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Wi tam z li sto pa do wym wy da niem ga ze ty

e -wy szo grod.pl

Je ste śmy tuż po li sto pa do wym Świę cie

Nie pod le gło ści któ re co raz bar dziej sym -

pa tycz nie jest ob cho dzo ne w ca łej Pol sce.

Nie uda ło się opu bli ko wać in for ma cji

o wszyst kim co się dzia ło. Wy da rzeń by ło

spo ro i nie moż li we by ło do tar cie

na wszyst kie.

Przy po mnę, że po szu ku ję osób któ re

chcia ły by współ pra co wać z na szą ga ze -

tą.W każ dej gmi nie dzie ją się cie ka we rze -

czy o któ rych naj le pie wie dzą miesz kań -

cy.Ro dza je współ pra cy mo gą być róż ne:

oka zjo nal ne lub sta łe, tek sty lub zdję -

cia.Jesz cze raz ser decz nie za pra szam.

W obec nym nu me rze in for ma cja o ak cji

po mo cy dla Nor ber ta z Grod ko wa. Sym -

pa tycz ny chło pak któ ry po mi mo swo jej

ułom no ści, sta ra się nor mal nie żyć

w trud nym wiej skim śro do wi sku. Trud -

nym po nie waż nie ma ty lu uła twień dla

osób nie peł no spraw nych jak w śro do wi -

sku miej skim. 

Za pra szam po móż my mu.

PO ZDRA WIAM

PA WEŁ KŁO BU KOW SKI
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Za sa dy fa ce bu ko wej ak cji na rzecz
dzie ci w Nie pu blicz nej Szko le w No -
wym Ra dzi ko wie:

1. Za miesz cza my jed no zdję cie
przed sta wia ją ce min. 2 oso by (sie bie +
zna jo my, zna jo ma, mąż, żo na, dziec ko,
kto kol wiek...) za an ga żo wa ne w ja ki kol -
wiek spo sób w pięk ną ideę ki bi co wa nia
(w do wol ny spo sób) – oczy wi ście z nie -
ukry wa ną ra do ścią:)

2. Wpła ca my do wol ną kwo tę
na kon to

69 9010 0006 0000 1906
2000 0020

Sto wa rzy sze nie Roz wo ju Wsi Ra -
dzi ko wo No we i Oko lic

z do pi skiem „Ki bi ce wy gry wa ją za -
wsze”.

Cza sy, w któ rych dzia łal ność szko ły
koń czy ła się w jej mu rach bez pow rot nie
mi nę ły… dla te go (po raz ko lej ny) ru sza -
my po za gra ni ce Do łącz do na szej ak cji...
Niech zbli ży nas „Ki bi co wa nie”. Niech
Two ja ce gieł ka po mo że bu do wać na szą
szko łę. Po nie śmy w świat na sze go du cha
wal ki o lep szą przy szłość ma łej szko ły

w No wym Ra dzi ko wie. Na sze dzie ci cze -
ka ją na po moc z Two jej stro ny. Bądź z na -
mi ki bi cem i gra czem w grze o ra do śniej -
sze ju tro 

Py ta nie brzmi: ko mu wy star czy od -
wa gi, by nas wes przeć? Kto wyj dzie
przed sze reg?

„Ki bi ce wy gry wa ją za wsze” – Nie pu blicz -
na Szko ła Pod sta wo wa w No wym Ra dzi ko wie

Scho la Dzie cię ca Pa ra fii Zwia sto wa nia NMP
w Czer wiń sku nad Wi słą pod kie run kiem Ks.
Pro bosz cza Łu ka sza Ma sta le rza SDB.

Scho la Dzie cię ca ser decz nie za -
pra sza dziew czyn ki i chłop ców do
wspól ne go śpie wa nia na chwa łę Pa na

Bo ga i Mat ki Naj święt szej. Wszyst -
kich, któ rzy chcie li by do łą czyć do na -
szej Dzie cię cej Scho li za pra sza my na
pró bę w każ dy pią tek w Szko le Pod -
sta wo wej w Czer wiń sku nad Wi słą po
V go dzi nie lek cyj nej obok po ko ju na -
uczy ciel skie go.

Scho la Dzie cię ca Pa ra fii Zwia sto wa nia NMP 
w Czer wiń sku za pra sza w swo je sze re gi



Ale nie zwy kłym ro we rze, tyl ko
ta kim, któ ry po zwo li mu tre no -
wać i – przede wszyst kim - po -
czuć pew ną nie za leż ność. Chło -
pak cier pi na za nik rdze nia krę -
go we go, ma prze pu kli nę krę go -
wą. Jest w sta nie, któ ry nie kwa li -
fi ku je go do ope ra cji.

Nor bert Piąt kow ski w grud niu
skoń czy 18 lat. Jest uczniem Spe cjal ne -
go Ośrod ka Szkol no -Wy cho waw cze go
nr 2 w Płoc ku, kształ ci się tu na in tro li -
ga to ra. Jest to pra ca sie dzą ca, któ rą mo -
że wy ko ny wać przy swo im scho rze niu.
Miesz ka w in ter na cie, ale czę sto wra ca
do do mu – do Grod ko wa w gmi nie Wy -
szo gród, gdzie cze ka ją na nie go ta ta i sio -
stra Syl wia.

Nor bert i je go ro dzi na miesz ka ją w
po ło żo nym na ubo czu blo ku na te re -
nach po pe ge erow skich. Jest dość skrom -

nie, ale ro dzi na się ko cha, bli scy z za an -
ga żo wa niem opie ku ją się Nor ber tem,
chło pak ma też do bre re la cje z ró wie śni -
ka mi ze swo jej oko li cy. Chciał by być tyl -
ko bar dziej nie za leż ny…

Chło pak jest cho ry od uro dze nia. Jed -
ną no gę ma krót szą, trud no mu
się po ru szać. Ra dzi so bie tro -
chę, cho dząc o ku lach, jed nak
naj bar dziej po moc ny i przy dat -
ny jest spe cja li stycz ny ro wer.
Nie wó zek elek trycz ny, tyl ko
wła śnie re ha bi li ta cyj ny ro wer
po ru sza ny si łą rąk. To bar dzo
waż ne, by Nor bert ca ły czas się
ru szał, tre no wał mię śnie, za cho -
wy wał pra wi dło wą po sta wę na -
wet na sie dzą co. A przede
wszyst kim – by po czuł tę swo ją
wy ma rzo ną sa mo dziel ność.

W tej chwi li chło pak po -
ru sza się bar dzo sta rym po -
jaz dem, któ ry ro dzi na ku pi ła
daw no już ja ko sprzęt uży wa -
ny. Po jazd jest w bar dzo złym
sta nie. Co chwi lę coś się w
nim psu je, spa da łań cuch, coś
się ury wa. Bli scy Nor ber ta
mar twią się, gdy wy jeż dża na
tym ro we rze z do mu, bo nie
wia do mo, czy na nim wró ci.

Nic dziw ne go, że wszy -
scy ma rzą o no wym po jeź -

dzie. Nor bert uzbie rał już pew ną kwo -
tę, jed nak do wy ma rzo ne go ro we ru jesz -
cze tro chę bra ku je. Oso by chcą ce po -
móc w za ku pie ro we ru pro szo ne są o
kon takt z opie ku nem Ro ber ta Tel. 508
495 980
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Okrę go wa Ra da Ad wo kac ka i Po wiat Płoc ki za war ły po ro zu -
mie nie w spra wie zor ga ni zo wa nia punk tów nie od płat nej po -
mo cy praw nej w ro ku 2017. Miesz kań cy po wia tu bę dą się
mo gli za dar mo po ra dzić ad wo ka ta lub rad cy praw ne go.

Do stęp do nie od płat nej po mo cy praw nej gwa ran tu je sto sow na
usta wa. Miesz kań cy w ca łym kra ju ma ją moż li wość sko rzy sta nia z ta -
kich po rad od stycz nia 2016 ro ku.

Na te re nie Po wia tu Płoc kie go jesz cze do koń ca ro ku bę dą
dzia ła ły czte ry punk ty, w któ rych moż na sko rzy stać z fa cho wej
wie dzy praw ni ków: w gmi nach Bul ko wo, Ma ła Wieś i Sta ra Bia ła,
a tak że w sta no wią cych je den punkt gmi nach Gą bin, No wy Du -
ni nów i Łąck. 

Od 1 stycz nia 2017 ro ku uru cho mio ne zo sta ną ko lej ne czte ry
punk ty. Bę dą się one mie ści ły w:

1. Sta ro stwie Po wia to wym w Płoc ku – po moc udzie la na od po -
nie dział ku do piąt ku w go dzi nach 9 – 13; rad cy praw ni bę dą przyj -
mo wa li w po nie dział ki, śro dy i piąt ki, ad wo ka ci – we wtor ki i
czwart ki;

2. w Ze spo le Szkół w Wy szo gro dzie (wto rek i pią tek, godz. 9 –
13), w Urzę dzie Gmi ny w Bru dze niu Du żym (śro da, 10 – 14) i w
Urzę dzie Gmi ny w No wym Du ni no wie (po nie dzia łek i czwar tek, 8
– 12); rad cy praw ni bę dą cze ka li na chęt nych we wtor ki i czwart ki,
ad wo ka ci – w po nie dział ki, śro dy i piąt ki;

3. w Szko le Pod sta wo wej we Włó kach, gm. Bul ko wo (po nie dzia -
łek i wto rek, 9 – 13), w bu dyn ku Gmin ne go Ośrod ka Po mo cy Spo -
łecz nej w Ma łej Wsi (śro da i pią tek, 9 – 13) oraz w Urzę dzie Gmi ny
w Biel sku (czwar tek, 9 – 13);

4. w Urzę dzie Mia sta i Gmi ny Gą bin (po nie dzia łek, 8 – 12 oraz
śro da, 14 – 18), w bu dyn ku Miej sko -Gmin nej Bi blio te ki w Dro bi nie

(wto rek, 9 – 13), w sie dzi bie Gmin ne go Ośrod ka Po mo cy Spo łecz -
nej w Słup nie (czwar tek, 14 – 18) i w Ha li Spor to wej w Łąc ku (pią -
tek, 9 – 13).

W przy pad ku punk tów trze cie go i czwar te go, Po wiat Płoc ki pla -
nu je po wie rze nie ich pro wa dze nia or ga ni za cjom po za rzą do wym
(zgod nie z usta wą), wszyst ko roz strzy gnie otwar ty kon kurs ofert.

War to pa mię tać, że nie od płat na po moc praw na przy słu gu je oso -
bom, któ re:

-- nie ukoń czy ły 26. ro ku ży cia,
-- skoń czy ły 65 lat, 
-- są upraw nio ne do po mo cy spo łecz nej,
-- po sia da ją Kar tę Du żej Ro dzi ny,
-- ma ją sta tus kom ba tan ta bądź we te ra na,
-- są za gro żo ne lub po szko do wa ne ka ta stro fą na tu ral ną, klę ską

ży wio ło wą lub awa rią tech nicz ną.

Bez płat na po moc praw na dla miesz kań ców Po wia tu Płoc kie go

Bli sko dwu ki lo me tro wy od ci -
nek dro gi po wia to wej nr
2960W Ma ła Wieś – Niź dzin
zo stał uro czy ście otwar ty.
Wszyst ko kosz to wa ło
612.252,43 zł, pie nią dze na
in we sty cję po cho dzi ły z bu dże -
tu Wo je wódz twa Ma zo wiec kie -
go, Po wia tu Płoc kie go i gmi ny
Ma ła Wieś. Za mó wie nie skła -
da ło się z dwóch za dań:

− od cin ka dłu go ści 1,129 km do fi -
nan so wa ne go ze środ ków zwią za nych z
wy łą cze niem z pro duk cji grun tów rol -
nych z bu dże tu Urzę du Mar szał kow -
skie go o war to ści 403.351,69 zł

− od cin ka po zo sta łe go 0,600 km o
war to ści 208.900,74

Łącz na war tość za da nia to kwo ta
wspo mnia na kwo ta 612.252,43 zł
brut to, do ta cja przy zna na przez Sa mo -

rząd Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go to
200.00,00 zł, Gmi na Ma ła Wieś prze -
zna czy ła na in we sty cję 125.000,00 zł,  a
Po wiat Płoc ki 287.252,43 zł.

W wi zy ta cji zmo der ni zo wa nej dro -
gi, w pią tek, 4 li sto pa da uczest ni czy li
Sta ro sta Płoc ki Ma riusz Bie niek, Wi ce -
prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu w Płoc -
ku Apo li na ry Grusz czyń ski, Wójt Gmi -
ny Ma ła Wieś Zyg munt Woj na row ski
oraz Dy rek tor Za rzą du Dróg Po wia to -
wych w Płoc ku Mar cin Błasz czyk.

W za kres za da nia wcho dzi ło wy -
ko na nie war stwy od są cza ją cej z po -
spół ki   gr. 10 cm, pod bu do wy z kru -
szy wa ła ma ne go 0÷31,5 mm gr. 15
cm, na wierzch ni z mie szan ki mi ne -
ral no – as fal to wej, kar czo wa nie krza -
ków, wy mia na ist nie ją ce go prze pu stu
na prze pust dwu ru ro wy z two rzyw
sztucz nych śred ni cy 80 cm wraz z
wy ko na niem ścian czo ło wych, wy ko -
na nie ścin ki ist nie ją cych po bo czy
oraz wy ko na nie po bo czy z po spół ki
gr. 10 cm i kru szy wa ła ma ne go
0÷31,5 mm gr. 5 cm Wy ko naw cą by -
ło Przed się bior stwo Ro bót Dro go -
wych Sp. z o.o. w Kut nie.

Mo der ni za cje dróg w gmi nie Ma ła Wieś

Funk cjo na riu sze Ko men dy Po li cji
w Bo dza no wie strze gą po rząd ku
na te re nie dwóch gmin: Gmi ny Bo -
dza nów i Gmi ny Bul ko wo. Do pa -
tro lo wa nia te go te re nu do tych czas
uży wa li dwóch ra dio wo zów, w tym
jed ne go już dość „wy słu żo ne go”.
Od dziś na dro gach Bo dza no wa i
Bul ko wa bę dzie moż na zo ba czyć
no wy ra dio wóz, mia no wi cie no -
wiut ką Sko dę Yeti!

Dziś na pla cu Pu blicz nej Szko ły
Pod sta wo wej w Ze spo le Pla có wek
Oświa to wych w Bo dza no wie od by ło się
ofi cjal ne prze ka za nie no we go au ta
funk cjo na riu szom Ko men dy Po li cji w
Bo dza no wie. W prze ka za niu uczest ni -
czy li Sta ro sta Płoc ki Ma riusz Bie niek,
Wójt Gmi ny Bo dza nów Je rzy Sta ni -
szew ski, Za stęp ca Ko men dan ta Ko men -
dy Miej skiej Po li cji w Płoc ku Sta ni sław
Szcze śniak oraz w imie niu Mar szał ka
Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go Ada ma

Stru zi ka Dy rek tor płoc kiej De le ga tu ry
Urzę du Mar szał kow skie go To masz Ko -
mi nek. No wy ra dio wóz wy świę cił pro -
boszcz miej sco wej pa ra fii ks. To masz

Ma zu row ski. Na za koń cze nie uro czy sto -
ści, do zgro ma dzo nych na pla cu uczniów
zwró cił się Sta ro sta Ma riusz Bie niek z nie -
co dzien ną pro po zy cją. Otóż za pro po no -

wał, aby ucznio wie wy my śli li imię dla no -
we go ra dio wo zu, a swo je pro po zy cje prze -
sy ła li bez po śred nio na ma il Sta ro sty:
m.bie niek@po wiat.plock.pl  Dzie sięć naj -

cie kaw szych pro po zy cji zo sta nie na gro -
dzo nych atrak cyj ny mi na gro da mi. Zgło -
sze nia moż na nad sy łać do 30 li sto pa da do
koń ca dnia.

No wy ra dio wóz w Bo dza no wie!
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25 paź dzier ni ka na cmen ta rzu wo -
jen nym Ar mii Czer wo nej przy ul
Żwir ki i Wi gu ry w War sza wie, od by -
ła się uro czy stość po grze bo wa
trzech człon ków za ło gi sa mo lo tu
Pe -2 ze strze lo ne go 18 stycz nia
1945 r. nad Wy szo gro dem.

Or ga ni za to rem uro czy sto ści był
Urząd Wo je wódz ki w War sza wie. Do
ze bra nych prze mó wi li am ba sa dor Ro -
syj skiej Fe de ra cji w Pol sce Pan Ser gey
An dre ev oraz wi ce wo je wo da ma zo wiec -
ki Pan Syl we ster Dą brow ski. Obaj pa no -

wie w swo ich wy stą pie niach po dzię ko -
wa li pa nu Mi cha ło wi Ant cza ko wi i Sto -
wa rzy sze niu Sa kwa, Mu zeum Wi sły w
Wy szo gro dzie oraz sa mo rzą do wi i wła -
dzom Wy szo gro du za pra cę przy wy do -
by ciu i usta le niu na zwisk pi lo tów. 

Na uro czy stość prze je cha ła z An glii
sio stra Eu sta che go Czu łow skie go, pi lo -
ta z pol ski mi ko rze nia mi. W miej scu
upad ku sa mo lo tu w do rze czu Bzu ry
Sto wa rzy sze nie Sa kwa usta wi ło krzyż
upa mięt nia ją cy wy da rze nie.

Po grzeb za ło gi Pe -2

Po ga szo ne Świa tła ,za cią gnię te ro le -
ty ,at mos fe ra smut ku ,po wa gi ,ta -
jem ni czo ści ,pół mrok .........Wi docz ne
tyl ko smu gi świa tła rzu ca ne przez
sto ją cy na sto le pro jek tor i za rys syl -
we tek osób sie dzą cych przy sto le .....

Sie dzą ce oso by to człon ko wie
ro dzi ny pi lo ta Eu sta che go Czu łow -
skie go Ni ko ła je wi cza któ re go
szcząt ki wy do by te zo sta ły przez SA -
KWE z wra ku od na le zio ne go sa mo -
lo tu zwia dow cze go któ ry zo stał ze -
strze lo ny w cza sie woj ny ,oraz
przed sta wi cie le Sto wa rzy sze nia  SA -
KWY któ rzy mię dzy in ny mi   te go
do ko na li -Mi chał ,Mag da ,Da wid i
dy rek tor Mu zeum Wi sły Pan Zdzi -
sław Lesz czyń ski .

To czą ca się roz mo wa ,py ta nia - jak
zgi nę li ? czy cier pie li? czy mo gli się ura -
to wać? czy mie li szan se prze żyć
?...............i cięż kie ne ga tyw ne smut ne
od po wie dzi ....któ re tak cięż ko po wie -
dzieć bli skim ....smu tek za my śle nie ..wa -
ha nie ....przed na stęp ny mi py ta nia mi....

Aby at mos fe ra sta ła się choć tro chę
mniej przy gnę bia ją ca , od cią ga jąc my śli
od śmier ci .bó lu ,ża lu ....py ta nie Mi cha ła
....A kim je ste ście dla pi lo ta  Czu łow skie -
go ? Ja kie łą czy Was po kre wień stwo?.....I
wte dy rzecz dziw na ...za czy na ją mi gać
zga szo ne świa tła i ca ły lo kal zo sta je
oświe tlo ny ,zga szo ne lam py za pa la ją się
.....Wszy scy milk ną , brak od po wie dzi
.po wsta je peł na na pię cia ci sza.....Oso by
sie dzą ce przy sto le pa trzą po so bie ,nikt
nie chce tłu ma czyć te go zja wi ska ,nikt
nie chce się ode zwać .....

Pierw szy re agu je dy rek tor Lesz czyń -
ski ,wsta je ga si świa tło ,na ścia nie po ja -
wia się ob raz wy świe tla nych zdjęć ,do ku -
men ta cji wy do by wa nia sa mo lo tu
.....wszy scy sta ra ją się po wró cić do te ma -
tu .... Tyl ko my śli ,my śli nie da ją spo ko ju
...

Roz mo wa to czy się da lej ,pa da ją na -
stęp ne py ta nia lecz każ dy jest pod wra -
że niem te go co się wy da rzy ło .Czyż by
pi lo ci przy szli po dzię ko wać za wy do by -
cie ich ciał i od na le zie nie ro dzin ? Czy
mo że pi lot Czu chow ski że gna się ze
swo ją ro dzi ną ,ju tro je go po grzeb już
wię cej nie zo ba czy się ze swo imi bli ski -
mi w tak wą skim gro nie i nie po że gna z
ni mi . Każ de mu cho dzą in ne my śli po

gło wie ......W dniu 23 paź dzier ni ka
2016 ro ku Sto wa rzy sze nie SA KWA
spo tka ło się w Wy szo grodz kim Mu -
zeum Wi sły z ro dzi ną jed ne go z lot ni -
ków Eu sta che go  Czu łow skie go   któ re -
go szcząt ki wy do by to z od kry te go w
oko li cach Ka mio na wra ku Pe tla ko wa -
Pe -2, sa mo lo tu zwia dow cze go. Na spo -
tka nie z Mo skwy przy je cha ła Ro dzi na
.oraz am ba sa dor Ro sji  któ ry był jed no -
cze śnie tłu ma czem .Bo po mi mo te go
że ro dzi na Czu łow skich ma Pol skie ko -
rze nie ,jed no z dziad ków by ło Po la kiem
ze sła nym na Sy bir to nie zna ją ję zy ka
pol skie go. Czu łow ski był dla przy by -
łych   wuj kiem a przy je cha li  w za stęp -
stwie je go sio stry któ rej wiek już nie po -
zwa la na ta kie da le kie po dró że. W spo -
tka niu uczest ni czył rów nież dy rek tor
Wy szo grodz kie go Mu zeum Wi sły Pan
Zdzi sław Lesz czyń ski któ ry był wiel ką
po mo cą dla SA KWY i czyn nie brał
udział wszel kich dzia ła niach Sto wa rzy -
sze nia .

Po po wi ta niach oraz zwie dze niu
mu zeum go ście oraz or ga ni za to rzy te go
spo tka nia , ze bra li się w po ko ju gdzie
przy go to wa ny zo stał pro jek tor z fil mem
jak wy do by wa no wrak sa mo lo tu .Ro dzi -
na za da je wie le py tań ,każ da od po wiedź
jest dla nich dro go cen na .Chcą wie dzieć
wszyst ko to co od kry ła SA KWA  a do ty -
czy ich za gi nio ne go człon ka ro dzi ny - jak
zgi nął ? co zo sta ło zna le zio ne we wra ku ?
co spo wo do wa ło je go śmierć ? itp....W
cza sie tych py tań ,za pa la się zga szo ne
świa tło .Czy to znak że zmar li jed nak są
obok nas ?A mo że zmar li lot ni cy przy -
szli po dzię ko wać ? Czy mo że to Eu sta -
chy  Czu łow ski że gna się ze swo ją ro dzi -
ną ?Zo sta nie to dla nas nie wy ja śnio ną za -
gad ką ,a zda rze nie na dłu go za pad nie w
pa mię ci wszyst kich obec nych.

Pro jek cja fil mo wa bar dzo przy bli ży -
ła ro dzi nie wy da rze nie i oko licz no ści w
ja kich zgi nął ich bli ski ,oraz po ka za ła z
ja kim po świe ce niem pra co wa ła dru ży na
SA KWY   oraz Wy szo grodz cy Stra ża cy

OSP    aby wy do być wrak sa mo lo tu .Po
wie lu py ta niach i pre zen ta cji zdję cio wej
,wszy scy uda li się do pa wi lo nu gdzie
znaj du je się wrak sa mo lo tu. Każ da wy -
sta wio na część wra ku zo sta ła bar dzo do -
kład nie obej rza na   ,pa dło jesz cze du żo
py tań . Sio strze ni ca   po sta no wi ła za -
dzwo nić do sio stry Czu chow skie go i
opo wie dzieć jej na świe żo o wszyst kim
co tu zo ba czy ła .Nad mie ni ła rów nież że
przy wie zie pre zent z Wy szo gro du wrę -
czo ny na jej rę ce dla ro dzi ny .A bę dzie to
ta blicz ka z me ta lo wy mi czę ścia mi sa mo -
lo tu ofia ro wa ny mi przez SA KWE oraz
Mu zeum Wi sły .Wdzięcz ność ko bie ty
po dru giej stro nie słu chaw ki by ła bar dzo
du ża .Wzru sze nie w skła da nych po dzię -
ko wa niach dla lu dzi któ rzy te go do ko na -
li by ło sły chać po mi mo dzie lą cych ki lo -
me trów .

W dal szej czę ści spo tka nia SA -
KWA za bra ła człon ków ro dzi ny na
miej sce ka ta stro fy sa mo lo tu. Mi chał
sam wy spa wał   że la zny   krzyż któ ry

chciał po sta wić na miej scu ka ta stro fy
wspól nie z ro dzi ną zmar łe go .Dla tej
ro dzi ny był to na stęp ny do wód na to że
nie waż ne ja kiej kto jest na ro do wo ści,
nie waż ne kto jest kim ,nie waż ne czy
ko goś zna my czy nie .Każ da śmierć
szcze gól nie ta w cza sie woj ny jest nie -
po trzeb na ,bo le sna i krzyw dzi wszyst -
kich wo ko ło. Po sta wio ny krzyż ma być
sym bo lem nie tyl ko śmier ci tych mło -
dych lu dzi ,ma on być wy ra zem my śli
.....ni gdy wię cej woj ny ...ni gdy wię cej
śmier ci ...ni gdy wię cej od bie ra nia ży cia
czło wie ko wi przez czło wie ka ...

To spo tka nie choć bar dzo smut ne
,da ło oby dwu stro ną wie le sa tys fak cji
.Po grą żo na w smut ku ro dzi na od na la zła
spo kój i wie co sta ło się z za gi nio nym
człon kiem ich ro dzi ny a Sto wa rzy sze nie
SA KWA uzy ska ło peł ne po twier dze nie
że to co ro bi jest słusz ne .A wło żo ny wy -
si łek ,po świę ce nie ,wy rze cze nia i cięż ka
pra ca to nic w po rów na niu z wdzięcz no -
ścią i spo ko jem tych lu dzi .

Spo tka nie SA KWY z ro dzi ną i po że gna nie z za świa tów



Szko le Pod sta wo wej im. Mar szał ka
Jó ze fa Pił sud skie go w Cho ci sze -
wie  Świę to Nie pod le gło ści ob cho -
dzo no nie zwy kle uro czy ście. 

Prze pięk ne wier sze i pie śni pa trio -
tycz ne pre zen to wa ne przez uczniów
pod czas uro czy stej aka de mii uświa do -
mi ły wszyst kim, co zna czy sło wo NIE -
POD LE GŁOŚĆ i wpro wa dzi ły uro czy -
sty i pe łen za du my na strój . Przy ta bli cy
pa mię ci w hoł dzie pa mię ci , ucznio wie

za pa li li zni cze i zło ży li hołd po le głym za
Oj czy znę, ofia rom wo jen i prze śla do -
wań

Dzień Nie pod le gło ści w Szko le
Pod sta wo wej w Cho ci sze wieMa li cia łem ale

wiel cy du chem i ser -
cem. W Sa mo rzą do -
wym Przed szko lu w
Ma łej Wsi naj młod si
5 -lat ko wie uczest ni -
czy li w ob cho dach
Świę ta Nie pod le gło -
ści -- w   IX Bie sia dzie
Pa trio tycz nej . Mo że -
my być z nich dum ni
jak pięk nie za gra li
swo je ro le.

Je ste śmy   z Was
dum ni ,,Ma li Po la cy''

IX Bie sia da Pa trio tycz na w wy ko na niu 5-lat ków z Ma łej Wsi

7

reklama

11 li sto pa da 2016 ro ku już po raz
10 ju bi le uszo wy od był się Płoc ki
Bal Nie pod le gło ścio wy or ga ni zo wa -
ny przez Izbę Go spo dar czą Re gio -
nu Płoc kie go.  Abl od był się w Cen -
trum Kon fe ren cyj nym „Dom Tech -
ni ka” Ho no ro wy pa tro nat nad wy -
da rze niem ob ję li Kra jo wa Izba Go -
spo dar cza, Adam Stru zik Mar sza -
łek Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go,
An drzej No wa kow ski Pre zy dent
Mia sta Płoc ka oraz Ma riusz Bie -
niek Sta ro sta Po wia tu Płoc kie go.

Na te go rocz ny, ju bi le uszo wy Bal za pro -
szo no Iza bel la Bu kow ska -Chą dzyń ska ak tor -

kę Te atru Pol skie go oraz Bog dan Kie rej sza –
wir tu oza skrzy piec. Spe cjal nie dla go ści wy -
stą pił tak że wie lo let ni gość Płoc kich Ba li - Ze -

spół Pie śni i Tań ca "Wi sła". Kon fe ran sje rem
wie czo ru był ak tor Ja cek Ro ze nek. 

Płoc ki Bal Nie pod le gło ścio wy to
przede wszyst kim je dy ny wie czór, kie dy

moż na tań czyć przy bo gac twie in stru -
men tów or kie stry sym fo nicz nej. Do brą
za ba wę do peł ni ły pol skie po tra wy i
trun ki.

X PŁOC KI BAL NIE POD LE GŁO ŚCIO WY



Na ro do we Świę to Nie pod le gło ści w
Wy szo gro dzie w któ rym uczest ni -
czy li: Sta ro sta Płoc ki Ma riusz Bie -
niek, Pre zes Za rzą du Od dzia łu Po -
wia to we go ZOSP RP Hi la ry Ja nusz -
czyk,  Ko men dant Miej ski PSP
bryg. Grze gorz Pa dzik, Z -ca Dyr. Wy -
dzia łu Ochro ny Śro do wi ska i Rol nic -
twa Krzysz tof Olej nic ki, Dy rek tor
De le ga tu ry Urzę du Mar szał kow skie -
go To masz Ko mi nek, Bur mistrz  Jan
Bosz ko, Prze wod ni czą cy Ra dy Gmi -
ny Zbi gniew Bosz ko i Se kre tarz An -
na Kos sa kow ska.

Uro czy stość roz po czę ła się w ko ście -
le pa ra fial nym w Wy szo gro dzie Mszą
Swie tą po łą czo ną z czę ścią ar ty stycz ną w
wy ko na niu mło dzie ży z Ze spo łu Szkół
im. J. Śnia dec kie go,  Gim na zjum,  chó ru
„Pro my ki” i or kie stry dę tej z OSP w Rę -
bo wie. Po ob cho dach na stą pi ło prze ka za -

nie ło dzi ra tun ko wej, pła sko den nej,
ośmio oso bo wej z sil ni kiem po za bur to -
wym o mo cy 60 KM.

Za rząd Od dzia łu Po wia to we go
ZOSP RP od zna ką „Stra żak Wzo ro wy”

wy róż nił: Mar ci na Bier nat, Zbi gnie wa
Bier na to wi cza, Ka ro li nę Ja siń ską, Ka ro la
Ka wec kie go, Mi cha ła Kwa śnik, Mar tę
Pa dzik, Pio tra Pa nek, Alek san drę Sza jew -
ską i Pau li nę Wal czak.

Sta ro sta Płoc ki Ma riusz Bie niek wrę czył
wy róż nie nie dla Ochot ni czej Stra ży Po żar nej
w Wy szo gro dzie „Do bry Go spo darz” a
Ochot ni cza Straż Po żar na w Sło mi nie otrzy -
ma ła pi lar kę spa li no wą do drew na, któ rą

ufun do wa li: Sta ro sta Płoc ki, Le roy -Mer lin
Pol ska. Po za koń cze niu uro czy sto ści Peł no -
moc nik Sta ro sty ds. współ pra cy z OSP Hi la -
ry Ja nusz czyk za pro sił wszyst kich obec nych
na tra dy cyj ną gro chów kę.

CZWARTEK, 17 listopada 20168

VI Gmin ne ob cho dy Na ro do we go
Świę ta Nie pod le gło ści  Gmi ny Bul ko -
wo od by ły się w Da ni sze wie w Ko ście le
Pa ra fial nym.  Po zbiór ce pocz tów
sztan da ro wych i uro czy stej Mszy Świę -

tej re fe rat wy gło sił Pan Mar ce li Szko -
pek . Re fe rat  pod ty tu łem „Dro ga Żoł -
nie rzy Wy klę tych do Nie pod le gło ści”
część ar ty stycz na przed sta wi li ucznio -
wie ze szko ły w Bul ko wie

Bul ko wo 

Na ro do we Świę to Nie pod le gło ści w Wy szo gro dzie
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reklama

10 li sto pa da w
Iło wie ko ło So -
cha cze wa Ma zo -
wiec ka Wspól no -
ta Sa mo rzą do wa
wraz ze spo łecz -
no ścią lo kal ną
zor ga ni zo wa ła ob -
cho dy świę ta nie -
pod le gło ści. 

Ho no ro wym go ściem te go rocz nej
rocz ni cy był Rek tor Woj sko wej Aka de -
mii Tech nicz nej im. Ja ro sła wa Dą -
brow skie go w War sza wie puł kow nik
Ta de usz Szczu rek. Przed obe li skiem
Jó ze fa Pił sud skie go usy tu owa nym na
iłow skim ryn ku, zło żo ne zo sta ły wią -

zan ki kwia tów od przed sta wi cie li wo -
je wo dy ma zo wiec kie go, sa mo rzą du,
Ochot ni czej Stra ży Po żar nej. Ho no ro -
wą war tę wy sta wi li pod cho rą żo wie z
Woj sko wej Aka de mii Tech nicz nej i
har ce rze. Apel po le głych w imie niu ca -
łej spo łecz no ści Iło wa od czy tał Sła wo -

mir Am bro ziak. Po uro czy -
sto ści na ryn ku ze bra ni
uda li się do sa li w gim na -
zjum im. Ja na Paw ła II,
gdzie przy go to wa ny był
pro gram ar ty stycz ny. Ze -
spół Mło de Kur pie z Jed no -
roż ca wy ko nał pie śni pa -
trio tycz ne na wią zu ją ce do
tra dy cji walk o nie pod le -
głość w la tach 1914-1989. 

Dzień Nie pod le gło ści w Iło wie

11 li sto pa da sto wa rzy sze nie „Ra zem
dla wsi” wspól nie m ze w Szko łą
Pod sta wo wą w Go ła wi nie przy go to -
wa ło „Wie czor ni cę” z oka zji Świę ta
Nie pod le gło ści.

W tym waż nym dla każ de go
z nas  dniu ksiądz pro boszcz pa ra fii Smo -
sze wo - Ar tur Bom biń ski od pra wił mszę

świę tą w in ten cji Oj czy zny na szkol nym
ko ry ta rzu, w opra wę któ rej włą czy li się
człon ko wie sto wa rzy sze nia i ucznio wie.
Na uczy cie le wraz z ucznia mi za pre zen to -
wa li oko licz no ścio wy pro gram słow no -
mu zycz ny po łą czo ny ze wspól nym śpie -
wem pie śni pa trio tycz nych. Przy go to wa no
rów nież słod ki po czę stu nek dla spo łecz no -
ści lo kal nej i przy by łych go ści.

Wie czor ni ca Nie pod le gło ścio wa w Go ła wi nie

10 li sto pa da, krze wiąc uczu cia pa trio tycz ne w Nie pu blicz nej Szko le Pod sta wo wej im. Hen ry ka Sien kie wi cza w
No wym Ra dzi ko wie od by ła się uro czy sta aka de mia po świę co na bo ha te rom, któ rzy mie li udział w od zy ska niu
przez Pol skę nie pod le gło ści. Ucznio wie ze star szych klas przy po mnie li młod szym na zwi ska i zda rze nia po zwa la -
ją ce im dziś mó wić 

w ję zy ku pol skim, kul ty wo wać pol skie zwy cza je, miesz -
kać w kra ju zwa nym dum nie Rzecz po spo li tą Pol ską. 

Pod czuj nym okiem Alek san dra Ol czy ka mło dzież re -
cy to wa ła wier sze pol skich po etów, śpie wa ła pie śni pa trio -
tycz ne, któ re kie dyś za grze wa ły do wal ki męż nych le gio ni -
stów prze le wa ją cych krew za dzi siej szą nie pod le głą. In te -
gral ną czę ścią uro czy sto ści by ła war ta ho no ro wa przy ta bli -
cy upa mięt nia ją cej Ś.P. Puł kow ni ka Bo le sła wa Ja ku bia ka
(od zna czo ne go Vir tu ti Mi li ta ri 5 kl., Krzy żem Nie pod le -
gło ści oraz trzy krot nie Krzy żem Wa lecz nych) – za mor do -
wa ne go w Ka ty niu. Co war te pod kre śle nia uczest ni cy war -
ty ho no ro wej (Ty mo te usz Bo rzew ski i Ame lia Bar to ło wicz) wy stą pi li stro ju, któ ry jest czę ścią ofi cjal ne go umun du ro wa nia
Kom pa nii Re pre zen ta cyj nej Woj ska Pol skie go.

Pa mię taj my więc o Tych, któ rzy rzu ci li na stos swój ży cia los, by ich czy ny ni gdy nie zo sta ły za po mnia ne

Uro czy sta Msza Świę ta z oka zji Nro do we go
Świę ta Nie pod le gło ści, ce le bro wa na przez
księ dza pro bosz cza Łu ka sza Ma sta le rza od -
by ła się 10 li sto pa da 2016 r. w Ba zy li ce
Zwia sto wa nia Naj święt szej Ma ryi Pan ny w
Czer wiń sku nad Wi słą.

Uczest ni czy li w niej dzie ci i mło dzież z Gmin -
ne go Ze spo łu Szkół w Czer wiń sku nad Wi słą, har -
ce rze, któ rzy pod czas Mszy peł ni li war tę ho no ro -
wą przy fla dze pań stwo wej, dy rek to rzy czer wiń -
skiej szko ły oraz gro no pe da go gicz ne. Obec ni by li
rów nież Wójt Gmi ny Mar cin Gor tat, oraz przed -
sta wi cie le Ra dy Gmi ny w Czer wiń sku nad Wi słą.
Pod czas Mszy Świę tej od by ła się oko licz no ścio wa
aka de mia przy go to wa na przez uczniów Gmin ne -
go Ze spo łu Szkół w Czer wiń sku nad Wi słą w re ży -
se rii Te re sy Pie trzak i Sa ry Lis. Opra wę ar ty stycz ną
za pew nił Chór Szkol ny z Gmin ne go Ze spo łu Szkół
pod dy rek cją Prze my sła wa Ziół kow skie go. 

13 li sto pa da  Chór Ba zy li ki Czer wiń skiej oraz
Chór Gmin ne go Ze spo łu Szkół w Czer wiń sku nad
Wi słą pod dy rek cją Prze my sła wa Ziół kow skie go

zor ga ni zo wał pa trio tycz ne Śpie wo wi sko czy li
wspól ne śpie wa nie pie śni pa trio tycz nych.

Ob cho dy Świę ta Nie pod le gło ści w Czer wiń sku nad Wi słą
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Już od sa me go ra na 20 paź dzier ni -
ka 2016r. z oka zji „Dnia Chle ba”
w mu rach Ze spo łu Szkół im. Ja -
na Śnia dec kie go w Wy szo gro dzie
roz cho dził się w po wie trzu za pach
pie czo ne go chle ba. Część ofi cjal ną
uro czy sto ści roz po czę ła in sce ni za -
cja mu zycz na pt. „Na lu do wą nu -
tę”, któ ra wpro wa dzi ła ze bra nych
w ra do sny na strój. Hi sto rię chle ba
pie czo ne go na za kwa sie moż -
na by ło prze śle dzić oglą da jąc
przed sta wie nie pt. " Chleb na szym
ży ciem” .

Jak co ro ku by li z na mi za pro sze ni
go ście i przy ja cie le na szej pla ców ki. Mie -
li śmy za szczyt go ścić Pa na Ma riu sza
Bień ka Sta ro stę Płoc kie go, Pa nią Mał go -
rza tę Stru zik Dy rek to ra Wy dzia łu Edu -
ka cji, Pro mo cji i Spraw Spo łecz nych Sta -
ro stwa Po wia to we go w Płoc ku, Rad nych
po wia to wych: Ewę Ko wa lak, Ja dwi gę
Mi lew ską, An drze ja Ku liń skie go oraz
Apo li na re go Grusz czyń skie go a tak że
Pa na Da riu sza Bosz ko – Wi ce dy rek to ra
Po wia to we go Urzę du Pra cy w Płoc ku.
Nie za bra kło wśród nas sa mo rzą dow -
ców Zie mi Wy szo grodz kiej: Pa na Ja na

Bosz ko Bur mi strza Gmi ny i Mia sta Wy -
szo gród, Pa ni An ny Kos sa kow skiej Se -
kre ta rza Gmi ny i Mia sta Wy szo gród,
Pa na Zbi gnie wa Jó ze fa Bosz ko Prze -
wod ni czą ce go Ra dy Gmi ny i Mia sta
Wy szo gród wraz z rad ny mi. By li wśród
nas: Pa ni Jo lan ta Łu ka siak -Ma lic ka Pre -
zes Za rzą du Vi stu la Ban ku Spół dziel -
cze go wraz z Pa nią Jo an ną Stel mach, Pa -
ni Gra ży na Pio trow ska – Kie row nik
MGOPS w Wy szo gro dzie oraz Pa ni
Ewa Smół ka – Dy rek tor Do mu Po mo cy
Spo łecz nej im. Jac ka Ku ro nia w Wy szo -
gro dzie. Nie za bra kło wśród nas dy rek -
to rów za przy jaź nio nych szkół wraz z
mło dzie żą. Za szczy ci li nas: Pa ni Da nu ta
Ko wal kow ska –Fi ło niuk , Pan Ja nusz
Pie la ciń ski, Pan Da riusz Ko siń ski, Pa ni
Bo gu mi ła Ja siń ska,Pa ni Da nu ta Gwiaz -
da, An na Ki joch.

Waż nym punk tem uro czy sto ści by -
ło rów nież roz strzy gnię cie kon kur sów
to wa rzy szą cych uro czy sto ści.

W kon kur sie na naj smacz niej szy
chleb wy pie ka ny na za kwa sie w ka te go -
rii szko ły i in sty tu cje:

I miej sce wy wal czył Ze spół Szkół
im. Sta ni sła wa Sta szi ca w Gą bi nie,

II miej sce za ję ła Szko ła Pod sta wo wa
im. Fry de ry ka Cho pi na w Ko byl ni kach.

lau re atem III na gro dy zo sta ło Sto -
wa rzy sze nie Ko biet Wiej skich „Mal wa”

W ka te go rii zgło sze nia in dy wi du al ne:
I miej sce wy wal czy ła prze pysz nym

chle bem Pa ni Mag da le na Ta tar ka,
II miej sce za ję ła Pa ni Ma rze na Prę -

gow ska
lau re atem III na gro dy zo sta ła Pa ni

Pau li na Sum ska .
Ob cho dom Dnia Chle ba to wa rzy -

szył rów nież kon kurs po etyc ki pt.:
„Wiersz o chle bie”. Spo śród na de sła -
nych wier szy ju ry wy bra ło na stę pu ją -
cych lau re atów:

I miej sce za ję ła Pa ni Zo fia No wac ka,
II miej sce za ję ła Jo wi ta Ja ni szew ska

ze Szko ły Pod sta wo wej im. K.K. Ba czyń -
skie go w Wy szo gro dzie,

Wy róż nio no rów nież twór czość Pa -
na Wal de ma ra Ry piń skie go oraz wier -
sze Ni ko li Fo tek, Da wi da La skow skie go,

Ce za re go Wol skie go i Da wi da Lą dow -
skie go.

Ostat nim punk tem uro czy sto ści
by ło sma ko wa nie upie czo nych chle bów
i lo kal nych po traw. Swo je po tra wy wy -
sta wi ły do de gu sta cji Ze spół Szkół im.
Ja na Śnia dec kie go w Wy szo gro dzie, Sto -
wa rzy sze nie Ko biet Wiej skich „MAL -
WA” i Ze spół Szkół im. Sta ni sła wa Sta -
szi ca w Ga bi nie.

Ob cho dy uświet nił wy tęp ze spo łu
mu zycz ne go ze Słup na "18 lat plus Vat".

Dzię ku je my rów nież Związ ko wi
Eme ry tów i Ren ci stów z Ma łej Wsi i
Wy szo gro du oraz Sto wa rzy sze niu Wza -
jem nej Współ pra cy z La so ci na za pre -
zen ta cję lo kal nej twór czo ści lu do wej.

Chcie li by śmy rów nież po dzię ko -
wać oso bom in dy wi du al nym i in sty -

tu cjom, któ rych za an ga żo wa nie i
wspar cie przy czy ni ło się do zor ga ni zo -
wa nia „Dnia Chle ba”. W szcze gól no -
ści dzię ku je my:

Sta ro stwu Po wia to we mu w Płoc -
ku, Lo kal nej Gru pie Dzia ła nia, Pa ni Jo -
lan cie Łu ka siak -Ma lic kiej Pre ze so wi
Za rzą du Vi stu la Ban ku Spół dziel cze -
go, Pań stwu Da nu cie i Wie sła wo wi
Ma gnu szew skim, Pa nu Zbi gnie wo wi
Szmu le wi czo wi, Pa nu Krzysz to fo wi
Smół ka, Pa nu An drze jo wi Kop ka, Pań -
stwu Mo ni ce i Jac ko wi Ma cion (za
przy go to wa nie po tra wy re gio nal nej ja -
ką jest żu rek z jaj kiem i bia łą kieł ba są),
Pa nu Ma cie jo wi Bie lic kie mu , Pa nu
Paw ło wi Kło bu kow skie mu i "E -Wy szo -
gro do wi"oraz wszyst kim oso bom, któ -
re włą czy ły się do po mo cy.

DZIEŃ CHLE BA 2016 w Ze spo le Szkół im. Ja na Śnia dec kie go w Wy szo gro dzie
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W dniu 28.10.2016 r. w Szko le
Pod sta wo wej w Rę bo wie od by -
ło się uro czy ste Ślu bo wa nie
uczniów kla sy I , po przez zło że -
nie ślu bo wa nia sta li się peł no -
praw ny mi ucznia mi szko ły .

Pa ni Dy rek tor Da nu ta Gwiaz -
da po wi ta ła przy by łych na uro czy -
stość go ści : pa nią Jo an nę Ty ska –
wi ce pre ze sa ds. han dlo wych „Vi -
stu la" Ban ku Spół dziel cze go, pa na
Ja ro sła wa Sy no radz kie go – ana li -
ty ka w/w ban ku, pa nią Mo ni kę
Wi śniew ską – prze wod ni czą cą
Ra dy Ro dzi ców oraz ro dzi ców
uczniów kl. I, na uczy cie li,
uczniów i pra cow ni ków szko ły .
Na stęp nie  za pre zen to wa ny zo stał
pro gram ar ty stycz ny w wy ko na -
niu uczniów kl. I oraz star szych

klas przy go to wa ny pod kie run -
kiem pa ni Mo ni ki Szmu le wicz i
pa ni Jo an ny Lą dow skiej, któ ry za -
koń czo ny był zło że niem ślu bo wa -
nia przez pierw sza ków  oraz pa so -
wa niem ich na ucznia. Pa ni dy rek -
tor ży czy ła dzie ciom   , aby na uka
w tej szko le by ła dla nich przy jem -
no ścią   oraz osią ga li róż no rod ne
suk ce sy na mia rę swo ich moż li wo -
ści. 

Na za koń cze nie te go nie za po -
mnia ne go dnia , wrę czo ne zo sta ły
uczniom upo min ki ufun do wa ne
przez szko łę, Ra dę Ro dzi ców, Bur -
mi strza Gmi ny i Mia sta Wy szo -
gród oraz Vi stu la Bank Spół dziel -
czy Od dział w Wy szo gro dzie oraz
za pro szo no wszyst kich na oka zjo -
nal ny po czę stu nek przy go to wa ny
przez ro dzi ców.

reklama

Ślu bo wa nie uczniów klas I w Szko le Pod sta wo wej w Rę bo wie

Prze gląd Etiud Te atral nych o Świę -
tych i Bło go sła wio nych,, Zwy kli – Nie -
zwy kli” w Płoc ku, od lat cie szy się
du żą po pu lar no ścią wśród mło dzie ży
szkół gim na zjal nych i li ce al nych. 

Je go or ga ni za to ra mi są Książ ni ca
Płoc ka oraz Wy dział Ka te che tycz ny Ku -
rii Die ce zji Płoc kiej.

Kie dy gru pa te atral na uczniów
Gim na zjum im. Bo ha te rów Bi twy
nad Bzu rą w Wy szo gro dzie po ja wi ła się
na nim po raz pierw szy w 2014 r., by ła
tyl ko jed nym z dwóch ze spo łów spo -
za mia sta Płoc ka. Więk szość uczest ni -
ków im pre zy sta no wi ły płoc kie gim na -
zja i li cea. 

Już wte dy, w swo im de biu cie, dzię -
ki bra wu ro wej ro li Ju lii Przy stu py ja ko
Jo an ny D'Arc, wspie ra nej przez Mi cha -
ła Szter gla i Da mia na Gó rec kie go, za ist -
nie li śmy na de skach fe sti wa lu, zdo by -
wa jąc dru gą na gro dę.

Rok 2015 przy niósł nam ko lej ny
suk ces. Tym ra zem etiu da o ży ciu na -
sze go wy bit ne go Po la ka, pa pie ża Ja -
na Paw ła II, otrzy ma ła na gro dę głów ną
Prze glą du. 

,, W mro ku jest ty le świa tła”, ta ki
ty tuł no sił bo wiem ten mi ni -spek takl,

urzekł ju ry za an ga żo wa niem mło dych
ak to rów, nie zwy kło ścią sce na riu sza,
a tak że za sto so wa niem róż nych środ -
ków sce nicz nych. Po stać Ka ro la Woj ty ły
za grał To masz Klus, a to wa rzy szy li mu
Re na ta Ka miń ska, Bar tosz Fa bro wicz,
Da mian Gó rec ki, Mi chał Szter giel, Ja -
kub Ci choc ki i Da wid Ja nic ki. 

Ja kież by ło na sze za sko cze nie i ra -
dość, gdy w tym ro ku, 19 paź dzier ni ka,
na sce nie Har cer skie go Ze spo łu Pie śni
i Tań ca „Dzie ci Płoc ka” im. Dru ha Wa -
cła wa Mil ke w Płoc ku, mło dzi wy szo -
grodz cy ak to rzy, po raz dru gi z rzę du,
zdo by li I miej sce. 

Ten spek ta ku lar ny suk ces przy nio -
sło przed sta wie nie pt.:,, Je steś dniem
ju trzej szym”, gdzie w ro lę bło go sła wio -
nej sio stry Ju lii Ro dziń skiej wcie li ła się
Re na ta Ka miń ska, a w po zo sta łych ro -
lach wy stą pi li: Jo an na Fa bia no wicz,
Alek san dra Szy mer ska, Pau li na Szcza -
wiń ska, Bar tosz Fa bro wicz i Ja kub Ci -
choc ki. 

Sce na riusz etiu dy, przy go to wa ny
przez uczniów w ra mach pro jek tu
edu ka cyj ne go,, Czy wzór do na śla do -
wa nia moż na zna leźć w ży wo tach
świę tych?”, zo stał osnu ty na au ten tycz -
nej hi sto rii ży cia za kon ni cy – do mi ni -

kan ki s. Ju lii Ro dziń skiej. Ta cha ry -
zma tycz na, bar dzo re li gij na, od da -
na pra cy na rzecz dzie ci i do bra lu dzi
oso ba, zgi nę ła mę czeń ską śmier cią
w nie miec kim obo zie kon cen tra cyj -
nym Stu thof, do ostat nich chwil opie -
ku jąc się ży dow ski mi więź niar ka mi
cho ry mi na ty fus. Ucznio wie sa mi za -
dba li tak że o re kwi zy ty do spek ta klu,
a ścież kę dźwię ko wą sta no wi ły frag -
men ty utwo rów Zbi gnie wa Pre isne -
ra,,, Ro ty” oraz pie śni ko ściel nej,, Pa nie
do bry jak chleb”, wy ko ny wa ne,, na ży -
wo” i a’ca pel la przez żeń ską część ze -
spo łu.

Ju ry Prze glą du, w swo im wer dyk -
cie, zwró ci ło szcze gól ną uwa gę na grę
ak tor ską wy szo grodz kich gim na zja li -
stów, któ ra zde cy do wa nie wy róż nia ła
ich spo śród po zo sta łych grup.

Ja, ze swo jej stro ny, chciał bym za in -
te re so wać Czy tel ni ka barw ną po sta cią
Re na ty Ka miń skiej. Ta uczen ni ca na sze -
go gim na zjum po sia da nie tyl ko zdol no -
ści ak tor skie, jak za uwa ży ło Ju ry Prze -
glą du Etiud Te atral nych w Płoc ku
w 2015 i 2016 ro ku, ale pre zen tu je
rów nież nie prze cięt ne umie jęt no ści wo -
kal ne. W lu tym 2015r. zdo by ła II miej -
sce w bar dzo wy ma ga ją cym Fe sti wa lu

Pio se nek Jac ka Kacz mar skie go w Słup -
nie, a w ma ju 2016 r. otrzy ma ła głów ną
na gro dę Fe sti wa lu Pio sen ki Pa pie skiej
w Gą bi nie. 

Na pod su mo wa nie do dam, że oglą -
da jąc etiu dę swo ich pod opiecz nych
z wi dow ni, za ku li sa mi do strze głem le d -

wie wi docz ną syl wet kę za słu żo ne go wy -
szo gro dzia ni na – dru ha Wa cła wa Mil -
ke, któ ry po dob nie jak ja, cie szył się
z suk ce su wy szo grodz kiej mło dzie ży.

OPIE KUN AR TY STYCZ NY GRU PY

HU BERT WIĘC KOW SKI

Zwy kli – nie zwy kli wy szo grodz cy gim na zja li ści
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Je że li nie ma my skoń czo nych 30 lat mo -

że my ubie gać się o bon na za sie dle nie,

któ ry sta no wi gwa ran cję przy zna nia

środ ków fi nan so wych na po kry cie kosz -

tów za miesz ka nia w związ ku z pod ję -

ciem za trud nie nia, in nej pra cy za rob ko -

wej lub dzia łal no ści go spo dar czej po -

za miej scem do tych cza so we go za miesz -

ka nia.

Bon na za sie dle nie mo że być przy zna ny

oso bie bez ro bot nej, któ ra ma usta lo ny

pro fil po mo cy II lub w uza sad nio nych

przy pad kach pro fil I.

Ja kie są wa run ki przy zna nia 
bo nu na za sie dle nie?

Sta ro sta na wnio sek bez ro bot ne go do 30 ro ku
ży cia mo że przy znać bon na za sie dle nie w związ -
ku z pod ję ciem przez nie go po za miej scem sta łe go
za miesz ka nia za trud nie nia, in nej pra cy za rob ko -
wej lub dzia łal no ści go spo dar czej, je że li:

•Z ty tu łu ich wy ko ny wa nia bę dzie osią gał
wy na gro dze nie lub przy chód w wy so ko ści, co
naj mniej mi ni mal ne go wy na gro dze nia za pra -
cę brut to mie sięcz nie oraz bę dzie pod le gał
ubez pie cze niom spo łecz nym.

•Od le głość od miej sca do tych cza so -
we go za miesz ka nia do miej sco wo ści,
w któ rej bez ro bot ny za miesz ka w związ -
ku z pod ję ciem za trud nie nia, in nej pra -
cy za rob ko wej lub dzia łal no ści go spo dar -
czej wy no si, co naj mniej 80 km lub czas
do jaz du do tej miej sco wo ści i po wro tu
do miej sca do tych cza so we go za miesz ka -
nia środ ka mi trans por tu zbio ro we go
prze kra cza łącz nie, co naj mniej 3 go dzi -
ny dzien nie.

•Bę dzie po zo sta wał w za trud nie niu, in -
nej pra cy za rob ko wej lub pro wa dził dzia łal -
ność go spo dar czą przez okres, co naj mniej 6
mie się cy.

Bon na za sie dle nie zo sta nie przy zna ny
w wy so ko ści okre ślo nej w umo wie, nie wyż -
szej jed nak niż 200% prze cięt ne go wy na gro -
dze nia.

Ja kie są obo wiąz ki wy ni ka ją ce 
z otrzy ma ne go bo nu?

Po otrzy ma niu bo nu do obo wiąz ków bę -
dzie na le ża ło:

•Do 30 dni od dnia otrzy ma nia bo nu na -
le ży do star czyć do po wia to we go urzę du pra cy
do ku ment po twier dza ją cy pod ję cie za trud nie -
nia, in nej pra cy za rob ko wej lub dzia łal no ści
go spo dar czej i oświad cze nie o speł nie niu wa -
run ku do ty czą ce go od le gło ści od miej sca do -
tych cza so we go za miesz ka nia do miej sca wy -
ko ny wa nia pra cy,

•Do 7 dni, od po wied nio od dnia utra ty
za trud nie nia, in nej pra cy za rob ko wej lub
dzia łal no ści go spo dar czej, przed sta wić po -
wia to we mu urzę do wi pra cy oświad cze nie
o utra cie za trud nie nia, in nej pra cy za rob ko -
wej lub za prze sta niu dzia łal no ści go spo dar -
czej i pod ję ciu no we go za trud nie nia, in nej
pra cy za rob ko wej lub dzia łal no ści go spo dar -
czej oraz oświad cze nie o speł nie niu wa run -
ku do ty czą ce go od le gło ści od miej sca do -
tych cza so we go za miesz ka nia do miej sca wy -
ko ny wa nia pra cy,

•Do 8 mie się cy od dnia otrzy ma nia bo nu
na le ży udo ku men to wać po zo sta wa nie w za -
trud nie niu, po sia da nie in nej pra cy za rob ko -
wej lub pro wa dze nie dzia łal no ści go spo dar -
czej przez okres 6 mie się cy.

W przy pad ku nie wy wią za nia się z wa -
run ków umo wy kwo ta bo nu na za sie dle -
nie pod le ga zwro to wi.

Pod sta wa praw na: usta wa z dnia 20
kwiet nia 2004r. o pro mo cji za trud nie nia i in -
sty tu cjach ryn ku pra cy (Dz. U. z 2016 r. poz.
645, z późn. zm.) – art. 66n

Co to jest bon na zasiedlenie i komu się należy?
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Sto wa rzy sze nie LGD „Ra zem dla Roz wo ju” ser decz -
nie za pra sza w dniu 18.11.2016r. na szko le nie, któ re od -
bę dzie się w Ma łej Wsi o go dzi nie 16.00 w Urzę dzie
Gmi ny w Ma łej Wsi.

22.11.2016 w go dzi nach 12.00 do 16.00
w Bo dza no wie - Sa la Ban kie to wa, ul. Świer czew -
skie go 35

Pro gram szko le nia obej mo wać bę dzie:

• Efek ty re ali za cji Pro gra mu Roz wo ju Ob -
sza rów Wiej skich na la ta 2007-2013,

• Pre zen ta cję dzia łań PROW 2014-2020,
• Omó wie nie moż li wo ści wspar cia fi nan so -

we go w ra mach po szcze gól nych dzia łań Pro gra -
mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich 2014-2020
ukie run ko wa nych na zrów no wa żo ny roz wój ob -
sza rów wiej skich.

Sto wa rzy sze nie Lo kal na Gru pa Dzia ła nia „Ra zem dla Roz wo ju” ZA PRA SZA na szko le nie

15 li sto pa da w Gmi nie Bo dza nów   od by ło się ko lej ne
spo tka nie w ra mach kam pa nii „Je steś wi docz ny, je steś bez -
piecz ny” – jest to  ak cja pro mu ją ca  no sze nie ele men tów od -
bla sko wych dla po pra wie nia wi docz no ści po ru sza ją cych się
pie szych na dro dze. Uczest ni czy li w niej ucznio wie Ze spo łu
Pla có wek Oświa to wych w Bo dza no wie. Kam pa nia jest ści śle
zwią za na ze zmia ną prze pi sów ru chu dro go we go, któ re
od 31 sierp nia wpro wa dza ją ko niecz ność no sze nia ele men -
tów od bla sko wych przez wszyst kich pie szych po ru sza ją cych

się po zmro ku w te re nie nie za bu do wa nym. No sze nie tych
ele men tów ma za pew nić więk sze bez pie czeń stwo pie szym
Każ de dziec ko uczest ni czą ce w od by wa ją cym się spo tka -
niu  otrzy ma ło ele ment od bla sko wy. W wy da rze niu udział
wzię li m.in. przed sta wi cie le: Urzę du Mar szał kow skie go Wo -
je wódz twa Ma zo wiec kie go de le ga tu ry w Płoc ku – dy rek tor
To masz Ko mi nek, Wójt Gmi ny Bo dza nów – Je rzy Sta ni -
szew ski, Z -ca Ko men dant Miej ski Po li cji w Płoc ku – insp.
Sta ni sław Szcze śniak.

W dniu 8 li sto pa da w Przed szko lu Sa mo rzą do wym w Ma lej
Wsi  od by ła się pierw sza lek cja pa trio ty zmu. Dzie ci wy ka za ły
się ogrom ną wie dzą o Oj czyź nie a ro dzi ce słu ży li po mo cą
przy wy ko na niu sym bo li na ro do wych. By ło du żo do brej za ba -
wy dla do ro słych i dla dzie ci .Wszy scy mi ło spę dzi li czas

Dnia 08.11.2016 r. w Szko le Pod -
sta wo wej w Rę bo wie ucznio wie
klas 0 – III przy stą pi li do ko lej nej
edy cji pro gra mu edu ka cyj ne go
pro pa gu ją ce go zdro we od ży wie nie.
Edy cja pro gra mu ma w tych mło -
dych lu dziach za szcze pić na wy ki
zdro we go od ży wia nia. 

Włą czy li się do nie go rów nież
ucznio wie klas star szych. W tym dniu
prze pro wa dzo no krót ki apel, któ ry in -

for mo wał o idei pro gra mu, za sa dach
zdro we go od ży wia nia opra co wa nych
przez In sty tut Mat ki i Dziec ka. W ce lu
spraw dze nia wie dzy uczniów z za kre su
oma wia nej te ma ty ki prze pro wa dzo no
krót ki qu iz. By ło wie le śmie chu i ra do -
ści a dzie ci wy ka za ły się du żą wie dzą w
po ru szo nym  te ma cie. Naj waż niej szym
punk tem ak cji by ło wspól ne przy go to -
wa nie zdro wych po sił ków (ka nap ki, sa -
łat ki owo co we i wa rzyw ne, kok taj le), a
na stęp nie wspól na de gu sta cja i oce na
przy go to wa nych po traw

Pierw sza lek cja pa trio ty zmu w Przed szko lu
Sa mo rzą do wym w Ma lej Wsi 

Śnia da nie Da je Moc” w Szko le Pod sta wo wej w Rę bo wie

AK CJA „JE STEŚ WI DOCZ NY JE STEŚ BEZ PIECZ NY” POD PA TRO NA TEM MAR SZAŁ KA
WO JE WÓDZ TWA MA ZO WIEC KIE GO ADA MA STRU ZI KA

Dnia 9 li sto pa da 2016 r. w Przed -
szko lu Sa mo rzą do wym w Wy szo -
gro dzie od by ły się ob cho dy Mię dzy -
na ro do we go Dnia Po sta ci z Ba jek.
Do kra iny baj ko wych po sta ci zo sta -
li za pro sze ni  przed sta wi cie le
władz sa mo rzą do wych, ro dzi ce i
dzie ci, Ja ko Kot w bu tach,  wy stą -
pi ła na uczy ciel ka Syl wia Smół ka. 

Spo tka nie roz po czę ło się śpie wem, dzie ci
z gru py 4,5- lat ków i 5,6-lat ków pod kie run -
kiem na uczy cie lek An ny Po den kie wicz i Syl -
wii Smół ka za pre zen to wa ły swo je umie jęt no -

ści mu zycz ne - śpie wa jąc i gra jąc na in stru men -
tach per ku syj nych, na stęp nie od ga dy wa ły za -
gad ki zwią za ne z po sta cia mi baj ko wy mi. Po
wy słu cha niu frag men tów czy ta nych przez za -
pro szo nych go ści: Ja na Bosz ko Bur mi strza
Gmi ny i Mia sta Wy szo gród, An nę Kos sa kow -
ską Se kre ta rza Gmi ny i Mia sta Wy szo gród,
Gra ży nę Pio trow ską Kie row ni ka Miej sko -
-Gmin ne go Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w
Wy szo gro dzie, Wan dę Le siń ską Rad ną Gmi -
ny i Mia sta Wy szo gród oraz An nę Zię bic ką
Dy rek to ra Przed szko la roz po zna wa ły ty tu ły
ba jek.

Nie za bra kło wy stę pów te atral nych -
współ cze snej wer sji baj ki o kró lew nie

Śnież ce w wy ko na niu ma łych ar ty stów.
Przed sta wie nie nio sło prze kaz, aby nie
wpusz czać nie zna jo mych do do mu i
myć owo ce przed je dze niem. Ale to nie
był ko niec nie spo dzia nek. Kot w bu -
tach, ku ucie sze naj młod szych, za pro sił
go ści i ro dzi ców do za ba wy ru cho wej ze
śpie wem. Do ro śli przy ogrom nym
aplau zie dzie ci wy ko na li "ta niec kra sno -
lud ka". By ło du żo ra do ści, a uśmiech
nie scho dził z twa rzy przed szko la ków.
Na za koń cze nie dzie ci w po dzię ko wa -
niu za wspól ną za ba wę wrę czy ły za pro -
szo nym go ściom upo min ki - pach ną ce
stro iki

Świę to Ba jek w Przed szko lu Sa mo rzą do wym w Wy szo gro dzie
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Bieg Nie pod le gło ści - Pod gó rze,
09.11.2016.Za wod nicz ki  Klu -
bu  Spor to we go  Oran ge - SKS Bul -
ko wo za ję ły na stę pu ją ce miej sca  

Rok sa na Ma zu rek - I miej sce, Zu zan na Ski -
biń ska - I miej sce, Ju lia Mi kuc ka - I miej sce, An -
na War da - II miej sce, Pa try cja Go łę biew ska - III
miej sce, Pau li na Kry stek - VII miej sce. Kla sy fi ka -
cja dru ży no wa SP dziew czę ta - VI miej sce

Klub Spor to wy Oran ge - SKS
Bul ko wo w Bie gu Nie pod le gło ści

WI SŁA SO BO WO – HU RA GAN
3:2 (2:1)

go le strze li li: Se ba stian Skła da now -
ski 1', 19', Pa tryk Żu chow ski 90' +3 –
Hu bert Ko zioł 24' (as. Skrzyń ski), Nor -
bert Skrzyń ski 90' +2 (as. Sier piń ski)

Pe cho wa po raż ka w do li czo nym
cza sie gry. Wi sła – Hu ra gan 3:2, mi mo
że od 66 mi nu ty Hu ra gan grał w „dzie -
wiąt kę” – wy rów nał w do li czo nym cza -
sie i chwi lę póź niej stra cił trze cie go go la.
Bra wo za wal kę!

WI SŁA SO BO WO - HU RA GAN 3:2 (2:1)
dniu 30 paź dzier ni ka 2016 - godz. 11:00 od był się ostat ni mecz wy jaz do wy 

W dniu 9 li sto pa da 2016 ro ku
po raz ko lej ny ucznio wie Ze spo łu
Szkół im. Ja na Śnia dec kie go
w Wy szo gro dzie   ry wa li zo wa li
w je sien nych bie gach prze ła jo wych
z oka zji „Dnia Nie pod le gło ści” or -
ga ni zo wa nych  przez Szko łę Pod -
sta wo wą w Pod gó rzu (gmi na Ma ła
Wieś, po wiat płoc ki) oraz UKS „Bo -
ro wik” przy Szko le Pod sta wo wej
w Pod gó rzu. 

Z po śród szkół po nad gim na zjal -
nych po wia tu płoc kie go do ry wa li za cji
przy stą pi ły na stę pu ją ce szko ły: Ze spół
Szkół im. Ja na Śnia dec kie go w Wy szo -
gro dzie, Ze spół Szkół im. Le oka dii Ber -
ge ro wej w Płoc ku, Ze spół Szkół im. Sta -
ni sła wa Sta szi ca w Gą bi nie, Li ceum
Ogól no kształ cą ce im. Wła dy sła wa Ja -

gieł ły w Płoc ku, Ze spół Szkół Eko no -
micz no -Ku piec kich w Płoc ku oraz Ze -
spół Szkół Cen trum Edu ka cji im. Igna -
ce go Łu ka sie wi cza w Płoc ku.  Z po śród
wszyst kich uczniów, któ rzy re pre zen to -

wa li szko łę z Wy szo gro du  naj le piej za -
pre zen to wa ła się uczen ni ca kla sy II B
Mag da le na Pie trzak, któ ra to w ry wa li -
za cji ju nio rek na dy stan sie 1200 me -
trów za ję ła III miej sce.

Bie gi prze ła jo we z oka zji „Dnia Nie pod le gło ści”

Udział wzię ło Gmin ne Cen -
trum Kul tu ry i Spor tu w Bo -
dza no wie.

Za na mi pierw szy z pię ciu tur -
nie jów te ni sa sto ło we go cy klu
Grand Prix Płoń ska. W so bo tę
dwu na ste go li sto pa da re pre zen ta -
cja Gmin ne go Cen trum Kul tu ry i
Spor tu w Bo dza no wie roz po czę ła
ry wa li za cje w Płoń sku. W ka te go rii
młod szy ama tor wy star to wa ło
czte rech człon ków Cen trum Kul -

tu ry i Spor tu w Bo dza no wie. In au -
gu ra cja te ni si stów   oka za ła się dla
Bo dza no wa bar dzo uda na, ści sła
czo łów ka na le ża ła do re pre zen tan -
tów  gmi ny Bo dza nów.

1 miej sce – Da mian Sza jew ski
2 miej sce – Ja kub Ry bic ki
3 miej sce – Kry stian Sza jew ski
5 miej sce – Ka mil Du dek
Wiel kie gra tu la cje. Ko lej ny
(dru gi) tur niej 10 grud nia.

Grand Prix Płoń ska w te ni sie sto ło wym



9. Ko lej ka Kla sy B (Płock) -
2016/2017

BRAM KI: Lwó wek (35’), M. Przed -
peł ski (70’) (asy sta. M.Ła ciń ski), T. Za -
jąc (74’), P. Mał kie wicz (78’) (asy sta
M.Ła ciń ski), Lwó wek (84) - kar ny.

ŻÓŁ TE KART KI: 
Lwó wek: Ł. No wo gór ski (11’), B.

Zie lak (39’), M. Wen dland (61’), P. Jaś -
piń ski (63’), Ł. Ziół kow ski (81’). 

Zjed no cze ni: P. Ple ba niak (70’), T.
Za jąc (85’).

CZER WO NE KART KI: -
SĘ DZIO WA LI: S. Pi ja now ski - M.

Ko strzew ski, R. Le wan dow ski
WI DZÓW: ok. 40
SKŁAD ZJED NO CZE NI: K. Ma zur -

kie wicz, A. Pa pie rzyń ski, D. Ple wiń ski (c),
D. Bu dek, P. Ple ba niak (K. Ja ku biak 75’),
M. Woź niak (T. Za jąc 60’), P. Ban dych, M.
Przed peł ski (P. Mał kie wicz 70’), S. Za łęc -
ki, K. Ką drac ki, M. Ła ciń ski, 

KRZYSZ TOF JA KU BIAK 

PRE ZES ZA RZĄ DU KLU BU SPOR TO WE GO 

ZJED NO CZE NI BUL KO WO

15Sport
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Za koń czy ła się je sien na run da roz -
gry wek w pił kę noż ną . Po pod su mo wa -
niu wy ni ków na si pił ka rze upla so wa li

się na 7 po zy cji Li gi Okrę go wej . Gra tu -
lu je my im suk ce su i pro si my o wię cej w
przy szłym se zo nie.

LKS Ste gny 7 po zy cja Li ga Okrę go wa Debiut w rozgrywkach ligowych Klubu Sportowego ZJEDNOCZENI BULKOWO Klasa
B - Płocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej sezon 2016/2017

Na wiel kie bra wa za słu gu ją Zjed no -
czo ne Bul ko wo, któ re za ję ły dru gie
miej sce w IV Ko lej ce Or lik Li gi
Dziew cząt 2016. Tur niej był o ty le
trud niej szy, iż dziew czy ny wy stą pi ły
w 5-cio oso bo wym skła dzie, w
związ ku z tym nie by ło pił kar ki na
zmia nę. 

Wszyst kie me cze, by ły bar dzo
emo cjo nu ją ce i nie sa mo wi cie wy czer -
pu ją ce. Bar dzo dziel nie wspie rał dziew -

czy ny Ma te usz Ła ciń ski, któ ry umie jęt -
nie udzie lał wska zó wek dziew czy nom.
Po za koń cze niu Tur nie ju, tre ne rzy po -
zo sta łych klu bów wska za li, iż ca ły skład
dziew czyn z Bul ko wa za słu gu je na sta -
tu et kę Naj lep szej Za wod nicz ki Ko lej ki,
któ ra osta tecz nie po wę dro wa ła do Ali -
cji Go łę biew skiej. Re asu mu jąc, w bar -
dzo okro jo nym skła dzie, dziew czy ny
sta nę ły na wy so ko ści za da nia i osią gnę -
ły naj lep szy wy nik sta jąc dru gi raz na
po dium w Li dze.

Wy ni ki me czów Zjed no czo nych Bul ko wo:
Kró lew scy Płock – Zjed no czo ne Bul ko -
wo 1:1
(N. Śle pow roń ska)
Hu sar ki Mo cho wo – Zjed no czo ne Bul -
ko wo  1:0
GKS Gó ra - Zjed no czo ne Bul ko wo 1:2
(A. Go łę biew ska x 2)
Zjed no czo ne Bul ko wo – Or lę ta Ba bo sze -
wo 3:3

(P. Go łę biew ska x 2, N. Śle pow roń ska)

DRU GIE MIEJ SCE ZJED NO CZO NYCH DZIEW CZĄT W MO CHO WIE

W ostat nią so bo tę paź dzier ni ka br.
w Świe tli cy Wiej skiej w Bul ko wie
zo stał ro ze gra ny Tur niej FI FA 17
Klu bu Spor to we go „ZJED NO CZE NI”
Bul ko wo, ka te go ria do ro śli. 

W tur nie ju wzię;i udział 14
uczest ni ków skła da ją cych się w
więk szo ści z za wod ni ków klu bu.
Pierw sze miej sce zdo był sto per

Zjed no czo nych - Łu kasz Kaj ka, któ -
ry wy grał po bar dzo wy rów na nym
fi na le z bram ka rzem Ka mi lem Ma -
zur kie wi czem. Trze cie miej sce ugrał
Tre ner Pił ka rzy Zjed no czo nych Bul -
ko wo - Mar cin Przed peł ski. Wspól -
ny dzień za wod ni ków klu bu za koń -
czo ny zo stał pod su mo wa niem run -
dy je sien nej pił ka rzy Zjed no czo -
nych w Kla sie -B (Płock)

TUR NIEJ FI FA 17 W ŚWIE TLI CY BUL KO WO

Li go we zwy cię stwo Zjed no czo nych
na za koń cze nie run dy je sien nej 
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