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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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A P E L
SZA NOW NI MIESZ KAŃ CY PA CJEN CI FIR MY VI TA MED

Ja, Sła wo mir GA LACH
w związ ku z na pa dem na dom w Siel cu, gdzie za miesz ku je mo ja ro dzi na i pró bą pod pa -
le nia zbior ni ka z ga zem za si la ją cym dom, zwra cam sie z ape lem do wszyst kich osób,
któ re ma ją na wzglę dzie do bro, ja kim jest ład i po rzą dek pu blicz ny oraz bez pie czeń stwo
oso bi ste, aby w ra mach po mo cy or ga nom ści ga nia prze ka zy wa li wszel kie in for ma cje
te le fo nicz nie na nu mer 997 lub 518-432-320 do mnie oso bi ście.
Wła ma nie by ło po łą czo ne z groź ba mi utra ty ży cia, ze znacz ną de wa sta cją do mu i in spi -
ro wa ne  przez ele men ty ban dyc kie.
Każ da po twier dzo na i zwe ry fi ko wa na  in for ma cja zo sta nie na gro dzo na  f i n a n s o w o.

KIE ROW NIK PRZY CHOD NI VI TA MED
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Końcówka sierpnia i początek
września to czas imprez
dożynkowych. Jedne się juz
odbyły na inne czekamy . Jednak
ten czas należy głównie do
młodzieży szkolnej . Ostatni
tydzień sierpnia to jednocześnie
ostatni wakacyjny czas dla dzieci
i młodzieży. Już 4 wrześna , w
poniedziałek wszyscy wracają do
obowiązków szkolnych.
Nadchodzący rok szkolny
przyniesie dużo zmian zarówno
młodszej jak i starszej młodzieży.
Już od września w szkołach
podstawowych pojawią się
7 klasiści ,natomiast w
gimnazjach pozostaną tylko 2 i 3
klasy. Zmienione zostaną również
tzw. podstawy programowe , czyli
na nowo określono czego będzie
się uczyć młodzież.
Przed nauczycielami i uczniami
dosyć intensywny rok, pełen
zmian i nowych obowiązków.
Życzymy wszystkim zapału do
pracy i wielu sukcesów.
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Wła śnie za czy na się „se zon do żyn ko wy”. W
każ dej gmi nie or ga ni zo wa ne są uro czy sto ści,
pod czas któ rych miesz kań cy ma ją moż li -
wość spo tkać się przy wspól nej za ba wie, by
pod su mo wać zbio ry. W po wie cie płoc kim tej
nie dzie li do żyn ki od by ły się m.in. w Biel sku,
Bli cho wie, gm. Bul ko wo, Bia łej gm. Sta ra
Bia ła oraz w Sie cie niu gm. Bru dzeń Du ży. W
uro czy sto ściach, sa mo rząd po wia tu płoc kie -
go re pre zen to wa li wspól nie z rad ny mi po wia -
tu: Sta ro sta Płoc ki Ma riusz Bie niek (Bielsk,
Bli cho wo), Wi ce sta ro sta Iwo na Sie roc ka (Sie -
cień), Prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Lech
Dą brow ski (Bia ła i Sie cień) oraz na Do żyn -
kach Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go i Die ce zji
Płoc kiej w Sie ra ko wie Se kre tarz Po wia tu Mi -
chał Twar dy.

Do żyn ki to bar dzo daw ny zwy czaj, wy wo dzą -
cy się od wcze snych Sło wian i ple mion bał tyc kich,
pod czas któ re go lu dzi dzię ko wa li bo gom za do bre
zbio ry, a jed no cze śnie pro si li o jesz cze lep sze w
przy szłym ro ku. Od XVI wie ku, dzię ki roz wo jo wi
kul tu ry dwor sko -fol warcz nej, zwy czaj ten obok
cha rak te ru re li gij ne go, zy skał tak że zna mio na za -
ba wy – w for mie po dzię ko wa nia służ bie fol warcz -
nej i rol ni kom za pra cę przy zbio rach i do bre plo ny.
Obec nie do żyn ki są jed nym z naj waż niej szych wy -
da rzeń w ro ku na pol skiej wsi.

Gmin ne Świę ta Plo nów by ły rów nież do sko -
na łą oka zją do wrę cze nia wy róż nień Sta ro sty Płoc -
kie go "Do bry Go spo darz" oraz Me da li „Za słu żo ny
dla Po wia tu Płoc kie go”, któ ry usta no wio ny zo stał
Uchwa łą Nr 262/XXX/2006 z dnia 25 stycz nia
2006 r. ja ko wy raz szcze gól ne go wy róż nie nia i
uzna nia za wy bit ne za słu gi dla roz wo ju na sze go re -
gio nu. Me dal przy zna je się oso bom i pod mio tom
w ob sza rze dzia łal no ści: sa mo rzą do wej, go spo dar -
czej, spo łecz nej oraz kul tu ral no – oświa to wej i
spor to wej. W skład Ka pi tu ły przy zna ją cej wy róż -
nie nie wcho dzi: Prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu w
Płoc ku, Sta ro sta Płoc ki, Wi ce sta ro sta, Wi ce prze -
wod ni czą cy Ra dy Po wia tu, Prze wod ni czą cy Klu bu
Rad nych oraz Se kre tarz Po wia tu. Od zna cze nia
nada ne zo sta ły Uchwa łą Ka pi tu ły Me da lu za wy -
bit ne za słu gi w ob sza rze dzia łal no ści go spo dar czej
dla Lesz ka Ła będz kie go oraz Wło dzi mie rza Sul -
kow skie go, za wy bit ne za słu gi w ob sza rze dzia łal -
no ści kul tu ral no -oświa to wej i spor to wej dla Bo że -

ny Za rę by, za wy bit ne za słu gi w ob sza rze dzia łal no -
ści sa mo rzą do wej dla: Wło dzi mie rza Kaj kow skie -
go, Le ona Chrap kow skie go, Ja na Wrze śniew skie go
oraz za wy bit ne za słu gi w ob sza rze dzia łal no ści
spo łecz nej dla: Pio tra Ko strze wy oraz Sta ni sła wa
Kucz mar skie go.

Wie czor ną, roz ryw ko wą część do ży nek wy peł -
ni ły wy stę py ze spo łów. Pu blicz ność przy naj więk -
szych hi tach ba wi ła się do póź nych go dzin noc nych

Dzia ła jąc na pod sta wie § 5 ust. 6 Re gu la mi nu kon kur su
na „Naj pięk niej szy ogród w Po wie cie Płoc kim” II edy cja,
zmie nio ne go ogło sze niem z dnia 21 czerw ca 2017 r., z
ogrom ną przy jem no ścią ogła sza my wy ni ki kon kur su:

Na gro dzo ne ogro dy w ka te go rii OGRO DY KWIA TO WE
I Miej sce 
Jó zef Kost ka, Bro no wo Za le sie
II Miej sce ex aequo
Ge no we fa Ma la now ska, Ka mion ki
Te re sa Smu le wicz, No we Gał ki 
Na gro dzo ne ogro dy w ka te go rii OGRO DY ZIE LO NE
I Miej sce 
Sła wo mir Tyc, No we Bo ry sze wo

II Miej sce ex aequo
Ewa Ka li now ska, Gra bie No we
Ka ta rzy na Żo chow ska, Wy szo gród. 
Dzię ku je my wszyst kim za udział w kon kur sie. Gra tu lu je -

my tak wspa nia łych ogro dów, któ re dla ko mi sji kon kur so wej
by ły ucztą dla oczu. Lau re atom ży czy my po wo dze nia w dal -
szym roz wi ja niu swo ich pa sji.

Ser decz nie za pra sza my na uro czy sty fi nał kon kur su, któ -
ry od bę dzie się 3 wrze śnia br. pod czas Do ży nek Po wia tu
Płoc kie go w Dro bi nie. Wrę cze nie na gród lau re atom na stą pi
ok. godz. 15:30. 

Jed no cze śnie dzię ku je my spon so rom - fir mom Le roy
Mer lin, Bri co marché oraz Rol mar ket Sp. z o.o. Sp. k. za ufun -
do wa nie na gród.

Ogło sze nie wy ni ków kon kur su 
na „Naj pięk niej szy ogród w Po wie cie

Wo je wódz kie i gmin ne Świę ta Plo nów 
- Sie ra ków, Bielsk, Bul ko wo, Bru dzeń Du ży i Sta ra Bia ła
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Part ner stwo jest jed ną z
pod sta wo wych za sad Unii
Eu ro pej skiej, a do świad cze -
nia z pierw szych lat obec no -
ści Pol ski w Unii wska zu ją, iż
efek tyw ne wy ko rzy sta nie
fun du szy nie mo że obejść
się bez tej for my współ pra cy.

Po ję cie part ner stwa jest bar dzo sze -
ro kie, ist nie je, za tem wie le je go ro dza -
jów., rów nież ter min „part ner stwo lo -
kal ne” nie po sia da jak do tych czas w peł -
ni opra co wa nej i „je dy nej obo wią zu ją -
cej” de fi ni cji. Zwią za ne jest to z wie lo -
aspek to wo ścią i róż no rod no ścią form
part ner skiej współ pra cy.

Part ner stwo lo kal ne po le ga na ak -
ty wi zo wa niu ca łych spo łecz no ści i za -
chę ca niu ich do współ pra cy przy de fi -
nio wa niu lo kal nych pro ble mów i roz -
wią zy wa niu ich na po zio mie osie dla,
gmi ny, mia sta czy też po wia tu.  Nie -
zmier nie waż ną ce chą part nerstw lo -
kal nych jest współ pra ca part ne rów na
każ dym eta pie re ali za cji okre ślo nych
dzia łań pro ro zwo jo wych. W trak cie
funk cjo no wa nia part ner stwa two rzy
się, bo wiem sys tem trwa łych wię zi i
po wią zań po mię dzy po szcze gól ny mi
in sty tu cja mi. Bar dzo istot nym czyn -
ni kiem part ner stwa lo kal ne go jest za -
an ga żo wa nie w pra ce part ne rów re -
pre zen tu ją cych róż ne sek to ry, ta kie
jak: go spo dar ka, ry nek pra cy, kul tu ra,
edu ka cja i opie ka spo łecz na.

Bu do wa nie 
part ner stwa lo kal ne go
Sku tecz ne bu do wa nie part ner stwa

lo kal ne go wią że się z ko niecz no ścią
prze strze ga nia pew nych za sad, bez  za -
sto so wa nia któ rych nie bę dzie moż li we
sku tecz ne funk cjo no wa nie part ner -
stwa. Do tych za sad na le żą:

•Rów ność wszyst kich part ne rów
wo bec sie bie,

•Bu do wa nie part nerstw od dol nie
na po zio mie lo kal nym,

•Wspól ne pla no wa nie i po dej mo -
wa nie de cy zji a na stęp nie ich wspól ne
wdra ża nie,

•In no wa cyj ność i kom plek so wość
po dej mo wa nych dzia łań,

•Za ufa nie, otwar tość i jaw ność
dzia łań,

•Kon cen tra cja na rze czy wi stych
pro ble mach spo łecz no ści lo kal nych,

•Ła go dze nie kon flik tów,
•Po sze rza nie krę gów part ner skie go.
Prze strze ga nie tych za sad nie jest

jed nak gwa ran cją suk ce su, ale po zwa la
na pra wi dło we funk cjo no wa nie part -
ner stwa i uni ka nie prze uczest ni ków
błę dów, któ re mo gą spo wo do wać nie -
sku tecz ność po dej mo wa nych dzia łań w
ra mach part ner stwa.

Eta py two rze nia p
art ner stwa lo kal ne go
•Pierw szym i naj waż niej szym eta -

pem jest to, iż part ner stwo mu si od po -

wia dać na lo kal ne po trze by, wią że się to
z prze pro wa dze niem szcze gó ło wej ana -
li zy wy stę pu ją cych pro ble mów i skie ro -
wa nie dzia łań part ner stwa na ob sza ry,
w któ rych wy stę pu ją rze czy wi ste pro -
ble my.

•Dru gim eta pem jest do bór człon -
ków part ner stwa, opie ra się to na ana li -
zie po ten cja łu in sty tu cji, któ re mo gły by
uczest ni czyć w part ner stwie.

•Ko lej ny, nie mniej waż nym ele -
men tem part ner stwa jest je go za wią za -
nie, któ re obej mu je przy go to wa nie i za -
pro sze nie part ne rów do współ pra cy,
ana li zę ich ocze ki wań, zna le zie nie for -
mu ły funk cjo no wa nia part ner stwa, spo -
so bu po dej mo wa nia de cy zji i po dzia łu
obo wiąz ków na człon ków part ner stwa. 

•Dal szy etap part ner stwa to po dej -
mo wa nie dzia łań na po dej mo wa nie
dzia łań na pod sta wie opra co wa ne go
pla nu dzia ła nia i stra te gii part ner stwa.

•Ko lej nym, a za ra zem ostat nim eta -
pem jest oce na re ali zo wa nych dzia łań i
osią gnię cia za kła da nych re zul ta tów.

Part ner stwo w po wie cie płoc kim
ru szy ło 25 ma ja 2017 ro ku zor ga ni zo -
wa ne przez Sta ro stwo Po wia to we w
Płoc ku oraz Po wia to wy Urząd Pra cy w
Płoc ku i licz nie zgro ma dzi ło przed sta -
wi cie li władz gmin i po wia tu, przed się -
bior ców i or ga ni za cji po za rzą do wych.
Do tej po ry od by ły się już dwa ta kie spo -
tka nia, a trze cie  od bę dzie się 05 wrze -
śnia 2017 ro ku.

Co to jest part ner stwo lo kal ne?
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W dniach 24 – 27 sierp nia 2017
do Czer wiń ska nad Wi słą na sa le -
zjań ski fe sti wal mło dzie ży Cam po
Bo sco przy by ło oko ło 300 osób.
Te go rocz na edy cja od by ła się pod
ha słem: „ Uro dze ni by się nie bać”

Te go rocz ne ha sło „Uro dze ni, by się
nie bać”, na wią zu ję do 75. rocz ni cy mę -
czeń skiej śmier ci na szych wy cho wan -
ków z po znań skie go ora to rium.

"Uro dze ni, by się nie bać " To pięk -
ni, mło dzi, dwu dzie sto let ni – 24 sierp -
nia 1942 ro ku po szli na śmierć jak na
spa cer, jak na spo tka nie z kimś naj bliż -
szym. Mę czen ni cy z Po zna nia. Tra fi li do
nie miec kich wię zień za wal ką o nie pod -
le głą Pol skę. Wy nie sie ni na oł ta rze za
po sta wę, ja ką przy ję li wo bec na po tka -
nych trud no ści. W pie kle na zie mi, ja -
kim by ły nie miec kie wię zie nia i obo zy,
w któ rych prze by wa li, sta ra li się wpro -
wa dzać ra do sną, peł ną na dziei du cho -
wość św. Ja na Bo sko. Na wet per spek ty -
wa gi lo ty ny nie by ła w sta nie ich zła mać.
W ob li czu śmier ci nie stra ci li wia ry. Ich
po sta wa przed śmier cią spra wi ła, że ka -
pe lan wię zie nia w Dreź nie, któ ry pod -
czas woj ny od pro wa dził po nad ty siąc
trzy sta osób na śmierć, za pi sał na kart ce
pa pie ru, że od pro wa dził mło dych, świę -
tych lu dzi z Pol ski na śmierć (ut ho mi -
nes sanc ti). Z wia rą w ży cie wiecz ne i
na dzie ją na spo tka nie z naj bliż szy mi w
nie bie od da li swe mło de ży cie Bo gu i Oj -
czyź nie. Nie śmier tel ni! Nie złom ni!
Uro dze ni, by się nie bać!

W pią tek 26 sierp nia od był sie
Spek takl pt. Gra o nie bo w re ży se rii
Mar ci na Wą sow skie go o piąt ce Mę czen -
ni ków z Po zna nia

Spek takl pt. Gra o nie bo to opo -
wieść o tym, jak dziś ro zu mie my mę -
czeń stwo, wier ność i ży cie we dług war -
to ści. To opo wieść nie tyl ko o tym, co się
wy da rzy ło, ale o tym, co się wy da rza. To
opo wieść o lu dziach ży ją cych tu i te raz,
o mło dych wcho dzą cych w ży cie, mie -
rzą cych się ze świa tem, w któ rym co raz
trud niej od róż nić to, co rze czy wi ste, od
te go, co wir tu al ne, praw dę od kłam -
stwa, do bro od zła. Twór cy spek ta klu
kon fron tu ją wi dza z py ta niem o świę -
tość – co dziś przez nią ro zu mie my?
Nie bo – czy jest cen niej sze od ży cia?
Śmierć – ko niec czy po czą tek?

Twór ca mi i wy ko naw ca mi spek ta -
klu by li: Ma riusz Ko zu bek, Mar cin Wą -
sow ski i Piotr So lorz – twór cy te atru re -
li gij ne go zwią za ni z Te atrem Fran cisz ka
z Ka to wic, Te atrem ITP z Lu bli na oraz
Te atrem A z Gli wic. Po nad to Cam po
Bo sco to cy klicz ne spo tka nia mło dych
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lu dzi, któ rzy przy jeż dża ją do Czer wiń -
ska, aby wspól nie się mo dlić, ba wić i
roz wi jać, a wszyst ko to w du chu Św. Ja -
na Bo sko

Cam po Bo sco 2017 już za na mi po -
zo sta je cze kać z utę sk nie niem do przy -
szłe go ro ku.

Cam po Bo sco - Uro dze ni, by się nie bać

reklama
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Jak co ro ku, 15 sierp nia w Czer wiń sku nad
Wi słą w dzień Wnie bo wzię cie Naj święt szej
Ma ryi Pan ny od by ły się Do żyn ki De ka nal ne.

Uro czy sto ściom prze wod ni czył Dzie kan de ka na tu wy szo grodz -
kie go Ja nusz Mac kie wicz, któ ry wraz z pro bosz cza mi pa ra fii de ka na -
tu od pra wił uro czy stą Mszę świę tą.

W trak cie te go rocz nych uro czy sto ści de ka na tu wy szo grodz kie go
o po świę ce nie wień ców pro si li Dzie ka na sta ro sto wie do ży nek. Funk -
cję tę peł ni li: Wójt Gmi ny Czer wińsk Mar cin Gor tat wraz z Pa nią
Gra ży ną Dra ga niak. Prze ka za li oni na rę ce Dzie ka na bo chen pięk nie
wy pie czo ne go chle ba po wsta łe go z te go rocz nych zbóż, któ ry jest nie -
po wta rzal nym i pod sta wo wym da rem oraz fi nal nym pro duk tem
ludz kiej za po bie gli wo ści i pra co wi to ści.

Wójt Gmi ny Czer wińsk nad Wi słą Mar cin Gor tat, w swo im
krót kim prze mó wie niu po dzię ko wał i po gra tu lo wał rol ni kom te go -
rocz nych, uda nych plo nów oraz ży czył im wszyst kie go do bre go przy
ko lej nych, nad cho dzą cych zbio rach.

Do żyn ki to przede wszyst kim świę to plo nów, a wy ra zem te go by -
ły pięk ne wień ce przy go to wa ne przez miesz kań ców i pa ra fian z:

No we go Przy bo je wa
Pa ra fii Or szy mo wo
Pa ra fii Wy szo gród (Wilcz ko wo)
Strzem bo wa
Siel ca
Pa ra fii Ra dzi ko wo
Gar wo le wa
No we go Bo gu szy na
Pa ra fii Ma ła Wieś (Bro dy Du że)
Pa ra fii Or szy mo wo
Pa ra fii Ko byl ni ki (Rost ko wi ce)
Pa ra fii Żu ko wo (Ła zę ki)
Vi stu la Bank Spół dziel czy

Do żyn ki De ka nal ne de ka na tu wy szo grodz kie go
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Ko lej ny już raz na te re nie na szej gmi ny zo sta ły zor ga ni zo wa ne pół -
ko lo nie let nie dla dzie ci w wie ku do 16 ro ku ży cia, któ rych ro dzi ce
lub praw ni opie ku no wie są ubez pie cze ni w KRUS.  Na prze ło mie
lip ca i sierp nia 40 uczest ni ków (bo tyl ko ty le miejsc w tym ro ku
otrzy ma ła na sza gmi na z Ma zo wiec kiej Izby Rol ni czej) wzię ło
udział w 10 zor ga ni zo wa nych wy ciecz kach edu ka cyj no – re kre acyj -
nych, na któ rych dzie ci i mło dzież oprócz opie ki i cie ka wej roz ryw -
ki, za pew nio ny mie li su chy pro wiant na dro gę i po si łek obia do wy.

W płoc kich ki nach oglą da li  fil my, re lak so wa li się, pły wa jąc na płoc kiej Po do lan -
ce i ba wiąc się w Aqu apar ku w Kut nie, bra li tak że udział w za ję ciach re kre acyj nych
w par ku li no wym  Kra ina wra żeń w Bo ro wicz kach, a w War sza wie wzię li udział w
po ka zie w ki nie 5 D oraz w in te rak tyw nym kon kur sie wie dzo wym  w Ci ne ma Park
na Be mo wie.Tak jak w ro ku ubie głym, du żą atrak cją oka za ła się ry wa li za cja dru ży -
no wa w la se ro we go pa int bal la.

Pół ko lo nie let nie do fi nan so wa ne by ły przez Ma zo wiec ką Izbę Rol ni czą i
Urząd Gmi ny Ma ła Wieś a zor ga ni zo wa ne w Gim na zjum z Od dzia łem In te gra cyj -
nym im.An ny Na kwa skiej w Ma łej Wsi. Ideą ak cji jest pro mo wa nie ak tyw ne go
spo so bu spę dza nia wol ne go cza su oraz po pu la ry zo wa nie zdro we go sty lu ży cia z
da la od uży wek.

IZA BE LA JE ZNACH

NA UCZY CIEL GIM NA ZJUM Z OD DZIA ŁEM IN TE GRA CYJ NYM 

IM. AN NY NA KWA SKIEJ W MA ŁEJ WSI - KO OR DY NA TOR PÓŁ KO LO NII

Pod su mo wa nie pół ko lo nii let nich 
or ga ni zo wa nych przez Gim na zjum 

z Od dzia łem In te gra cyj nym 
im. An ny Na kwa skiej w Ma łej Wsi
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27 sierp nia 2017 ro ku rol ni cy z
Gmi ny Bul ko wo ob cho dzi li swo je
świę to. Ob cho dy do żyn ko we roz po -
czę ły się uro czy stą mszą świę tą
od pra wio ną przez Księ dza Pro -
bosz cza Wło dzi mie rza Dzień kow -
skie go w Ko ście le pw. Św. An ny w
Bli cho wie. Na stęp nie barw ny ko ro -
wód do żyn ko wy prze ma sze ro wał
na te ren przy Ze spo le Szkół Ogól -
no kształ cą cych w Bli cho wie. 

Po ofi cjal nym roz po czę ciu Świę ta
Plo nów w Gmi nie Bul ko wo przez Wój ta
Gmi ny Ga brie la Gra czy ka, Ze spół Tań ca
Lu do we go „Ma so via” prze pro wa dził ob -
rzęd do żyn ko wy z tra dy cyj nym dzie le -
niem chle ba z przy by ły mi go ść mi i miesz -
kań ca mi. Do tej tra dy cji przy stą pi li Wójt
Gmi ny Bul ko wo Ga briel Gra czyk, Wi ce -
prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Bul ko wo
Ja ro sław Ma tu szew ski, Pro boszcz Pa ra fii
pw. Św. An ny w Bli cho wie ks. Wło dzi -
mierz Dzień kow ski oraz Sta ro sto wie Do -
ży nek Ewa i Pa weł Ogie niew scy.

W tym uro czy stym dniu swo ją
obec no ścią za szczy ci li nas m.in. Prze -
wod ni czą cy ko ła Ku kiz 15 w Płoc ku i
po wie cie płoc kim Pan Ma ciej Dą brow -
ski re pre zen tu ją cy Po sła na Sejm Rze -
czy po spo li tej Pol skiej Mar ka Ja ku bia ka,
Kie row nik De le ga tu ry Ma zo wiec kie go
Urzę du Wo je wódz kie go w Płoc ku Mar -
le na Ma zur ska, Za stęp ca Se kre ta rza Ge -
ne ral ne go Związ ku Gmin Wiej skich
Rze czy po spo li tej Pol skiej Edward Tro ja -
now ski, Rad ny Sej mi ku Wo je wódz twa
Ma zo wiec kie go Pa weł Kol czyń ski, Sta -
ro sta Płoc ki Ma riusz Bie niek, Wójt
Gmi ny Ma ła Wieś Zyg munt Woj na row -
ski wraz z Se kre tarz Gmi ny Ja dwi gą No -
wat kie wicz, Kie row nik Pla ców ki Te re -
no wej KRUS w Płoc ku Ro man Lu to -
mier ski, Pro boszcz Pa ra fii Św. An ny w
Bli cho wie Ks. dzie kan Wło dzi mierz
Dzień kow ski, Pro boszcz Pa ra fii Świę tej
Trój cy w Bul ko wie Ks. Sła wo mir Trza -
ska, Pro boszcz Pa ra fii Prze mie nie nia
Pań skie go w Da ni sze wie Ks. An drzej
Kon wer ski, Wi ce prze wod ni czą cy Ra dy
Gmi ny Bul ko wo Ja ro sław Ma tu szew ski
wraz z Rad ny mi i Soł ty sa mi, Ko men -
dant Miej ski Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej w Płoc ku Grze gorz Pa dzik. 

Na rę ce Wój ta Gmi ny Bul ko wo oraz
Prze wod ni czą ce go Ra dy Gmi ny Bul ko -
wo wpły nę ły li sty oko licz no ścio we od Po -

słan ki do Par la men tu Eu ro pej skie go Ju lii
Pi te ry, Po sła na Sejm Rze czy po spo li tej
Pol skiej Pio tra Zgo rzel skie go, Mar szał ka
Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go Ada ma
Stru zi ka, Pre ze sa Ma zo wiec kiej Izby Rol -
ni czej Wik to ra Szmu le wi cza oraz Pre ze -
sa Ka sy Rol ni cze go Ubez pie cze nia Spo -
łecz ne go Ada ma Sek ściń skie go

Pod czas do ży nek zo stał roz strzy -
gnię ty kon kurs o na gro dę Wój ta Gmi ny
Bul ko wo na naj cie kaw szy Wie niec Do -
żyn ko wy, w któ rym ko mi sja kon kur so -
wa zde cy do wa ła o przy zna niu miejsc: I -
Bul ko wo, II - Chle bo wo, zaś III miej sce
zdo by ły ex aequo Włó ki i Ro go wo. 

Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na w
Bul ko wie zor ga ni zo wa ła II Kon kurs „O
Pió ro Wój ta Gmi ny Bul ko wo” na wy ko -
na nie fo to gra fii  pt. „Sel fie z Książ ką”, do

udzia łu w któ rym zo sta li za pro sze ni
wszy scy miesz kań cy Gmi ny Bul ko wo.
Ko mi sja kon kur so wa wy ło ni ła zwy cięz -
ców w dwóch ka te go riach. Lau re atem w
ka te go rii do lat 13 zo stał Ce za ry Prze -
radz ki - uczeń Ze spo łu Szkół w Bul ko -
wie, któ ry przed sta wił na swo jej fo to gra -
fii pt. "Mo je hob by" - za mi ło wa nie do
ksią żek oraz hob by. Zdję cie zo sta ło wy -
ko na ne na Sta dio nie Pił ki Noż nej w Bul -
ko wie. W ka te go rii po wy żej 13 lat zwy -
cięż czy nią zo sta ła Ane ta Gaw roń ska,
miesz kan ka wsi Go lan ki, któ ra wy ka za -
ła się ory gi nal nym uję ciem te ma tu, jej fo -
to gra fia za ty tu ło wa na "Rze czy waż ne i
waż niej sze", co  sta no wi po łą cze nie przy -
jem no ści czy ta nia z co dzien no ścią ży cia
na wsi. Wy róż nie nie za zdję cie za ty tu ło -
wa ne "Chwy taj Zmierzch" otrzy mu je

Pa weł Śle pow roń ski, któ ry swo ją fo to gra -
fię wy ko nał o zmierz chu w miej sco wo -
ści Krzy ko sy, w ide al ny spo sób utrzy mu -
jąc kli mat ksią żek o te ma ty ce fan ta sy.

Po wo dze niem cie szy ły się tak że
kon kur sy dla miesz kań ców. Każ dy zwy -
cięz ca po szcze gól nych kon ku ren cji –
rzut ziem nia kiem, rin go, pi cie pod piw -
ka na czas, obie ra nie kol by ku ku ry dzy,
dmu cha nie ba lo nów, qu iz „Ma ły mą -
dra la” – otrzy mał na gro dę, zaś dla po zo -
sta łych uczest ni ków zo sta ły przy go to -
wa ne na gro dy po cie sze nia.

Na sce nie wy stą pił Ze spół Tań ca Lu -
do we go „MA SO VIA”, Ze spół Dzie ci ze
Stu dia Pio sen ki Spół dziel cze go Do mu
Kul tu ry w Płoc ku oraz Ze spół „Roc kers”,
któ re wpra wi ły ca łą pu blicz ność w świet -
ny na strój. Nie ste ty z przy czyn nie za leż -
nych od or ga ni za to rów oko ło go dzi ny
18.30 wspól ną de cy zją wszyst kich osób
od po wie dzial nych za prze bieg im pre zy
uro czy stość Świę ta Plo nów w Gmi nie
Bul ko wo zo sta ła za koń czo na. Miej sco -
wość Bli cho wo na wie dzi ła kil ku na stu
mi nu to wa na wał ni ca z gra dem. Ze
wzglę dów bez pie czeń stwa na wy raź ny
wnio sek fir my ob słu gu ją cej im pre zę or -
ga ni za to rzy zde cy do wa li się na jej za koń -
cze nie . Ta jak że cięż ka de cy zja zo sta ła
pod ję ta w ce lu uchro nie nia osób wy stę -
pu ją cych na sce nie jak rów nież licz nie ze -
bra nych uczest ni ków, gdyż ży cie i zdro -
wie miesz kań ców Gmi ny Bul ko wo by ło
w tym mo men cie naj waż niej sze.

Pa tro nat ho no ro wy nad wy da rze -
niem ob jął Wo je wo da Ma zo wiec ki oraz
Mar sza łek Wo je wódz twa Ma zo wiec kie -
go, na to miast pa tro nat me dial ny nad
Świę tem Plo nów w Gmi nie Bul ko wo
ob jął Ty go dnik Płoc ki oraz  e -wy szo -
gród. Szcze gól ne po dzię ko wa nia kie ru -
je my w stro nę fir my PKN OR LEN ofi -
cjal ne go Spon so ra „Świę ta Plo nów –

Gmi na Bul ko wo 2017”. 
Z my ślą o miesz kań cach gmi ny przy -

go to wa ne zo sta ły sto iska te ma tycz ne
m.in. przez: Gmin ny Ośro dek Po mo cy
Spo łecz nej w Bul ko wie i  Cen trum Wo -
lon ta ria tu Gmi ny Bul ko wo, Gmin ną Bi -
blio te kę Pu blicz ną w Bul ko wie, Zjed no -
czo nych Bul ko wo, Śro do wi sko wy Dom
Sa mo po mo cy w Sta rych Świę ci cach,
Warsz ta ty Te ra pii Za ję cio wej Mi ro sła -
wiec współ pra cu ją cy z CUŚ DRO BIN,
Po wia to wy Urząd Pra cy w Płock, Li gę
Ochro ny Przy ro dy w Bul ko wie, Ka sę
Rol ni cze go Ubez pie cze nia Spo łecz ne go,
Ma zo wiec ki Ośro dek Do radz twa Rol ni -
cze go Od dział Płock, WKU PŁOCK,
PZU p. Te re sę Leś kie wicz, Kuch nię Po lo -
wą, gdzie moż na by ło skosz to wać pysz nej
gro chów ki, Ko ło Go spo dyń Wiej skich z
Włók, Ko ło Pszcze lar skie z Bul ko wa, Sto -
wa rzy sze nie Barw ne Ma ki, fir mę OLA -
TRANS oraz we so łe mia stecz ko z licz ny -
mi atrak cja mi dla dzie ci.

Pod czas Do ży nek zgro ma dze ni
miesz kań cy mo gli cie szyć się wie lo ma
atrak cja mi dzię ki za an ga żo wa niu i po -
mo cy spon so rów, któ ry mi by li:  PKN
OR LEN, Fir ma Han dlo wo -Usłu go wa
AMK -TRANS AN NA JE ZIAK Go spo -
dar stwo Rol ne w Dzier ża no wie Sp. z
o.o., P.P.H.U. ‘’OLA TRANS’’ Ol ga Ski -
biń ska, U.S.T. Han del Żwi rem Ma riusz
Gu ziń ski, RE MON DIS Sp. z o.o., Fer -
ma Dro biu Mi chał Ostro wic ki, Wa ren
Gro up Sp. Z o.o. Ire ne usz Kwiat kow ski,
Usłu gi Trans por to we Ma rek Prze radz -
ki, BAR ,,WAR KA’’ Iza be la Pę che rzew -
ska, STU Płock Sp. z o.o., Bank Spół -
dziel czy w Sta ro źre bach, Przed się bior -
stwo Usłu go wo Han dlo we ,, CHE MI -
ROL’’ Sp. z o.o., Pie kar nia Mi chał Prze -
piór ski, Sklep Wie lo bran żo wy Bo guc ka
Gra ży na, Sklep Wie lo bran żo wy „MAR -
TA” Mał go rza ta Kęp ka.

OSP No we Łub ki
„Bo gu na chwa łę, lu dziom na po ży tek” ta ką oto my ślą kie ro wa li
się Rad ni oraz Wójt Gmi ny Bul ko wo Pan Ga briel Gra czyk po dej -
mu jąc uchwa łę po zwa la ją cą na czę ścio we sfi nan so wa nie za ku pu
spe cjal ne go sa mo cho du po żar ni cze go mar ki SCA NIA R114 dla
po trzeb Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w No wych Łub kach. No wy
na by tek wy ko rzy sta ny bę dzie ja ko na pęd do cy ster ny po żar ni czej
o po jem no ści 22 ty sią ce li trów słu żą cej do trans por tu środ ka ga -
śni cze go. Zwięk szy to w zna czą cym stop niu za bez pie cze nie prze -
ciw po ża ro we na te re nie Na szej gmi ny oraz gmin ościen nych w
ra zie za gro że nia. Koszt sa mo cho du to 22 140 brut to zł. Środ ki
na ten cel zo sta ły po zy ska ne ze Sta ro stwa Po wia to we go w Płoc -
ku, La sów Pań stwo wych Nad le śnic twa Płock oraz środ ków wła -
snych Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w No wych Łub kach.

„Świę to Plo nów – Gmi na Bul ko wo 2017”
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I Kon kurs "O Pió ro Wój ta Gmi ny Bul ko wo" pn. "Sel fie z Książ ką" - roz strzy gnię ty
Pod czas Świę ta Plo nów w Bli cho wie zo sta ły
ogło szo ne wy ni ku II Kon kur su „O Pió ro Wój ta
Gmi ny Bul ko wo” pt. "Sel fie z Książ ką", zor ga ni -
zo wa ne go przez GBP pod pa tro na tem Wój ta
Gmi ny Bul ko wo. Ko mi sja kon kur so wa wy ło ni ła
zwy cięz ców w dwóch ka te go riach.W ka te go rii I
do lat 13, lau re atem zo stał Ce za ry Prze radz ki -
uczeń Ze spo łu Szkół w Bul ko wie, któ ry przed sta -
wił na swo jej fo to gra fii pt. „Mo je hob by” za mi ło -
wa nie do ksią żek oraz spor tu. Zdję cie zo sta ło
wy ko na ne na Sta dio nie Pił ki Noż nej w Bul ko wie.

Wy róż nie nie w tej ka te go rii otrzy ma ła Jo an na Pa -
chol ska, naj młod sza – 4 let nia uczest nicz ka kon kur su
za zdję cie „Nie dziel ne po po łu dnie z książ ką”, wy ko na -
ne w Chle bo wie.

W ka te go rii II od lat 13 lat, zwy cięż czy nią zo sta ła
Ane ta Gaw roń ska, miesz kan ka wsi Go lan ki, któ ra wy -
ka za ła się ory gi nal nym po my słem. Jej fo to gra fia za ty tu -
ło wa na „Rze czy waż ne i waż niej sze” sta no wi po łą cze -
nie przy jem no ści czy ta nia z co dzien no ścią ży cia na wsi.

Wy róż nie nie za zdję cie za ty tu ło wa ne "Chwy taj
Zmierzch" otrzy mał Pa weł Śle pow roń ski, któ ry swo ją
fo to gra fię wy ko nał o zmierz chu w miej sco wo ści Krzy -
ko sy, w ide al ny spo sób utrzy mu jąc kli mat je go ulu bio -
nych ksią żek o te ma ty ce fan ta sy.

Lau re aci oraz wszy scy uczest ni cy kon kur su z rąk
Wój ta Gmi ny Bul ko wo Pa na Ga brie la Gra czy ka otrzy ma -
li na gro dy oraz dy plo my. Jesz cze raz gra tu lu je my wszyst -
kim uczest ni kom i ży czy my Wam dal szych suk ce sów.

Wy sta wę lau re atów moż na zo ba czyć w na szej bi -
blio te ce

Bul ko wo 

Wy sa dze nie Ban ko ma tu
28 sierp nia ok 2 w no cy gło śna eks plo zja obu -
dzi ła miesz kań ców Bul ko wa. Jak sie póź niej
oka za ło zło dzie je wy sa dzi li ban ko mat w bu -
dyn ku w któ rym mie ści sie miej sco wy urząd
pocz to wy , bank spół dziel czy i urząd gmi ny.
Skra dli ka set kę z pie niędz mi. W tej chwi li nie
ma my in for ma cji ja ka to by ła kwo ta. 

W wy ni ku eks plo zji ban ko mat zo stał cał ko wi cie znisz czo ny , uszko dze niu ule -
gły rów nież we wnętrz ne ele men ty bu dyn ku.

W Pol sce te go ty pu wła ma nia w ostat nim cza sie zda rza ją się co raz czę ściej.
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Gmi na i Mia sto Wy szo gród w mie sią cu sierp -
niu  koń czy re ali za cję  dru gie go jak że waż ne -
go za da nia  z za kre su  oświa ty. Re wi ta li za cja
pla cu przed Szko łą Pod sta wo wą w Wy szo gro -
dzie wraz z urzą dze niem zie le ni to za da nie
do fi nan so wa ne go ze środ ków Wo je wódz kie -
go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar -
ki Wod nej w War sza wie w kwo cie  98 954,00
zł, co sta no wi 90 %  war to ści ca łe go pro jek tu.

Jest to ko lej ny pro jekt po ter mo mo der ni za cji
bu dyn ku przed szko la  sa mo rzą do we go, któ ry prze -
ło ży się na po pra wę wa run ków es te tycz nych na -
szych pla có wek oświa to wych oraz pod nie sie kom -
fort dzie ci i ich ro dzi ców. Do bie ga ją  koń ca pra ce
ziem ne zwią za ne z uło że niem kost ki bru ko wej
oraz kom plek so we  urzą dze nie prze strze ni zie lo nej
po le ga ją ce na wy ko na niu no wych na sa dzeń oraz
do ko na niu za bie gów  pie lę gna cyj nych ist nie ją ce go
drze wo sta nu. W ra mach pro jek tu wy ko na ne zo -
sta ną na stę pu ją ce na sa dze nia  :

- drzew  li ścia stych i igla stych w ilo ści 59 sztuk,
-krze wów kwit ną cych w ilo ści 300 sztuk,

-krze wów igla stych, ja łow ców pło żą cych , by lin
wie lo let nich , traw ozdob nych, ro do den dro nów ,
aza lii, w ilo ści  oko ło 500 sztuk.

Za bie gi pie lę gna cyj ne po le ga ły na ko rek cie ko -
ron drzew i cię ciach tech nicz nych, zdję ciu su chych
i po ła ma nych  ga łę zi oraz usu nię ciu drzew  stwa -
rza ją cych za gro że nie  dla ko rzy sta ją cych z pla cu
przy szko le.

Opi sa ne wy żej pra ce przy czy nią  się do po pra -
wy sta nu zdro wot no ści drzew i  wa run ków mi kro -
kli ma tycz nych na te re nie  ob ję tym  pra ca mi  . Rów -
nież   zmie nią się wa lo ry kra jo bra zo we i  wi zu al no -
-es te tycz ne  wska za ne go  ob sza ru.

Wy ko naw cą opi sy wa nych za dań   jest  Fir ma
Ja wor Ser wis Ewa Szym bor ska z Gą bi na., któ ra zo -
sta ła wy ło nio na w po stę po wa niu w try bie za py ta -
nia ofer to we go.

Po nad to w ra mach środ ków wła snych  przy
udzia le Sta ro stwa Po wia to we go w Płoc ku ,  Ra dy Ro -
dzi ców  oraz  Przed się bior stwa  Pro duk cyj no - Han -
dlo wo -Usłu go we go  Ola Trans „Kre cik” wy mie nio no
sta rą i znisz czo ną na wierzch nię z płyt be to no wych
oraz  wy ko na no fron to wą  część ogro dze nia.

W dniu 04 wrze śnia   2017r wraz z in au gu ra -
cją ro ku szkol ne go 2017/2018 od bę dzie się ofi cjal -
ny od biór prac i prze ka za nie te re nu  spo łecz no ści
szkol nej  do użyt ko wa nia. 

Re wi ta li za cja zie le ni przy Szko le Pod sta wo wej w Wy szo gro dzie

reklama
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W dniach 12-15.08.2017 ro ku
w Gmi nie Bo dza nów od by ły się
Dni Bo dza no wa. 

W uro czy sto ściach ak tyw nie uczest ni -
czy ła Pa ni Pre zes Za rzą du Jo lan ta Łu ka siak
– Ma lic ka, Ka mil Łu ka siak – Czło nek Za -
rzą du, Se kre tarz Ra dy Nad zor czej Pan Je -
rzy Okra ska, pra cow ni cy Cen tra li i Od dzia -
łu w Wy szo gro dzie i Bo dza no wie.  

13 sierp nia pra cow ni cy za pra sza li do
sto iska ban ko we go uczest ni ków im pre zy
ple ne ro wej, któ ra od by ła się na bo isku spor -
to wym LKS Hu ra gan Bo dza nów. 

Na od wie dza ją cych cze ka ły ulot ki,
dłu go pi sy, słod ko ści i ban ko we ga dże ty.
Miesz kań cy gmi ny oraz przed sta wi cie le
sa mo rzą du po wia tu płoc kie go i oko licz -
nych gmin licz nie gro ma dzi li się przy sto -
isku ban ko wym. Za in te re so wa nym
Klien tom prze ka zy wa li śmy ko rzyst ną
ofer tę de po zy to wo – kre dy to wą. Wy cho -
dząc na prze ciw po trze bom klien tów,
Bank po sia da ofer tę skie ro wa ną do rol ni -
ków, któ ra wspo ma ga re ali za cję pro ce su
roz wo ju i do sko na le nia go spo dar stwa rol -
ne go. Czas umi la ły pięk na po go da i mu -
zy ka gra na na ży wo.

W dniu 14 sierp nia od był się pierw szy w
Gmi nie Bo dza nów Rajd Ro we ro wy, któ ry był
ele men tem ob cho dów Ro ku Rze ki Wi sły. W
raj dzie wzię ło udział 56 ro we rzy stów w tym
4 z Vi stu la Ban ku Spół dziel cze go. I miej sce
zdo był  Bog dan Fa bia no wicz In for ma tyk
Ban ku a II Mi le na Gan kow ska pra cow nik
Od dzia łu w Bo dza no wie. To tu li czył się kli -
mat spor to wej ry wa li za cji i do bra za ba wa.

Gra tu lu je my zwy cięz com. 
W dniu 15 sierp nia uczest ni czy li śmy

w Mszy świę tej Wnie bo wzię cia Naj święt -
szej Ma ryi Pan ny, a na stęp nie po za koń -
czo nej Mszy w in sce ni za cji Bi twy War -
szaw skiej.

Mi le spę dzo ny czas był oka zją do pro -
mo wa nia mar ki i pro duk tów ban ko wych.

W tym se zo nie licz ba od wie dza ją -
cych Mu zeum Wi sły Środ ko wej i
Zie mi Wy szo grodz kiej zbli ża się do
3000. Mu zeum cią gle po więk sza
swo je zbio ry i w miej scu wy staw
sta łych zro bi ło się tro chę cia sno. 

Wy ciecz ki przy jeż dża ją ce do Wy szo -
gro du są w związ ku z tym dzie lo ne na gru -
py, jed na pły wa tram wa jem, dru ga zwie dza
gó rę Zam ko wą i pa wi lon Pe -2 oraz oglą da
wy sta wy w Szkut ni a trze cia eks po zy cje
mu ze al ne w bu dyn ku przy ul. Ry nek 1.
Ostat nio po ja wi ła się szan sa na zwięk sze nie
atrak cyj no ści ocze ki wa nia na wej ście do
Mu zeum po przez usta wie nie na pla cu za -
baw sko ru py czoł gu T34. Sto wa rzy sze nie
„Sa kwa” za pro po no wa ło za ła twie nie udo -
stęp nie nia te go wra ku z Kielc. Nie ste ty oso -
ba re pre zen tu ją ca fir mę - wła ści cie la czoł gu
nie wy wią za ła się z wcze śniej zło żo nych
obiet nic i czołg zo sta nie prze ka za ny do in -
nej pla ców ki, nie tra fi do Wy szo gro du, ale
za to na sze Mu zeum wzbo ga ci się o cen ny
eks po nat z koń ca   XIX w. Jest to czół no
drew nia ne wy do by te w la tach 70 tych przy
po głę bia niu Wi sły i prze cho wy wa ne do tej
po ry w jed nej z war szaw skich firm.

BS Vi stu la na Dniach Bo dza no wa

No wy cen ny eks po nat w Mu zeum Wi sły Środ ko wej i Zie mi Wy szo grodz kiej
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W pierw szej edy cji raj du Hu sa ria Ral ly ru sza za ło ga Gdyń sko -Wy szo grodz ka
Je dzie my bar dzo cha rak te ry stycz nym sa mo cho -
dem 29 let nim Re nault 19 ca brio okle jo nym w
bar wy Pol ski i Hu sa rii. Oprócz ce lu głów ne go
czy li do je cha nia do me ty w Gru zji pla nu je my
jesz cze wy pad da lej , do Azer bej dża nu. To są
pla ny ki lo me tro we. Rajd ten to nie tyl ko po dróż
ale i in ne ce le.

Hu sa ria Ral ly to rajd cha ry ta tyw ny. Za bie ra my ze so bą
róż ne da ry rze czo we dla dzie ci miesz ka ją cych w re jo nie mia -
sta  Go ri w Gru zji. Współ pra cu je my z fun da cją Pro Spe z Rze -
szo wa i we dług jej za le ceń za bie ra my że czy któ re mo gą sie
przy dać na miej scu. Na sza eki pa po zy ska ła wó zek in wa lidz ki
któ ry otrzy ma li śmy od Hu ber ta Więc kow skie go Wy szo gro -
dzia ni na któ ry sam po ru sza sie po dob nym sprzę tem. Po zy ska -
li śmy też róż ne rze czy do prze ka za nia w Gru zji np ga dże ty z
fir my PKN Or len oraz z fir my Re nault Pa si kow ski, la tar ki z
fir my Zipp Sku te ry , książ ki pol skie dla jed nej z bi blio tek, pły -
ty z mu zy ka pol skiej kom po zy tor ki Ma rii Mag da le ny Ma łec -
kiej itp . 

W tra sie bę dzie my tez te sto wać no wy pol ski pa tent, pol -
ską mi ni to a le tę, prysz nic , bi det, wszyst ko  w jed nym. Pro -
dukt ten pod na zwą Han dy Sho wer cie szy sie du żym za in te -
re so wa niem or ga ni za cji po mo co wych na ca łym świe cie  .

Re la cję z wy pra wy bę dzie my umiesz czać na stro -
nach www.e -wy szo grod.pl 

reklama

Złombol w tym roku zmierza do Hiszpanii.  
Katowice - Kraj Basków

W edycji Złombol 2017 również rusza załoga z Wyszogrodu.
Trzymamy za was kciuki i liczymy na relacje po powrocie.

W so bo tę, dru gie go wrze śnia,
ru sza Cha ry ta tyw ny Rajd Hu sa -
ria Ral ly! Star tuj z War sza wy z
Be mo wa z te re nu Au to mo bil -
klu bu War szaw skie go. 

Do kład ny ad res to War sza wa ul. Po -
wstań ców Ślą skich 127.  .

Po czą tek zbiór ki po jaz dów - od
8:30. Sam start - 11:00. 

Za pra sza my wszyst kich chęt nych
do wpad nię cia i po ma cha nia nam na
po że gna nie;-) 

Na sza ka ra wa na dwu dzie stu, sza lo -
nych aut na pew no wzbu dzi Wa sze za -
in te re so wa nie. 

Je dzie my przez Sło wa cję, Wę gry,
Ru mu nię, Buł ga rie, Tur cję do Gru zji
jest to oko ło 4 tys. km w jed ną stro nę.

Hu sa ria Ral ly to rajd dłu gi i trud ny.
Ta kiej ama tor skiej im pre zy jesz cze w na -
szym kra ju nikt nie or ga ni zo wał. Po pro -
stu nie by ło na nie chęt nych w od po -
wied niej licz bie. Cza sy się jed nak zmie -
nia ją i dziś za spo ka ja my po trze bę lu dzi

na pa lo nych na po tęż ne daw ki ad re na li -
ny i pięk nych wi do ków. Dla te go zde cy -
do wa li śmy się na trud ną tech nicz nie
tra sę do prze pięk nej i go ścin nej Gru zji. 

Jak na wstę pie pi sa łem star już 2
wrze śnia z War sza wy. Cel osta tecz ny w
miej sco wo ści Upli st si khe gdzie znaj du je
się sta ro żyt ne mia sto po cho dzą ce z V
wie ku przed na szą erą! Wpi sa ne jest na
li stę świa to we go dzie dzic twa UNE -
SCO.

Tam na me cie tra sy Gru zi ni już szy -
ku ją dla nas mi łe po wi ta nie i po czę stu -
nek.

To zo ba cze nia na stro nach www.e -
-wy szo grod.pl w re la cjach vi deo i fo to

Hu sa ria Ral ly start 2 wrze śnia War sza wa Be mo wo
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NA SZE INI CJA TY WY – PO -
KAZ RY CER SKI NA PRZY -
CZÓŁ KU WI ŚLA NYM W WY -
CHÓDŹ CU Do im pre zy ple ne -
ro wej z cy klu „Wi śla ne spo -
tka nia”, ja ka mia ła miej sce
dnia 06.08.2017 r. na wi śla -
nej tra sie Smo sze wo – Se cy -
min – Wy chódźc – Czer -
wińsk nasz ze spół re dak cyj -
ny „Zie mi Czer wiń skiej” do -
dał po kaz ry cer ski. 

Zre ali zo wa ny zo stał w hi sto rycz nym
miej scu, gdzie woj ska sprzy mie rzo ne
kró la Wła dy sła wa Ja gieł ły prze kra cza ły
Wi słę w wy pra wach na Krzy ża ków na ist -
nie ją cym do dziś stra te gicz nym dla woj -
ska za wę że niu Wi sły, na zwa nym ostat -
nio „PRZY CZÓŁ KIEM WI ŚLA NYM
RY CE RZA SA SI NA”. Słusz na i za sad na
to na zwa po nie waż naj praw do po dob niej
w tym miej scu NASZ BO HA TER
SPOD GRUN WAL DU – RY CERZ SA -
SIN HER BU PO WA ŁA wi tał kró la Wła -
dy sła wa Ja gieł łę w 1410 r., gdy woj ska ko -
ron ne zmie rza ły na miej sce kon cen tra cji
ar mii sprzy mie rzo nych wojsk pol sko -li -
tew skich w oko li ce Czer wiń ska. Po mi mo
iż ów cze sny kro ni karz i hi sto ryk Jan Dłu -
gosz nie spre cy zo wał do kład nie miej sca
prze pra wy, wszyst ko wska zu je na to, że
by ło to naj praw do po dob niej za wę że nie
ko ry ta Wi sły w Wy chódź cu. Ma ono 500
m sze ro ko ści i ty le wła śnie mie rzył słyn -
ny most łyż wo wy kró la Wła dy sła wa Ja -
gieł ły. W trak cie na stęp nych prze praw
woj sko wych or ga ni zo wa nych w 1419 r. i
1422 r. nasz na ro do wy dzie jo pi sarz wy -
raź nie pre cy zu je już miej sce prze pra wy:
„… w Wy chu dziu” (Wy chu czu). Dla cze -
go zna już miej sce prze pra wy i na zwę tej
wsi z opo wia dań i re la cji uczest ni ków bi -
twy pod Grun wal dem? Od po wiedź jest
pro sta: Ry cerz Sa sin z Wy chu dzia jest już

po sta cią sław ną, zna ną i roz po zna wal ną
w ów cze snym świe cie ry cer skim. Prze -
cież to wła śnie on wraz ze swo imi ku zy -
na mi her bo wy mi: Mi ko ła jem Po wa łą z
Ta czo wa i Msz czu jem ze Skrzyn na her bu
Ła bądź zna leź li się pod czas grun waldz -
kiej bi twy tam gdzie zgi nął Wiel ki Mistrz
Za ko nu Krzy żac kie go ULRYK VON
JUN GIN GEN, but ny Nie miec, któ re -
mu ma rzy ło się pod bi cie Pol ski i Li twy.
„A po kaz ry cer ski był re we la cyj ny…”- cy -
tu je my tu opi nie licz nie zgro ma dzo nych
uczest ni ków im pre zy: „… pięk ny, ślcz ny i
ta ki au ten tycz ny…” – mó wią in ni. „To
tak że ta ka ży wa lek cja hi sto rii…” do da je
lo kal ny hi sto ryk. Po nie waż po kaz wy ko -
na ny był gra tis i cał ko wi cie bez płat nie
czu je my się zo bo wią za ni zło żyć JE GO
WY KO NAW COM, A MIA NO WI CIE
GRU PIE „BLIZ ZARD” WY RA ZY
UZNA NIA I PO DZIĘ KO WA NIA za
pięk ne hi sto rycz ne wi do wi sko. Pięk ne
wi do wi sko… do daj my, z po sta cia mi: pol -
skie go szla chet ne go ry ce rza, wred ne go i
zdra dli we go Krzy ża ka o wil czych oczach
i zna ko mi tym kon fe ran sje rem oraz oso -
ba mi to wa rzy szą cy mi. Wie le osób su ge -
ru je: „a mo że by tak po ku sić się o cy klicz -
ność ta kich im prez po wią za nych z na szą
hi sto rią?” Co Pań stwo o tym są dzą? Im -
pre za ta od świe ży ła też na szą lo kal ną hi -
sto rię tj. re gu lar ne kur sy pro mu na za wę -
że niu Wi sły i prze wo zy łód ka mi. Jesz cze
nie daw no moż na by ło za mó wić so bie ta -
ki kurs łód ką gło śnym za wo ła niem
„PRZE WÓZ!” Aż się łez ka w oku krę ci…
ta kie to pięk ne wspo mnie nia. Ak tu al nie
za pra sza my do obej rze nia fo to re por ta żu
z tej pięk nej im pre zy. Za pra sza my rów -
nież do od wie dze nia ofi cjal nej stro ny
gru py ka ska der skiej BLIZ ZARD Pa na
Bar to sza Ga dziom skie go.
http://www.hor se and mu shing.com/
Jesz cze raz ser decz nie dzię ku je my! Tekst:
Ry szard Gor tat Da riusz Umięc ki Ma -
riusz Cie ćwierz (soł tys Wy chódź ca) Mar -
cin Łąt ka (opra co wa nie i zdję cia) 

NA SZE INI CJA TY WY – PO KAZ RY CER SKI NA PRZY CZÓŁ KU W WY CHÓDŹ CU
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Wie le uszko dzo nych bu dyn ków na le ży do
rol ni ków i jest w związ ku z tym ob ję tych
obo wiąz ko wym ubez pie cze niem.

Pod sta wo we za sa dy:
1. Nie trze ba cze kać z przy stą pie niem do na praw do cza su po ja wie nia się rze -

czo znaw cy. Na le ży jed nak zro bić jak naj do kład niej szą do ku men ta cję zdję cio wą i spi -
sać co zo sta ło znisz czo ne.

Do brze też jest, aby znisz czo ne, zde mon to wa ne ele men ty zgro ma dzić w jed nym
miej scu, aby umoż li wić oglę dzi ny przed sta wi cie lo wi ubez pie czy cie la.

2. Trze ba pa mię tać, że je śli ku pu je my ma te ria ły, np. do za bez pie cze nia da chu
(fo lie itd.) lub pła ci my ko muś za usłu gę, weź my ra chu nek lub fak tu rę. Bę dzie to sta -
no wi ło pod sta wę do zwro tu ta kich kosz tów przez ubez pie czy cie la.

Nie do zwo lo ne prak ty ki ubez pie czy cie li:
1. Po dwój na amor ty za cja – na eta pie za wie ra nia umów sto so wa na jest prak ty ka

tzw. amor ty za cji, tj. przy okre śla niu su my ubez pie cze nia uwzględ nia się zu ży cie
tech nicz ne bu dyn ku. Nie ste ty, po szko dzie nie któ re za kła dy ubez pie czeń po mniej -
sza ją od szko do wa nie o wskaź nik amor ty za cji raz jesz cze. Pro wa dzi to do za ni że nia
świad cze nia. Po zda rze niu (szko dzie) za kład ubez pie czeń mo że do li czyć zu ży cie bu -
dyn ku, ale tyl ko za okres od za war cia umo wy do dnia po wsta nia szko dy, a nie ko lej -
ny raz od dnia po wsta nia bu dyn ku do dnia szko dy.

2. Nie do zwo lo na pro por cja – sto so wa na, gdy usta lo na su ma ubez pie cze nia nie
jest rów na war to ści mie nia. Np. je śli dom jest wart 200 tys. zł, a ubez pie cza my go na
100 tys. zł, to ubez pie czy cie le uzna ją, że su ma ubez pie cze nia zo sta ła za ni żo na o 50
%. I o ta ki wskaź nik ob ni ża ją po tem od szko do wa nie. Je śli za tem dom zo stał znisz -
czo ny, to ubez pie czy ciel nie wy pła ca kwo ty 100 tys., tyl ko po ło wę tej kwo ty, czy li 50
tys. Są dy sto ją na sta no wi sku, że w ta kiej sy tu acji na le ży się su ma ubez pie cze nia, czy -
li 100 tys. zł.

3. Kom pen sa cja świad czeń – cza sa mi ubez pie czy cie le pró bu ją od li czać od kwo -
ty na leż ne go od szko do wa nia świad cze nia wy pła ca ne z in nych ty tu łów (np. z bu dże -
tu pań stwa, gmi ny czy zbió rek spo łecz nych). Jest to prak ty ka sprzecz na z pra wem.

W ra zie py tań i wąt pli wo ści, za chę ca my Pań stwa do kon tak tu z Po wia to wym
Rzecz ni kiem Kon su men tów. Pan An drzej Ści bło urzę du je w sie dzi bie Sta ro stwa Po -
wia to we go w Płoc ku przy ul. Biel skiej 59 (IV pię tro, po kój nr 412). Tel. (24) 267 67
20, e -ma il: a.sci blo@po wiat.plock.pl 

Rosz cze nia 
z ty tu łu ubez pie cze nia 
dla po szko do wa nych 

przez wi chu ry

W związ ku z wy stą pie niem
szkód w la sach pry wat nych spo -
wo do wa nych na wał ni ca mi, któ -
re mia ły miej sce w ostat nim
okre sie na te re nie na sze go po -
wia tu, Sta ro stwo Po wia to we
w Płoc ku in for mu je, iż drew no
po cho dzą ce z wia tro ło mów
pod le ga le ga li za cji.

W związ ku z po wyż szym: 
- wła ści cie le la sów do tknię tych

szko dą pro sze ni są o pi sem ne zgło sze nie
przy go to wa nia drew na ze zło mów i wy -
wro tów, tj. od cię cie od pnia, ob cię cie ga -
łę zi oraz zło że nie na tym cza so wym skła -
dzie w ob rę bie swo jej dział ki le śnej, na
któ rej na stą pi ła szko da,

- pra cow nik do ko nu je le ga li za cji
(ce cho wa nia) zło mów i wy wro tów w
miej scu przy go to wa nia.

W ce lu przy spie sze nia oraz uspraw -

nie nia po stę po wa nia pod czas ce cho wa -
nia drew na na te re nach ob ję tych szko -
da mi pro si się o zgła sza nie drew na do
ce cho wa nia przez wła ści cie li kil ku są -
sied nich dzia łek jed no cze śnie, aby przy -
spie szyć pro ce du rę.

Sta ro stwo Po wia to we w Płoc ku,
Wy dział Śro do wi ska i Roz wo ju Ob sza -
rów Wiej skich, zgła sza nie drew na do ce -
cho wa nia i wszel kie in for ma cje zo sta ną
udzie lo ne w po ko ju nu mer 501, tel.
(24) 267 67 95 lub 734-464-327.

Ko mu ni kat 
dla wła ści cie li 

la sów pry wat nych
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W so bo tę 19 sierp nia od by ły się w
Mul tiO sa dzie bar dzo wy jąt ko we za -
ję cia na uki gry w FO OT BAG, któ re
po pro wa dził Mistrz Pol ski i Eu ro py
w FO OT BAG Ja kub Gra bar czyk. Fo -
ot bag to an giel ska na zwa gry, któ -
ra jest zna na na ca łym świe cie –
od Chin przez Eu ro pę, aż po kon ty -
nent ame ry kań ski.

W Pol sce ten sport zna ny jest ja ko
gra w "zoś kę". Po le ga na od bi ja niu no ga -
mi "pił ki" w po sta ci wo recz ków wy peł -
nio ny mi me ta lo wy mi ku lecz ka mi lub
gru bym pia skiem.  Pan Ja kub pod czas
so bot nich warsz ta tów za pre zen to wał
nam swo je umie jęt no ści, przed sta wił
dzie ciom i mło dzie ży za sa dy gry i po -
wie dział co trze ba zro bić aby za cząć
upra wiać ten sport. Jak sam stwier dził
gra w zoś kę nie jest ła twa, ale da je bar -
dzo du żo sa tys fak cji. Pod czas za jęć,
uczest ni cy pod fa cho wym okiem na sze -
go go ścia, wy ko na li rów nież dla sie bie
ZOŚ KI.

Ser decz nie dzię ku je my Pa nu Ja ku -
bo wi, za po świę co ny nam czas. By ło
nam bar dzo mi ło Pa na po znać. Ży czy -
my ko lej nych suk ce sów za wo do wych!

Bar tosz Kwa śnik  25 let ni miesz ka niec Wy szo gro du. Ak tu al nie szy ku je
się do wyj ścia na sce nę kul tu ry stycz ną , na za wo dy 9-10 wrze śnia. Jest to
ko lej ny start na sze go Wy szo gro dzia ni na, ale pierw szy de biut w POL SKIM
ZWIĄZ KU KUL TU RY STY KI FIT NESS i TRÓJ BO JU SI ŁO WE GO.  Bar tek jest
stra ża kiem w tu tej szej jed no st ce oraz tre ne rem per so nal nym  i kul tu ry -
stą, swo ją przy go dę z kul tu ry sty ką  za czął  4 la ta te mu,  Star tu jąc w
pierw szych za wo dach w fe de ra cji WPF -WBBF za jął 4 miej sce oraz 7
miej sce w mi strzo stwach Pol ski. Za pra szam wszyst kich na tar gi FI WE
któ re od bę dą się w War sza wie 9-10 wrze śnia.  

Mistrz Pol ski i Eu ro py w FO OT BAG w GCK Mul tiO sa da
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