z jed nost ka mi sa mo -
rzą do wy mi o któ rej Pan wspo -
mniał?

J.S W mie ście ma my kil ka szkół.
Jed nym z ce lów, któ ry so bie wy zna czy -
łem w pra cy to an ga żo wa nie uczniów w
jak naj więk szą licz bę pro jek tów spor to -
wych, w za ję cia po za lek cyj ne. Nie pra -
cu jąc jesz cze w Wy szo gro dzie, or ga ni zo -
wa łem za ję cia z na uki pły wa nia dla wy -
szo gro dzian w okre sie szkol nym i wa ka -
cji let nich. Za bie ra łem też chęt nych
uczniów z Wy szo gro du na obo zy spor -
to wo -re kre acyj ne, któ re or ga ni zo wa łem
la tem. Obec nie bar dzo chwa lę so bie
współ pra cę z dy rek to ra mi Szkół  a w
szcze gól no ści z dy rek to rem Szko ły Pod -
sta wo wej z któ rej  naj wię cej uczniów ko -
rzy sta z róż nych przed się wzięć spor to -
wych. W  fe rie ko or dy no wa łem pro jekt
za jęć spor to wych dla dzie ci, któ ry
współ or ga ni zo wał Urząd Gmi ny i Mia -
sta ze Sto wa rzy sze niem „Me ce na sów”
Spor tu Wy szo gród . W har mo no gra -
mie, któ ry zo stał przed sta wio ny ro dzi -
com kil ka ty go dni wcze śniej zna la zły się
za ję cia z pły wa nia, jaz da na łyż wach,
tur niej w ha lo wą pił kę noż ną, za ję cia za -

ba wo we  na ha li spor to wej. Łącz nie ze
wszyst kich atrak cji sko rzy sta ło oko ło
150 dzie ci. Naj więk szym po wo dze -
niem cie szy ły się wy jaz do we za ję cia na
łyż wy do So cha cze wa oraz za ję cia dla
naj młod szych na pla cu za baw na ha li.
Oprócz  te go dzie ci gra ły w bad min to na
i ko szy ków kę. Ko lej ny mi wy jaz do wy mi
za ję cia mi po łyż wach był ba sen. Na tą
atrak cje prze zna czo ne by ły dwa dni po
jed nym dla star szych dzie ci ze Szko ły
Pod sta wo wej i Gim na zjum i młod szych
dzie ci z przed szko la i z klas na ucza nia
po cząt ko we go. Za rów no na ba se nie jak i
na łyż wach dzie ci mia ły za pew nio ne go
in struk to ra spor tu. Od był się też tur niej
dzi kich dru żyn w ha lo wą pił kę noż ną.

Re dak tor. Pro szę opo wie dzieć
o  „Me ce na sach” Spor tu. To jest no -
wa or ga ni za cja , klub spor to wy w
mie ście?

J.S Tak. Uda ło mi się prze ko nać
pa rę osób, aby za ło żo no sto wa rzy sze -
nie spor to we o na zwie Sto wa rzy sze nie
„Me ce na sów” Spor tu Wy szo gród, któ -
re ma dzia łać na rzecz spo łecz no ści
wy szo grodz kiej,  współ pra cu jąc z „ha -
lą” oraz nie któ ry mi jed nost ka mi sa -
mo rzą do wy mi.

Dzia łam od kil ku lat w po dob nym
sto wa rzy sze niu w są sied nim po wie cie,
w klu bie, któ ry na prze strze ni kil ku lat
się roz wi nął i stał się mar ką roz po zna -

wal ną w  mie ście i po za je go gra ni ca mi
przy no sząc wy mier ne ko rzy ści je go
człon kom. Chciał bym ,że by   sto wa rzy -
sze nie „Me ce na sów”osią gnę ło po dob ny
suk ces w Wy szo gro dzie. My ślę, że to się
uda po nie waż znam oso by , któ re  two -
rzą  struk tu ry sto wa rzy sze nia i są „Me -
ce na sa mi”. Chciał bym ko rzy sta jąc z
oka zji w imie niu swo im i dzie ci, któ re
uczest ni czy ły w za ję ciach  po dzię ko wać
za  istot ny wkład fi nan so wy i or ga ni za -
cję fe rii; Pa ni Han nie Si dor i Pa nom
Lesz ko wi Buks , Wal de ma ro wi Za or -
skie mu, Ra fa ło wi Fo tek, Jac ko wi Gron -
kie wi czo wi, Ra fa ło wi Kasz te lan, Grze -
go rzo wi Gło wac kie mu, Krzysz to fo wi
Smół ce. Dzię ku ję im za za ufa nie i  aby
„me ce na sów” przy by wa ło.

Re dak tor: Gdzie mo że my do -
wie dzieć się o tym co pro po nu ję ha -
la, sto wa rzy sze nie itp.

J.S Naj szyb ciej in for ma cje o dzia ła -
niach zwią za nych ze spor tem i re kre acją
pro po no wa nych przez „Ha lę” i  Sto wa -
rzy sze nie S”M”S  znaj dą Pań stwo na
stro nach in ter ne to wych. www.sto wa -
rzy sze nie.klik si te.pl ,   fa ce bo ok - Sto wa -
rzy sze nie „Me ce na sów”Spor tu Wy szo -
gród , www.ha la spor to wa -wy szo grod.pl
i lo kal nej ga ze cie. War to co ja kiś czas te
stro ny od wie dzać, że by nic nie umknę -
ło.

Re dak tor. Czy w naj bliż szym
cza sie mo że my spo dzie wać się po -
dob nych dzia łań jak te w fe rie. Mam
na my śli la to?

J.S Do la ta ma my jesz cze 4 mie sią ce, a
przed nim od bę dzie się wy da rze nie pt.
„Dni Wi sły Wy szo gród”.W pro gra mie
prze wi dzia ny jest  „I Nad wi ślań ski Cross
Bieg Wy szo gród” upa mięt nia ją cy ob cho dy
„Ro ku Rze ki Wi sły 2017” usta no wio ne
przez Pre zy den ta Pol ski. Wiem, że w or ga -
ni za cję te go wy da rze nia za an ga żo wa ne jest
S”M”S Wy szo gród, któ re sta ra się o środ ki
fi nan so we na ten cel. Je śli cho dzi o la to i
„ha lę spor to wą”  to na wa ka cje zo sta nie
przy go to wa na ofer ta dla dzie ci i mło dzie ży.

Re dak tor. Ja kie są pa na po my -
sły na re kre ację spor to wą w mie -
ście.

J.S Po my słów na to jest du żo.
Na le ży przede wszyst kim za sta no -
wić się, ja kie są po trze by i za pa try -
wa nia miesz kań ców na ak tyw ność
ru cho wą. Czy ofer ta, któ ra zo sta nie
przed sta wio na bę dzie atrak cyj ną już
do ist nie ją cych. Obec nie na ha li
spor to wej od by wa ją się  za ję ci dla
osób w każ dym wie ku. Są zor ga ni zo -
wa ne za ję cia dla dzie ci, jest cross fit,
przy cho dzą nie for mal ne gru py na
siat ków kę i pił kę noż ną,  bad min ton
czy te nis ziem ny. Za jęć jest na praw -
dę spo ro, wbrew te mu co się cza sem
sły szy na mie ście, że nic się nie dzie -
ję, ma ło itd. Wy ni kać mo gło to z te -
go,że nie by ło od po wied nie go prze -
ka zu in for ma cji, pro mo cji ofer ty
spor to wej , któ ra jest do stęp na. 

W pla nach ma my min. jest  re -
ak ty wo wa nie sek cji  te ni sa sto ło we -
go,  stwo rze nie coś na za sa dzie aka -
de mii pił kar skiej dla naj młod szych
dzie ci, mam tu na my śli przed szko -
la ków i dzie ci z klas 1-3 szko ły pod -
sta wo wej, ofer tę dla star szych ta ką
jak za ję cia z ae ro bi ku wod ne go na
ba se nie , nor ding wal king. Je śli bę dą
oso by chęt ne i znaj dą się lu dzie do
współ pra cy, to w or ga ni za cji te go
wszyst kie go po mo gę. A czas po ka że
jak bę dzie.:)

Dzię ku ję za roz mo wę.:)
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reklama

reklama

Dotacje PROW 2014-
2020.  Premia ,,Małe
gospodarstwa” – 60

tys. zł – wnioski do 28
kwietnia,  Młody

rolnik” – 100 tys. zł .
Wypełnianie wniosków

tel. 795-931-529

Roz mo wa  z Ja ku bem Si do rem , kie row ni kiem
Ha li Wi do wi sko wo  - Spor to wej w Wy szo gro dzie
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Co praw da tyl ko przez je den dzień
i w to wa rzy stwie ma my, ale 12-let -
nia Na ta lia Grze lak po ra dzi ła so bie
do sko na le! 

Na ta lia i jej ma ma – An na Grze lak
– wy li cy to wa ły dzień w fo te lu Sta ro sty
Płoc kie go pod czas te go rocz ne go Fi na łu
Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy
w Bo dza no wie. To już wła ści wie tra dy -
cja, że Sta ro sta Ma riusz Bie niek pro po -
nu je wła śnie ta ką atrak cję na ten szla -
chet ny cel. Moż li wość wcie le nia się w
ro lę wło da rza Po wia tu Płoc kie go co ro -
ku spo ty ka się z du żym za in te re so wa -
niem. Tym ra zem uda ło się Pa ni An nie i
jej cór ce.

„Sta ro ści ny” swą pra cę roz po czę ły
od sa me go ra na. Wzię ły udział w po -
sie dze niu Za rzą du Po wia tu, oczy wi -
ście z moż li wo ścią po pro wa dze nia ob -
rad. Tym sa mym po zna ły z bli ska obo -
wiąz ki Sta ro sty Płoc kie go Ma riu sza
Bień ka, Wi ce sta ro sty Iwo ny Sie roc -
kiej oraz po zo sta łych człon ków Za rzą -
du: Paw ła Ja ku bow skie go, Ste fa na Ja -
ku bow skie go i Krzysz to fa Wiel ca, a
tak że Prze wod ni czą ce go Ra dy Po wia -
tu w Płoc ku Le cha Dą brow skie go, Se -

kre ta rza Po wia tu Mi cha ła Twar de go i
Skarb nik Ma rii Ja ku bow skiej. Prze -
wod nicz ką obu Pań po urzę dzie i pra -
cy naj waż niej szych osób w po wie cie
by ła na to miast p.o. Dy rek tor Wy dzia -
łu Roz wo ju Go spo dar cze go i Pro mo -
cji Ka ro li na Ko per.

W dal szej czę ści dnia „Sta ro ści ny”
go ści ły oczy wi ście w ga bi ne cie Sta ro -
sty, po zna jąc je go miej sce pra cy i
spraw dza jąc, czy fo tel, któ ry tak li cy to -
wa ły, jest na pew no wy god ny. Na stęp -
nie, wraz z Ma riu szem Bień kiem i Ka -
ro li ną Ko per, uda ły się do Do mu Po -
mo cy Spo łecz nej w Brwil nie, by na je -
go przy kła dzie prze ko nać się tak że, jak
dzia ła ją jed nost ki po wia to we. Tam Pa -
nie An na i Na ta lia Grze lak wzię ły
udział w za ję ciach przy go to wa nych
przez pra cow ni ków DPS -u na oko licz -
ność nie da le kiej już Wiel ka no cy – de -
ko ro wa ły pi san ki i ro bi ły pięk ne de ko -
ra cje świą tecz ne. Na ko niec tej wi zy ty,
wspól nie ze Sta ro stą i Dy rek tor DPS -u
w Brwil nie Jo an ną Au gu stow ską, Pa -
nie „Sta ro ści ny” zja dły obiad.

Po po wro cie do sie dzi by Sta ro stwa,
po zna ły jesz cze pra cę Wy dzia łu Roz wo -
ju Go spo dar cze go i Pro mo cji.

W so bo tę, 4 mar ca, od by ło się kil -
ka ze brań spra woz daw czych człon -
ków Ochot ni czych Stra ży Po żar -
nych, w tym mię dzy in ny mi w OSP
Ma ła Wieś, No we Gul cze wo (gm.
Słup no) oraz OSP Wy szo gród, któ -
re ist nie ją od po nad 115 lat. Gra -
tu lu je my!

Druh ny, Dru ho wie oraz człon ko -
wie Mło dzie żo wej Dru ży ny Po żar ni czej
w Wy szo gro dzie, w ga lo wych stro jach
ze sznu ra mi i od zna cze nia mi, przy by li
do straż ni cy pięk nie od ma lo wa nej i wy -
stro jo nej dzię ki wła dzom sa mo rzą do -
wym Mia sta i Gmi ny Wy szo gród.

W ze bra niu licz nie uczest ni czy li za -
pro sze ni go ście: Sta ro sta Płoc ki - Ma -
riusz Bie niek, Wi ce pre zes ZOW ZOSP
RP w War sza wie, Pre zes Za rzą du Od -
dzia łu Po wia to we go -  dh Hi la ry Ja nusz -
czyk, Na czel nik Wy dzia łu Ope ra cyj ne -

go Ko men dy Miej -
skiej PSP w Płoc ku -
bryg. Ar tur Cza -
chow ski, Bur mistrz
Gmi ny i Mia sta
Wy szo gród - Jan
Bosz ko,   Pre zes Za -
rzą du Od dzia łu
Miej sko -Gmin ne go
- dh Hen ryk Klu sie -
wicz, Ho no ro wy
Pre zes Za rzą du
Od dzia łu Gmin ne -
go - dh Jan Wal czak
oraz Ko men dant
Gmin ny ZOSP RP -
dh Krzysz tof La -
skow ski.

Sta ro sta Płoc ki
po dzię ko wał za po -
nad 115-let nią

dzia łal ność OSP na rzecz spo łecz no ści
lo kal nej, gmin nej i po wia to wej. Pod -
kre ślił osią gnię cia OSP w Wy szo gro -
dzie - w ro ku 2016 stra ża cy 153 ra zy
wy jeż dża li do ak cji ra tow ni czych i pod
wzglę dem licz by wy jaz dów zaj mu ją
dru gie miej sce w Po wie cie Płoc kim.
Przy znał, że jest dum ny, iż jest człon -
kiem tej Ochot ni czej Stra ży Po żar nej.

Pre zes Za rzą du Od dzia łu Po wia to -
we go po dzię ko wał za dzia łal ność na
rzecz Związ ku OSP, udział w uro czy sto -
ściach i za kup ło dzi pła sko den nej. Po in -
for mo wał, że jest moż li wość za ku pu
mo to pom py wy so kiej wy daj no ści ty pu
TO HAT SU do dzia łań ra tow ni czo – ga -
śni czych pod czas ak cji po wo dzio wych.
Za kup pom py mo gą współ fi nan so wać:
NFO SiGW, MSWiA, Mar sza łek Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go, Sta ro sta Płoc -
ki przy wspar ciu środ ków Urzę du Mia -
sta i Gmi ny Wy szo gród.

Gra tu lu ję wszyst kim uho no ro wa -
nym i dzię ku ję za Wa szą pra cę, bo
wiem, ile tru du mu si cie w nią
wkła dać. Po wiat Płoc ki da rzy Pań -
stwa ogrom nym sza cun kiem, za -
wsze mo że cie na nas li czyć –
zwra cał się do ho dow ców Prze wod -
ni czą cy Ra dy Po wia tu w Płoc ku
Lech Dą brow ski.

W pią tek 10 mar ca, w sa li ban kie to -
wej „Zło ta Kom na ta” w Bro cho ci nie
(gm. Ra dza no wo), od by ło się co rocz ne
spo tka nie z ho dow ca mi by dła mlecz ne -
go z po wia tów: płoc kie go, go sty niń skie -
go i sier pec kie go. Je go or ga ni za to rem
był Ma zo wiec ki Zwią zek Ho dow ców
By dła i Pro du cen tów Mle ka.

Te ma tem prze wod nim ob rad by ło
przed sta wie nie wy ni ków pro wa dze nia
oce ny war to ści użyt ko wej by dła mlecz -
ne go uzy ska nych w 2016 r. Ale pod czas
spo tka nia pre zen to wa ły się też fir my
rol ni cze, a ho dow cy mo gli się po pro stu
wy mie nić do świad cze nia mi.

Po wiat Płoc ki re pre zen to wał Prze -
wod ni czą cy Ra dy Po wia tu  Lech Dą -
brow ski, któ ry – tak że w imie niu Sta ro -
sty Płoc kie go  Ma riu sza Bień ka  – prze -

ka zał naj lep szym ho dow com wy ra zy
uzna nia, gra tu la cje i po dzię ko wa nia.

W pierw szej 10  w uzy ska niu wy so -
kiej wy daj no ści mlecz nej krów w 2016
r. w Po wie cie Płoc kim zna lazł się go spo -
darz z Rę bo wa Pan Ro bert Wo łyń ski 

Prze wod ni czą cy  Lech Dą brow -
ski  wrę czył naj lep szym ho dow com dy -
plo my i pu cha ry. Ale na tym wy róż nie -
nia od Sa mo rzą du Po wia tu Płoc kie go się
nie skoń czy ły.

Naj młod sza Sta ro ści na w Pol sce za rzą dza ła Po wia tem Płoc kim

Kam pa nia spra woz daw cza 
w OSP zbli ża się do koń ca

Naj lep si ho dow cy by dła 
mlecz ne go wy róż nie ni
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Bez dom ność zwie rząt to pro blem,
z któ rym bo ry ka ją się bez wy jąt ku
wszyst kie gmi ny i mia sta na te re -
nie kra ju. Szcze gól nie od czu wal ny
jest on w na szej gmi nie, gdzie co
pią tek or ga ni zo wa ne są dni tar go -
we. To wła śnie w ten dzień moż na
za ob ser wo wać naj wię cej psów po -
rzu co nych i błą ka ją cych się po te -
re nie mia sta. Tyl ko w ubie głym ro -
ku z te re nu na szej gmi ny i mia sta
do schro nisk tra fi ło 6 zwie rząt.

Gmi na i Mia sto Wy szo gród jest w
trak cie prac nad ak tu ali za cją „Gmin ne -
go pro gra mu opie ki nad zwie rzę ta mi
bez dom ny mi oraz za po bie ga niu bez -
dom no ści zwie rząt”. Pro gram ten zo stał
już po zy tyw nie za opi nio wa ny przez Po -
wia to we go Le ka rza We te ry na rii w Płoc -
ku oraz po zo sta łe in sty tu cje wy mie nio -
ne w usta wie o ochro nie zwie rząt. Ubie -

gły rok dla Gmi ny i Mia sta Wy szo gród
upły nął pod zna kiem zmian w po dej -
ściu do pro ble mu bez dom no ści zwie -
rząt. Do dnia 30 kwiet nia 2016r. obo -
wiąz ki wy ni ka ją ce z usta wy re ali zo wa ne
by ły za po śred nic twem i przy po mo cy
Związ ku Gmin Re gio nu Płoc kie go. Z
uwa gi jed nak na nie ko rzyst ne dla nas
wa run ki umo wy oraz ro sną ce kosz ty,
w  mar cu ubie głe go ro ku pod ję to de cy -
zję o prze pro wa dze niu sa mo dziel ne go
po stę po wa nia w ce lu wy ło nie nia no we -
go schro ni ska. Pra gnie my po in for mo -
wać wszyst kie za in te re so wa ne oso by,
któ rym nie jest obo jęt ny los zwie rząt
(psów, ko tów), że z dniem 01 ma ja
2016r. wszyst kie odła pa ne zwie rzę ta z
te re nu Gmi ny i Mia sta Wy szo gród tra -
fia ją do Schro ni ska dla Bez dom nych
Zwie rząt w Paw ło wie.

Przy wy bo rze ofer ty kie ro wa no się
nie tyl ko kry te rium naj niż szej ce ny ale
tak że odle gło ścią po ło że nia schro ni ska

od Gmi ny Wy szo gród (ma to du że zna -
cze nie przy trans por cie zwie rząt – stres,
oraz przy ewen tu al nej ko niecz no ści
skon tro lo wa nia wa run ków w ja kich są
prze trzy my wa ne na sze zwie rzę ta). Po -
sił ko wa no się po nad to opi nia mi śro do -
wisk spe cja li zu ją cych się w obro nie
praw zwie rząt (nie za leż ne sto wa rzy sze -
nia, fun da cje). Dzię ki po mo cy wo lon ta -
riu szy z Ogól no pol skie go To wa rzy stwa
Ochro ny Zwie rząt ANI MALS In spek -
to rat w Płoc ku, uda ło się wy brać ta kie
schro ni sko, któ re za pew ni go dzi we wa -
run ki by to we dla bez pań skich psów, ko -
tów i in nych po rzu co nych zwie rząt do -
mo wych z  te re nu na szej gmi ny oraz
mia sta.

Dzię ki zmia nie schro ni ska uda ło się
tak że w wy mier ny spo sób ogra ni czyć
kosz ty, któ re we dług sza cun ków Urzę -
du Gmi ny i Mia sta zma la ły o ok.
17 000,00 zło tych w ska li ca łe go ro ku.
Umo wa mię dzy Gmi ną i Mia stem Wy -

szo gród a Schro ni skiem dla Bez dom -
nych Zwie rząt w Paw ło wie we szła w ży -
cie z dniem  01 ma ja 2016r. i obo wią zy -
wać bę dzie do 30 kwiet nia 2017r. W
dniu 16 mar ca 2017r. ogło szo no ko lej -
ne po stę po wa nie prze tar go we w ce lu
wy ło nie nia schro ni ska i pod pi sa nia
umo wy na ko lej ny rok.

O każ dym przy pad ku za ob ser wo -
wa nia bez pań skie go zwie rzę cia na le ży
in for mo wać Urząd Gmi ny i Mia sta Wy -
szo gród, II pię tro, pok. nr 8, lub te le fo -
nicz nie pod nu me rem tel.: 24 – 267 –
26 – 31. Gdy pra cow ni cy schro ni ska
przy ja dą na miej sce zgła sza ją cy jest zo -
bo wią za ny wska zać zwie rzę.

Na le ży pa mię tać, że na te re nie mia -
sta więk szość psów po ru sza ją cych się
wol no i bez ja kich kol wiek smy czy oraz
ka gań ców to nie są zwie rzę ta bez dom -
ne. Nie ste ty wie lu wła ści cie li psów za -
po mi na o obo wiąz kach wy ni ka ją cych z
pra wa. Czło wiek po wi nien oka zać zwie -

rzę ciu po sza no wa nie, ochro nę i opie kę.
Roz dział nr 8 re gu la mi nu utrzy ma nia
po rząd ku i czy sto ści na te re nie Gmi ny i
Mia sta Wy szo gród okre śla wprost obo -
wiąz ki osób utrzy mu ją cych zwie rzę ta
do mo we w tym m.in.: obo wią zek spra -
wo wa nia nad zo ru nad ty mi zwie rzę ta -
mi. Z przy kro ścią stwier dza my, że wie -
lu miesz kań ców na sze go mia sta nie sto -
su je się do tych wy ma gań. Do spra wo -
wa nia na le ży tej kon tro li nad na szym
pu pi lem zo bo wią zu je tak że Ko deks wy -
kro czeń. Wska zu je on, w art. 77, że:
„Kto nie za cho wu je zwy kłych lub na ka -
za nych środ ków ostroż no ści przy trzy -
ma niu zwie rzę cia, pod le ga ka rze grzyw -
ny do 250 zło tych al bo ka rze na ga ny.”
Ma my na dzie ję, że po prze czy ta niu ni -
niej sze go ar ty ku łu przy naj mniej część
wła ści cie li zwie rząt weź mie so bie te
uwa gi do ser ca i za dba o to by nie bie ga -
ły one wol no po na szym mie ście.

/MP/

Pro blem bez dom no ści zwie rząt na te re nie na szej gmi ny
i mia sta Wy szo gród  – jak z nim so bie ra dzi my:

Gmi na Bul ko wo na prze ło mie
2016/2017 r. przy stą pi ła do opra -
co wa nia Gmin ne go Pro gra mu Re -
wi ta li za cji na la ta 2017 – 2025.
Opra co wa nie te go do ku men tu sta -
no wi wy móg for mal ny apli ko wa nia
o ze wnętrz ne środ ki na roz wój, jed -
nak war tość Pro gra mu nie ogra ni -
cza się do ro li ‘klu cza do pie nię -
dzy’. Umoż li wia on tak że spo łecz -
no ści Gmi ny Bul ko wo głęb sze wej -
rze nie w jej pro ble my i za an ga żo -
wa nie się w więk szym stop niu w
dzia ła nia na rzecz ich ogra ni cza -
nia, gdyż sta no wi usys te ma ty zo wa -
ny plan tych dzia łań. Tym cen niej -
szy, że opra co wa ny z udzia łem tej
spo łecz no ści.

Pro gram Re wi ta li za cji dla gmi ny
Bul ko wo sta no wi uzu peł nie nie i uszcze -
gó ło wie nie opra co wa nych nie daw no
stra te gicz nych do ku men tów gmi ny Bul -
ko wo: Stra te gii Zrów no wa żo ne go Roz -
wo ju Gmi ny Bul ko wo do 2025 ro ku i
Stra te gii Roz wią zy wa nia Pro ble mów
Spo łecz nych na la ta 2016 – 2022 ora -
zw pi su je się w kra jo we do ku men ty stra -
te gicz ne, Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go
i Po wia tu Płoc kie go – ob sza rów, któ -
rych gmi na Bul ko wo sta no wi część.

Ce le re wi ta li za cji i od po wia da ją ce
im kie run ki dzia łań, któ re ma ją ogra ni -
czać ne ga tyw ne zja wi ska na wska za nym
ob sza rze re wi ta li za cji zo sta ły zde fi nio -
wa ne w opar ciu o dia gno zę sy tu acji gmi -
ny Bul ko wo ze szcze gól nym uwzględ -
nie niem ob sza ru oraz o opi nie in te re sa -
riu szy pro ce su re wi ta li za cji sfor mu ło -
wa ne w trak cie opra co wy wa nia te go
pro gra mu, a tak że w trak cie two rze nia
nie daw no opra co wa nych: Stra te gii
Zrów no wa żo ne go Roz wo ju Gmi ny Bul -

ko wo do 2025 ro ku (z 2015 ro ku) i
Stra te gii Roz wią zy wa nia Pro ble mów
Spo łecz nych na te re nie Gmi ny Bul ko wo
na la ta 2016-2022 (z 2016 ro ku). Dzię -
ki te mu ma miej sce zgod ność kie run -
ków roz wo ju spo łecz no -go spo dar cze go
gmi ny okre ślo nych w tych trzech kom -
ple men tar nych do ku men tach.

W dniach 9-10 mar ca 2017 r. od by -
ły się szko le nia w Urzę dzie Gmi ny Bul -
ko wo dla pra cow ni ków Urzę du oraz
Gmin ne go Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej
w Bul ko wie. Szko le nie prze pro wa dził
Pan Ire ne usz Ka miń ski Tre ner z wie lo -
let nim do świad cze niem w za kre sie roz -
wo ju lo kal ne go.

Pod czas dwóch dni szko leń oma -
wia ne by ły za gad nie nia, ta kie jak:

Dla cze go gmi na Bul ko wo po -
trze bu je Pro gra mu Re wi ta li za cji?

Po ję cie re wi ta li za cji 
Ob szar zde gra do wa ny
Ob szar re wi ta li za cji
In te re sa riu sze pro ce su re wi ta li za cji
Pod sta wy praw ne pro wa dze nia

dzia łań re wi ta li za cyj nych
Po ję cie pro gra mu re wi ta li za cji
De fi ni cja pro gra mu re wi ta li za cji
Za kres Gmin ne go pro gra mu re wi ta li za cji
Pro jekt re wi ta li za cyj ny
Wy mo gi for mal ne i me ry to rycz -

ne dla pro gra mu re wi ta li za cji
Ro la sa mo rzą du gmin ne go
Wa run ki pro wa dze nia re wi ta li za cji
Przy go to wa nie, pro wa dze nie i oce -

na re wi ta li za cji
Uspo łecz nie nie pro ce sów opra co -

wa nia pro gra mu oraz re wi ta li za cji
Ko mi tet Re wi ta li za cji
Me to dy de li mi ta cji ob sza rów

pro ble mo wych
Me to da de li mi ta cji ob sza ru zde gra -

do wa ne go 
Me to da de li mi ta cji ob sza ru re wi ta -

li za cji 
Wy bór wskaź ni ków
Po nad to, uczest ni cy szko le nia w

for mie warsz ta to wej wy zna cza li ob szar
ob ję ty dzia ła nia mi re wi ta li za cji na te re -
nie Gmi ny Bul ko wo oraz opra co wy wa li
przed się wzię cia, któ re ma ją zo stać uję te
w Gmin nym Pro gra mie Re wi ta li za cji.

Opra co wa nie do ku men tu re ali zo wa -
ne jest w ra mach pro jek tu pn. „Ma my plan
– mo bi li za cja spo łecz no ści gmi ny Bul ko -
wo na rzecz jej roz wo ju”współ fi nan so wa -
ne go ze środ ków Unii Eu ro pej skiej, w ra -
mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Po moc
Tech nicz na 2014-2020.   

Szko le nie dla pra cow ni ków JST i OPS
9.03.2017r Urząd Gmi ny Bul ko wo

Szko le nie dla pra cow ni ków JST i
OPS 10.03.2017r Urząd Gmi ny Bul ko -
wo

Bul ko wo, 21.03.2017 r.

GMIN NY PRO GRAM RE WI TA LI ZA CJI DLA G MI NY BUL KO WO NA LA TA 2017-2025



Je że li wpi szą Pań stwo w prze glą -
dar ce in ter ne to wej go ogle „Ma pa
miejsc pa mię ci Żoł nie rzy Wy klę -
tych”, to po ka że się ma pa Pol ski
po kry ta w ca ło ści punk ta mi ozna -
cza ją cy mi po mni ki i ta bli ce po -
świę co ne Żoł nie rzom Nie złom nym.

Nie trze ba za tem pi sać jak bar dzo
du ża jest po trze ba sła wie nia bo ha te rów
re żi mu ko mu ni stycz ne go bo wi dać to
go łym okiem. Ta kie miej sce na ma pie
ma ją Sta re Gał ki wieś w po wie cie płoc -
kim gdzie od 2014 ro ku miesz kań cy
wraz z har ce rza mi i przed sta wi cie la mi
władz sa mo rzą do wych uro czy ście ob -
cho dzą Na ro do wy Dzień Pa mię ci Żoł -
nie rzy Wy klę tych. W tym ro ku ob cho -
dy od by ły się w so bo tę 11 mar ca br.
Pierw szym punk tem uro czy sto ści by ła
pa trio tycz na msza świę ta, któ ra roz po -
czę ła się o go dzi nie je de na stej. Msza
z udzia łem har ce rzy oraz Or kie stry Dę -
tej Ochot ni czej Stra ży Po żar nej z Rę bo -
wa na dłu go po zo sta wi nie za po mnia ne
wra że nia. Po mszy wszy scy obec ni wraz
z pocz ta mi sztan da ro wy mi uda li się
do Sta rych Ga łek pod ta bli cę upa mięt -
nia ją cą za mor do wa nych bo ha te rów,
gdzie zło żo no kwia ty i za pa lo no zni cze.

To jest część bar dzo ofi cjal na, a mniej
ofi cjal na ale w szcze gól ny spo sób sca la ją -
ca wszyst kich bio rą cych w niej udział to
spo tka nie w re mi zie w Sta rych Gał kach.
Pięk na opra wa mu zycz no -ar ty stycz -
na z nu tą pa trio ty zmu przy go to wa -
na przez Har cer ski Ze spół Pio sen ki
„Uku de mia” w skład, któ rej wcho dzą
zu chy z Gro ma dy Zu cho wej „Ję dru sie”
oraz har ce rze z Ar ty stycz nej Dru ży ny
Har cer skiej ''Zoś ka i Alek” z Ma łej Wsi,
po zwo li ła prze nieść się w cza sy kie dy
wal czy li Żoł nie rze Wy klę ci.

W trak cie spo tka nia oraz har cer -
skie go kon cer tu by ły od kry wa ne kar ty
hi sto rii za mor do wa nych żoł nie rzy
i na no wo prze ży wa li śmy wraz z ro dzi -
na mi te wstrzą sa ją ce chwi le. By ła opo -
wia da na hi sto ria tra gicz na ale i wspa nia -
ła bo do ty czą ca bo ha te rów. W tym ro ku
do Ga łek po now nie przy je cha li z El blą -
ga sy no wie Wik to ra Stry jew skie go ps.
Cac ko. Je den z nich miał wów czas trzy
lat ka a dru gi sześć. Opo wie dzie li ze bra -
nym Jak bar dzo fi zycz nie i psy chicz nie
znę ca no się nad ich ro dzi ną. Dla nich ta
hi sto ria jest wciąż ży wa. 

Czu ję się bar dzo wy róż nio na, że do -
sta ję za pro sze nie od Pa na Mar ce le go
Szkop ka or ga ni za to ra tych uro czy sto ści.
Kon takt z licz nie ze bra ną mło dzie żą
z Ma łej Wsi, Bul ko wa, Bli cho wa, Czer -
wiń ska nad Wi słą oraz Wy szo gro du jest
wspa nia łym prze ży ciem i bar dzo moc -
no mnie wzru sza gdy sły szę wy po wiedź
har ce rzy – mło dych lu dzi, że żoł nie rze

nie złom ni są dla mnich wzo rem do na -
śla do wa nia.

Czę sto za da ję so bie py ta nie dla cze -
go tak dłu go trze ba by ło cze kać na od -
kry wa nie praw dzi wych kart hi sto rii Pol -
ski po II woj nie świa to wej? Dla cze go tak
dłu go ro dzi ny bo ha ter skich żoł nie rzy
do ma ga ły się spra wie dli wość i i od zy ska -
nia ho no ru dla swo ich bli skich. A prze -
cież wal czy li za nasz kraj, za wol ną i nie -
pod le głą Pol skę z oku pan tem so wiec -
kim. Dla cze go za kła my wa no hi sto rię po -
przez wy ma zy wa nie z jej kart żoł nie rzy
nie złom nych? Pięk nie po wie dział Śp.
Pre zy dent Lech Ka czyń ski „Dru ga kon -
spi ra cja by ła aż w isto cie po kres Lu do -
wej Pol ski w sen sie pa mię ci za po mnia na.
Raz mo że pa dło stwier dze nie, że to też
by li Po la cy i to wszyst ko. To wszyst ko
przez po nad 40 lat, dla te go też dziś mu -
si my na nich sku pić się szcze gól nie, tak -
że dla te go, że pierw sze la ta III RP tak że
dziw nie omi ja ły ten okres, omi ja ły
w imię nie słusz nych in te re sów, w imię
po jed na nia z ty mi, któ rzy w tam tych
cza sach wal czy li czę sto ak tyw nie po dru -
giej stro nie. Po jed na nie na ro do we jest
rze czą słusz ną, ale po jed na nie mu si być
opar te o spra wie dli wość”.

Dzię ku ję raz jesz cze wszyst kim,
któ rzy przy czy nia ją się do sła wie nia do -
bre go imie nia Żoł nie rzy Wy klę tych bo
w ten spo sób dba ją się o hi sto rię na ro du
bez któ rej na ród nie ma toż sa mo ści.

EWA SZY MAŃ SKA

RAD NA SEJ MI KU WO JE WÓDZ TWA MA ZO WIEC KIE GO
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z Ofe ru ję pro fe sjo nal ną po moc pra wą
w spra wach cy wil nych, spad ko wych, ro dzin -
nych, go spo dar czych, pra cy i kar nych. Po ra dy
praw ne, pi sma i pi sma pro ce so we, re pre zen to -
wa nie przed są da mi i urzę da mi. Mo ja kan ce la -
ria mie ści się w So cha cze wie, jed nak ob słu gu -
ję rów nież klien tów z in nych miast i miej sco -
wo ści. Za pra szam do za po zna nia się z mo ją
stro ną in ter ne to wą www.kan ce la riajm.pl
i kon tak tu pod nu me rem 693-839-922

zZa trud nie kie row ce C+E sta ła pra ca.so -
lid ne wy na gro dze nie, wol ne week en dy
tel.692-179-773

z Pra ca dla Cie bie od za raz – Agen cja
Pra cy tym cza so wej pra ca BIS nr rej.5525 za -
trud ni pil nie pra cow ni ków tym cza so wych
do pra cy na sta no wi sku PA KO WACZ / PA -
KO WACZ KA. Miej sce pra cy: Pol ska, ma zo -
wiec kie, Pie kar nia LA LOR RA INE NO WY
DWÓR MA ZO WIEC KI OFE RU JE MY: -
opie kę KO OR DY NA TO RA w re la cji – Pra -
cow nik – Pra co daw ca, -sta bil ne za trud nie -
nie, umo wa o pra cę, – trans port do No we -
go Dwo ru Ma zo wiec kie go, – odzież ro bo -
czą, WY MA GA NIA: -ksią żecz ka do ce lów
sa ni tar no -epi de mio lo gicz nych, – dys po zy -
cyj ność, chę ci do zdo by wa nia do świad czeń,
-umie jęt ność pra cy w gru pie, Szcze gó ło we
in for ma cje po da je my pod nu me rem te le fo -
nu: 507-444-910, 780-069-700. CV
na ma ila: b.glo dek@pra ca bis.pl, pro szę o za -

war cie w cv klau zu ry o ochro nie da nych
oso bo wych dla ce lów re kru ta cyj nych Agen -
cji Pra cy Tym cza so wej pra ca BIS oraz tych
w przy szło ści.

z Agen cja Pra cy Tym cza so wej pra ca BIS
nr rej. 5525 za trud ni pra cow ni ków tym cza so -
wych do pra cy tym cza so wych na sta no wi sku
PA KO WACZ/ PA KO WACZ KA. Miej sce pra -
cy: Pol ska, ma zo wiec kie, No wy Dwór Ma zo -
wiec ki. OFE RU JE MY: – sta łą pra cę w sta bil -
nej fir mie!!!!!!!!! – umo wę o pra cę, – odzież ro -
bo czą, – trans port do No we go Dwo ru Ma zo -
wiec kie go, WY MA GA NIA: – ak tu al na ksią -
żecz ka do ce lów sa ni tar no -epi de mio lo gicz -
nych, – dys po zy cyj ność, chę ci do zdo by wa nia
do świad czeń, – rze tel ne wy ko ny wa nie obo -
wiąz ków Szcze gó ło we in for ma cje po da je my
pod nu me rem te le fo nu: 571-493-943, 780-
069-700

z Fir ma spe dy cyj na POD LA SIE S.A./Te -
re sin – za trud ni prze woź ni ków po sia da ją -
cych: sam CIĄ GNIK Sio dło wy – wy naj mu je -
my na cze py fir mo we, lub CIĄ GNIK Z NA -
CZE PĄ pre fe ro wa ne Plan de ki i Chłod nie.
Du że za po trze bo wa nie na pra ce w „ko ło ko -
mi na” Za pew nia my in dy wi du al ne staw ki,
pra cę w każ dym se zo nie, pro fe sjo nal ną ob słu -
gę spe dy cyj ną. Za pra sza my do współ pra cy!
Tel: 519311265 e -ma il: k.twa ro gow ski@van -
car go.com

zZa pra sza my do no wo otwar te go skła du
wę gla. Ofe ru je my wy so kiej ja ko ści wę giel ka -
mien ny w atrak cyj nych ce nach. CE NY PRO -
MO CYJ NE!!!

Ogło sze nia

Spo tka nia w Sta rych Gał kach



W ostat nim ty go dniu fe rii zi mo -
wych dzie ci zo stał ro ze gra ny III Tur -
niej Pił kar ski Ju nio rów U -13 Klu bu
Spor to we go „ZJED NO CZE NI” Bul ko -
wo. Roz gryw ki uświet ni ły swo im
udzia łem ta kie Klu by jak Hu ra gan
Bo dza nów, UKS Ju trzen ka Rog -
twórsk oraz ULKS Ciół ko wo. 

Zma ga nia mia ły na ce lu za ba wę
spor to wą wśród dzie ci. Pierw sze
miej sce obro ni ła dru ży na Aka de mii
Pił kar skiej Zjed no cze ni Bul ko wo,
na cze le z Tre ne rem Mar ci nem Pi ko -
niem, dru gie miej sce zdo by ła dru ży -
na ULKS Ciół ko wo pod wo dzą Tre ne -
ra Paw ła Gac kow skie go, na to miast
trze cie miej sce zdo by ła AP Zjed no -
cze ni Bul ko wo II. Ko lej ne miej sca
w Tur nie ju za ję li od po wied nio UKS
Ju trzen ka Ro go twórsk, Hu ra gan Bo -
dza nów i Hu ra gan Bo dza nów II. Nie -

zwy kle fan ta stycz ne dru ży ny sta no -
wi ły dru ży ny dzie ci Hu ra ga nu Bo dza -
nów, któ re, po mi mo, iż by ły naj młod -
szy mi dru ży na mi two rzy ły bar dzo
do brą współ pra cę na cze le z Tre ne -
rem Da mia nem Kło siń skim. 

Kró lem strzel ców zo stał Ma te -
usz Bo raw ski (AP Zjed no cze ni Bul -
ko wo II) – 16 go li. 

Naj lep szym Bram ka rzem Tur -
nie ju zo stał Zbi gniew Mróz (Hu ra -

gan Bo dza nów). 
Pił ka rzem Fa ir Play zo stał Da -

wid Ja błoń ski (Hu ra gan Bo dza -
nów). 

Dzię ku je my wszyst kim dru ży -
nom oraz ich Tre ne rom za uczest -
nic two w Tur nie ju oraz stwo rze nie
bar dzo mi łej, spor to wej at mos fe ry
w Bul ko wie. 

Bul ko wo, 24.02.2017 r
KRZYSZ TOF JA KU BIAK 
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Za na mi pią ta od sło na Tur nie ju
Siat kar skie go w Bul ko wie. Po -
cząw szy tą edy cję roz gry wek od ro -
ku 2013, uda je się cy klicz nie każ -
de go ro ku or ga ni zo wać siat kar skie
zma ga nia w Bul ko wie.

Te go rocz ne roz gryw ki zo sta ły zdo -
mi no wa ne przez VT Le li ce, któ rzy w
okre sie zi mo wym czę sto od wie dza li ha -
lę w Bul ko wie w ra mach we wnętrz nych
spa rin gów. Dru gie miej sce zdo by ła dru -
ży na Al ba tros Płock, na to miast ostat nie
miej sce na po dium ugra li go spo da rze

VT Zjed no cze ni Bul ko wo. MVP Tur -
nie ju zo stał Piotr Do mań ski (Al ba tros
Płock). Dzię ku je my wszyst kim dru ży -
nom za przy ję cie za pro sze nia oraz za
udział w tur nie ju i wspól ną ry wa li za cję
spor to wą.

Kla sy fi ka cja koń co wa Tur nie ju:
1. VT Le li ce – 11 pkt
2. Al ba tros Płock – 8 pkt
3. VT Zjed no cze ni Bul ko wo – 5 pkt
4. VT Zjed no cze ni Bul ko wo II – 3 pkt
5. MVT Płock – 3 pkt

KRZYSZ TOF JA KU BIAK 

V TUR NIEJ SIAT KAR SKI
W BUL KO WIE

III TUR NIEJ PIŁ KAR SKI JU NIO RÓW U -13 w Bul ko wie 
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