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Rej sy od by wa ją się w każ dy week end od ma ja do koń ca sierp nia. Tram waj wy -
pły wa o peł nych go dzi nach.

So bo ta w godz. 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, ostat ni kurs o godz. 19.00
Nie dzie la w godz. 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, ostat ni kurs o godz. 19.00
W po zo sta łe dni ty go dnia or ga ni zu je my rej sy gru po we po uprzed niej re zer wa cji pod wa run -
kiem ze bra nia gru py co naj mniej 8 osób do ro słych.

Tram waj jed no ra zo wo na po kład mo że za brać do 12 osób do ro słych. Rejs trwa ok. 50 min.

Ce ny bi le tów:

Oso by do ro słe – 10,00 zł
Dzie ci od 3 do 12 lat – 5,00 zł
Bi le ty do na by cia u Ka pi ta na tram wa ju Pa na Bog da na Pie la ciń skie go do dat ko wo ist nie je moż li -
wość za ku pu bi le tów w ka wiar ni Ca fe te rie Crem przy ul. Rę bow skiej 29 w Wy szo gro dzie.

Ist nie je moż li wość re zer wa cji Tram wa ju na in dy wi du al ne zmó wie nie.

Kon takt:
690 456 351 – Fresh Mar ket Wy szo gród – ad mi ni stra tor;
602 534 301 – Ka pi tan tram wa ju p. Bo gu mił Pie la ciń ski

e -ma il: pa try cja.fre sh mar ket@gma il.com
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Rej sy tu ry stycz ne po Kró lo wej 
Pol skich Rzek na szej Wi śle

Czytaj str. 8 Czytaj str. 10

Dni Bul ko waDni Wisły
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Wi tam z czerw co wym wy da -
niem lo kal nej ga ze ty e -wy szo -
grod.pl
Z koń cem czerw ca dzie ci i mło -
dzież szkol na za koń czy ła na ukę
w szko le i roz po czę ła wa ka cje.
Część z nich wy je dzie na wy jaz -
dy wa ka cyj ne. Dla po zo sta ją -
cych na miej scu gmin ne ośrod -
ki bę dą or ga ni zo wa ły lo kal ne
atrak cje wa ka cyj ne.
Za pra szam do prze sy ła nia in for -
ma cji o tym co sie cie ka we go
bę dzie dzia ło, co cie ka we go szy -
ku je cie.  Na lo kal nym por ta lu
www.e -wy szo grod.pl po mo że -
my spo pu la ry zo wać wa sze wy -
da rze nia. Szcze gól nie pro szę o
po da nie za po wie dzi im prez , tak
aby wię cej osób mo gło z nich
sko rzy stać.
Za pra szam rów nież oso by do
współ pra cy ja ko re dak to rów na -
szej ga zet. Po szu ku ję do każ dej
z gmin ko re spon den ta lo kal ne -
go.
Je stem otwar ty na wa sze po my -
sły i roz wią za nia.

Po zdra wiam
Pa weł Kło bu kow ski
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Każ de mu ucznio wi ra dość się udzie li ła, gdy
na de szły upra gnio ne wa ka cje. Pod czas
dwóch mie się cy bez tro skiej za ba wy i od po -
czyn ku nie za po mi naj my o wła snym zdro wiu
i kon dy cji fi zycz nej. Dla te go dla Was, mło -
dzie ży szkol nej z Gmi ny i Mia sta Wy szo gród
udo stęp nia my nie od płat ne ko rzy sta nie z ha li
spor to wej i si łow ni.

Mo że cie przy cho dzić od 3 lip ca do 14 sierp nia
2017r od po nie dział ku do piąt ku w godz. 9:00-16:00.

Pa mię taj cie, że z oso bą nie let nią lub nie for mal ną
gru pą osób nie let nich mu si przyjść z oso bą do ro słą
spra wu ją cą nad Wa mi opie kę.

Kie row nik Ha li Wi do wi sko wo -Spor to wej ist nie je
moż li wość pod pi sa nia sto sow ne go oświad cze nia ro -
dzi ca lub praw ne go opie ku na na sa mo dziel ne ko rzy -
sta nie oso by nie let niej z ha li spor to wej. Oświad cze nie
do po bra nia u kie row ni ka ha li i pra cow ni ków.

Let nie re ci ta le
cho pi now skie 

w Ko ście le w Bro cho wie
2 lip ca 2017 r. roz po czy na się ko -

lej ny cykl kon cer tów w świą ty ni
bro chow skiej, gdzie ochrzczo no

Fry de ry ka Cho pi na. Re ci ta le od by -
wa ją się w każ dą nie dzie lę lip ca

i sierp nia godz. 13.15

Ha la Spor to wa Wy szo gród Za pra sza
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Na ro do wy Dzień Pa mię ci Żoł nie rzy
Wy klę tych przy pa da pierw sze go
mar ca, jed nak w Ma łej Wsi pa -
mięć o Żoł nier zach Nie złom nych
trwa przez ca ły rok. W dniu dwu -
dzie ste go czwar te go czerw ca z ini -
cja ty wy Pa na Mar ce le go Szkop ka
zo stał zor ga ni zo wa ny wy jazd do
Pa ni Ja ni ny Sa mo raj pseu do nim
Ce lin ka, ostat nie go Żoł nie rza Wy -
klę te go z od dzia łu sier żan ta Wik to -
ra Stry jew skie go. Przy po mnieć na -
le ży, że szlak bo jo wy od dzia łu za -
koń czył się w Sta rych Gał kach, w
miej scu gdzie obec nie znaj du je się
pa miąt ko wa ta bli ca oraz od by wa ją
się co rocz ne uro czy sto ści.

Or ga ni za cja wy jaz du trwa ła bli sko
dwa mie sią ce a sam wy jazd mógł się od -
być dzię ki za an ga żo wa niu Pa na Se na to -
ra Mar ka Mar ty now skie go, Pa na Po sła
Ma cie ja Ma łec kie go, Pa ni Mar le ny Ma -
zur skiej Kie row ni ka De le ga tu ry Biu ra
Wo je wo dy, Pa ni Ewy Szy mań skiej rad -
nej sej mi ku, Pa na Al ber ta Ko ło dziej skie -
go oraz wie lu in nych osób.

Wy jazd bu dził du że emo cje gdyż
wszy scy uczest ni cy za sta na wia li się w ja -
kim zdro wiu za sta ną Ce lin kę. Gdy w jej
stro nę pa da ły strza ły mia ła wte dy dwa -
dzie ścia lat. Ko lej ne la ta spę dzi ła w wię -
zie niu a póź niej by ła prze śla do wa na
przez ko mu ni stycz nych opraw ców.
Wie lo krot nie pod czas mar co wych uro -
czy sto ści wspo mi na no Ce lin kę ale ni -
gdy nie uda ło się do Niej do trzeć aż do
te go dnia. Dzień był szcze gól ny, gdyż na
ten dzień przy pa da ły imie ni ny Pa ni Ja -
ni ny.

Przy jazd do Za brza ozna czał, że
emo cje się ga ły ze ni tu, aż do mo men tu
gdy uczest ni cy przy wi ta li się z Ce lin -
ką. Ogrom na tre ma po wo li ustę po wa ła
i ro dzi ło się wiel kie wzru sze nie. Wrę -
czo no kwia ty, upo min ki i uczest ni cy
roz po czę li opo wieść o tym wszyst kim
co dzie je się w Ma łej Wsi, Sta rych Gał -
kach i jak kul ty wo wa na jest pa mięć o
Żoł nier zach Wy klę tych. Pa ni Ja ni na
by ła bar dzo szczę śli wa. Rów nież bar -
dzo dzię ko wa ła za kart ki świą tecz ne
na de sła ne przez szkol ną mło dzież, któ -

re spra wi ły wiel kie za sko cze nie a za ra -
zem ogrom ną ra dość. At mos fe ra sta -
wa ła się co raz bar dziej ra do sna i przy -
po mi na ła ro dzin ne spo tka nie. Szcze -
gól nie waż nym mo men tem by ła bez -
po śred nia roz mo wa Pa na An drze ja
Stry jew skie go z Pa nią Ja ni ną, ostat nim
świad kiem bo jo we go szla ku sier żan ta
Wik to ra Stry jew skie go.

Nie ste ty wszyst ko co do bre i rów -
nież tym ra zem mu sia ło się skoń czyć.
Na le ża ło się jesz cze zmie rzyć z tru da -
mi dro gi po wrot nej. Uczest ni cy za de -
kla ro wa li za rów no sta ły kon takt ale
rów nież prze kaz do Naj młod szych aby
pa mię ta li o Ce lin ce. Po wrót do Ma łej
Wsi na stą pił po go dzi nie sie dem na stej,
jed nak dla Pa na An drze ja Stry jew skie -
go by ła to tyl ko po ło wa dro gi po wrot -
nej, gdyż jesz cze te go sa me go dnia

wraz z Mał żon ką do tarł do obec nie ro -
dzin ne go El blą ga. 

To waż ne aby pa mię tać o na szych
Bo ha te rach szcze gól nie tych, któ rzy
wciąż są wśród nas. Wy jazd był du żym
ła dun kiem po zy tyw nej ener gii oraz
im pul sem do ko lej nych pa trio tycz nych
po my słów. Jed nak naj waż niej szym
prze ka zem jest to aby śmy wszy scy pa -
mię ta li o Ce lin ce.

W wy jeź dzie uczest ni czy li Mar le -
na Ma zur ska Kie row nik De le ga tu ry z
Biu ra Wo je wo dy Ma zo wiec kie go, An -
drzej Stry jew ski Syn Wik to ra Stry jew -
skie go z Mał żon ką, Bar ba ra Bro jek Sio -
strze ni ca Zyg fry da Ku liń skie go, Mar -
ce li Szko pek wraz z Mał żon ką oraz
Wnu kiem Ka mi lem, Ja dwi ga Ry piń -
ska, Ka zi mierz Szczu row ski, oraz stu -
den ci, człon ko wie sto wa rzy sze nia
“Pro -pa tria lo kal ni pa trio ci” z Do brzy -
ko wa.

WOJ CIECH BO RA TYŃ SKI

Od wie dzi ny Żoł nie rza Wy klę te go Pa ni Ja ni ny Sa mo raj ps. Ce lin ka 
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23 czerw ca 2017 ro ku na uczy cie le
i ucznio wie Ze spo łu Szkół im. Ja na
Śnia dec kie go w Wy szo gro dzie wraz
z za pro szo ny mi go ść mi mie li przy -
jem ność uczest ni czyć w za koń cze -
niu ro ku szkol ne go, pod czas któ re -
go wrę czo no sty pen dia Sta ro sty
Płoc kie go pod na zwą „Sty pen dium
– Two ją Szan są ”.

W uro czy sto ści uczest ni czy li Sta ro -
sta Płoc ki Ma riusz Bie niek wraz z Rad ną
Po wia tu w Płoc ku Elż bie tą An ną Ja chi -
miak, Prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny i
Mia sta Wy szo gród Jó zef Zbi gniew Bosz -
ko, Se kre tarz Gmi ny i Mia sta Wy szo gród
An na Kos sa kow ska oraz przed sta wi cie le
po li cji.

Dy rek tor Szko ły Jo an na Mi sia kow -
ska, po po wi ta niu  za pro szo nych go ści,
na uczy cie li, pra cow ni ków szko ły, ro -
dzi ców oraz uczniów, pod su mo wu jąc
mi nio ny rok szkol ny, po dzię ko wa ła
wszyst kim za czas wy tę żo nej pra cy i za
do brą współ pra cę mię dzy wszyst ki mi
or ga na mi szko ły. Na stęp nie Sta ro sta
Ma riusz Bie niek wraz z Rad ną Elż bie tą
Ja chi miak  wrę czy li książ ki, dy plo my i
sty pen dia naj bar dziej za słu żo nym ab -
sol wen tom. Sty pen dia Sta ro sty Płoc -
kie go otrzy ma li ucznio wie, któ rzy uzy -
ska li śred nią ocen co naj mniej 3,50
oraz wy ka za li się du żą ak tyw no ścią i
za an ga żo wa niem w ży cie szko ły i spo -
łecz no ści lo kal nej, a tak że by li wzo rem
do na śla do wa nia dla po zo sta łych
uczniów. Łącz nie by ło to 166 uczniów
ze wszyst kich ty pów szkół.

Sta ro sta Płoc ki na gro dził do dat ko wo
z każ de go ty pu szkół naj lep sze go ucznia
spe cjal ny mi na gro da mi. W gro nie tym
zna leź li się: Mał go rza ta Ła go dziń ska z
LO, Mo ni ka Wierz chow ska z Tech ni -
kum i Da mian Pie trzak z ZSZ.

Sło wa uzna nia Pa ni Dy rek tor skie ro -
wa ła do ro dzi ców, dzię ku jąc za oka za ne
wspar cie i za an ga żo wa nie we współ pra cę
ze szko łą. Szcze gól ne po dzię ko wa nia i li -
sty gra tu la cyj ne tra fi ły do ro dzi ców 16
uczniów, któ rzy po chwa lić się mo gą uzy -
ska ną śred nią ocen  4,75 i wyż szą.

W tym dniu rów nież ucznio wie III kla sy
Za sad ni czej Szko ły Za wo do wej uro czy ście
otrzy ma li z rąk wy cho waw czy ni – pa ni
Agniesz ki Bor świa dec twa ukoń cze nia szko -
ły, sta jąc się ab sol wen ta mi Ze spo łu Szkół im.
Ja na Śnia dec kie go w Wy szo gro dzie.

Nie za bra kło tak że czę ści ar ty stycz -
nej, przy go to wa nej przez gru pę uzdol -
nio nej mło dzie ży pod kie run kiem pa ni
Ka ta rzy ny Ka miń skiej. Wspól nie przy -
go to wa li oni kon cert pro fi lak tycz ny „Ku
prze stro dze”, któ ry zo stał za pre zen to wa -

ny w wy szo grodz kim am fi te atrze z oka -
zji XXXVIII Dni Wi sły.

Na za koń cze nie Pa ni Dy rek tor ży -
czy ła wszyst kim uda nych, sło necz nych i
bez piecz nych wa ka cji oraz po wro tu do
szko ły z ra do ścią i za pa łem do dal szej
pra cy.

Wa ka cje tuż, tuż – za koń cze nie ro ku szkol ne go w ZS w Wy szo gro dzie

Od ra zu zdradź my, że je go Pre ze -
sem zo sta ła – wy bra na jed no gło -
śnie – Jo lan ta Kę sic ka, Soł tys wsi
Ra ko wo w gmi nie Wy szo gród. Sta -
ro sta Płoc ki Ma riusz Bie niek przy po -
mniał, że przed się wzię cie jest po -
kło siem I Po wia to we go Spo tka nia z
Soł ty sa mi, któ re od by ło się pod ko -
niec mar ca.

Do Ce ka no wa w gm. Słup no przy je -
cha ło wte dy kil ka set osób ze wszyst kich
gmin Po wia tu Płoc kie go. Wła dze Po wia -
tu po sta no wi ły zor ga ni zo wać ta kie spo -
tka nie, by po dzię ko wać Soł ty som za ich
pra cę, po świę ce nie i za an ga żo wa nie, z ja -
kim wy ko nu ją swo je obo wiąz ki.

To wła śnie wte dy Sta ro sta  Ma riusz
Bie niek  po in for mo wał o wy jąt ko wym
pro jek cie, któ re go po my sło daw cą był
Rad ny Po wia tu Płoc kie go  Bog dan Ba -
nasz czak. Cho dzi ło o po wo ła nie Sto wa -
rzy sze nia Soł ty sów Po wia tu Płoc kie go. –
Zde cy do wa nie bra ku je ta kich zrze szeń i
to w ska li ca łe go kra ju. Chciał bym, że by -
ście by li Pań stwo na szy mi part ne ra mi, a
nie pe ten ta mi, że by śmy współ pra co wa li
przy róż ne go ro dza ju pro jek tach, by śmy
wspól nie pro mo wa li i roz wi ja li nasz pięk -
ny re gion – zwra cał się do Soł ty sów Sta ro -
sta.

Ini cja ty wa od ra zu spo tka ła się z
apro ba tą wie lu jej ad re sa tów. Sta ro -
sta  Ma riusz Bie niek, pod czas ko lej ne go
spo tka nia w tej spra wie, któ re od by ło się
26 czerw ca w sie dzi bie Sta ro stwa Po wia -
to we go w Płoc ku, przy po mi nał, że na li -
stę wpi sa ło się wów czas – w Ce ka no wie
– bli sko 150 osób, któ re chcia ły być
człon ka mi Sto wa rzy sze nia. – Cie szę się,

że da li ście się Pań stwo na mó wić na tę
współ pra cę. Po trze ba nam ta kie go part -
ner stwa od dol ne go, by śmy mo gli wsłu -
chi wać się z uwa gą w to, co ma cie Pań -
stwo do po wie dze nia – zwra cał się do
Soł ty sów Sta ro sta. Pod kre ślał, że bar dzo
waż ne jest, by ogrom na ak tyw ność, ja ką
wy ka zu ją Soł ty si, mia ła for mu łę praw ną.
Wte dy ła twiej np. po sta rać się o róż ne
gran ty na wspie ra nie od dol nych ini cja -
tyw.

W spo tka niu wzię li udział tak że
Prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Płoc kie -
go Lech Dą brow ski oraz czło nek Za rzą du
Po wia tu  Pa weł Ja ku bow ski, któ ry jed no -
cze śnie jest Soł ty sem wsi Ra dza no wo. Ca -
łość pro wa dzi ła Ka ro li na Ko per – Dy rek -
tor Wy dzia łu Roz wo ju Go spo dar cze go i
Pro mo cji.

Zgod nie z pla nem, Soł ty si mie li wy brać
spo śród sie bie Pre ze sa, Wi ce pre ze sów, Skarb -
ni ka, Se kre ta rza i Ko mi sję Re wi zyj ną. Wcze -
śniej jed nak przy jąć uchwa łę o po wo ła niu Sto -

wa rzy sze nia Soł ty sów Po wia tu Płoc kie go,
omó wić sta tut i rów nież go przy jąć. Na spo -
tka nie zo sta ło za pro szo nych 45 soł ty sów – po
3 z każ dej gmi ny – naj ak tyw niej szych li de rów
w swo ich re gio nach. Osta tecz nie

do tar ło po nad 30.
Prze wod ni czą cy  Lech Dą brow ski: -

Cie szę się, że pró bu je my coś zro bić od
pod staw, a to wła śnie Soł ty si są bli sko lu -

dzi i ich pro ble mów. Chciał bym, że by -
śmy wspól nie stwo rzy li at mos fe rę jed no -
ści, ra do ści, dzia łań wol nych od spo rów
po li tycz nych. Bo sa mo rząd to służ ba spo -
łe czeń stwu i to po win no nam wszyst kim
przy świe cać w pra cy.

Na stęp nie każ dy Soł tys się przed sta wił i
po wie dział pa rę słów o tym, co ro bi. Wśród

obec nych by li ta cy, któ rzy do pie ro za czę li swo -
ją przy go dę z soł ty so wa niem, ale i ta cy, któ rzy
Soł ty sa mi są już pią tą lub szó stą ka den cję.
Wie le osób chwa li ło współ pra cę z wła dza mi
Po wia tu Płoc kie go, ze swo imi Wój ta mi i Rad -
ny mi gmin, a tak że z miesz kań ca mi. Pod kre -
śla li, że są dum ni z by cia Soł ty sem.

Na stęp nie Soł ty si przy ję li uchwa łę o
po wo ła niu Sto wa rzy sze nia, sta tut i wy -
bra li swo je wła dze. Pre ze sem zo sta ła  Jo -
lan ta Kę sic ka  z gm. Wy szo gród – ubie -
gło rocz na zdo byw czy ni trze cie go miej sca
w kon kur sie na naj ak tyw niej szą li der kę
ob sza rów wiej skich w wo je wódz twie ma -
zo wiec kim.

Pa ni Pre zes bę dzie mia ła sze ścio ro za -
stęp ców. Wi ce pre ze sa mi zo sta li:

•Agniesz ka Ra dom ska, gm. Ra dza -
no wo

•Ewa Pia sec ka, gm. Sta ro źre by
•Ma ria Ró żań ska, gm. Łąck
•Kry sty na Woj ta le wicz, gm. Słu bi ce
•An drzej Ka nia, gm. Słup no
•Woj ciech Ki jek, gm. No wy Du ni -

nów
Na Skarb ni ka Soł ty si wy bra li  Edy tę

Zi ma kow ską z gm. Bul ko wo, na Se kre ta -
rza – Iwo nę Gór ską z gm. Gą bin.

W skład Ko mi sji Re wi zyj nej we szli:
•Bo że na Ko rze niew ska, gm. Bielsk
•Agniesz ka Szpa ra dow ska, gm. Bo -

dza nów
•An drzej Pie lat, gm. Ma ła Wieś
•Mie czy sław Ko złow ski, gm. Dro -

bin
•Sła wo mir Kar piń ski, gm. Bru dzeń

Du ży

Sto wa rzy sze nie Soł ty sów Po wia tu Płoc kie go już po wo ła ne!
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2 czerw ca na pla cu przed bu dyn -
kiem Dzien ne go Do mu Se nior Wi -
gor w Ma łej Wsi,  od był się kier -
masz z uży wa ny mi książ ka mi, któ -
re go or ga ni za to rem by ło Gmin ne
Cen trum Kul tu ry Mul tiO sa da w Ma -
łej Wsi. 

Za sym bo licz ną zło tów kę by ły do
zdo by cia książ ki wy co fa ne ze zbio rów bi -
blio tecz nych Bi blio te ki Pu blicz nej w Ma -
łej Wsi.  Na sto li kach moż na by ło zna leźć
książ ki za rów no z li te ra tu ry po pu lar no -
-na uko wej, jak i pięk nej. Coś dla sie bie zna -
la zły dzie ci, ucznio wie, stu den ci, a tak że
wiel bi cie le kry mi na łów, ro man sów, li te ra -
tu ry sen sa cyj nej czy hor ro rów.

By ła to grat ka dla mi ło śni ków li te ra -
tu ry oraz ksią żek z prze szło ścią. Ak cja
ta cie szy się bar dzo du żym za in te re so -
wa niem miesz kań ców Ma łej Wsi, tak
więc w lip cu i we wrze śniu kier masz
od bę dzie się po raz ko lej ny. Już dziś ser -
decz nie wszyst kich za pra sza my. 

EWA GRZE LAK

P.O. DY REK TOR GCK MUL TIO SA DA W MA ŁEJ WSI

Oca la my książ ki od za po mnie nia! 

W związ ku z wej ściem w ży cie Roz -
po rzą dze nia Mi ni stra Roz wo ju i Fi -
nan sów z dnia 26 kwiet nia 2017 r.
w spra wie za nie cha nia po bo ru po -
dat ku do cho do we go od osób fi -
zycz nych od sty pen diów otrzy ma -
nych na pod sta wie prze pi sów usta -
wy o pro mo cji za trud nie nia i in sty -
tu cjach ryn ku pra cy (Dz. U. poz.
864) na stą pi ła zmia na prze pi sów
do ty czą cych opo dat ko wa nia sty -
pen diów. 

Sty pen dia otrzy ma ne na pod sta wie
usta wy o pro mo cji za trud nie nia i in sty -
tu cji ryn ku pra cy otrzy ma ne w okre sie
od 1 stycz nia 2016 r. do 31 grud nia
2019 r. zo sta ły zwol nio ne z po dat ku do -
cho do we go od osób fi zycz nych. To

ozna cza, że urząd skar bo wy na wnio sek
po dat ni ka (oso by któ ra otrzy ma ła ta kie
sty pen dium) zwró ci nad pła co ny po da -
tek. 

In for ma cja dla osób, któ re otrzy ma -
ły sty pen dium w 2016 r.

Je że li w 2016 r. otrzy ma łeś sty pen -
dium fi nan so wa ne ze środ ków Fun du -
szu Pra cy, to mo żesz wy stą pić do wła ści -
we go miej sco wo urzę du skar bo we go z
wnio skiem o stwier dze nie nad pła ty po -
dat ku do cho do we go od osób fi zycz nych
w ce lu otrzy ma nia zwro tu nad pła co nej
kwo ty. 

Mo żesz sko rzy stać ze Wzo ru wnio -
sku do na czel ni ka urzę du skar bo we go.
Ra zem z wnio skiem po wi nie neś zło żyć
sko ry go wa ne ze zna nie po dat ko we, tzn.
PIT, któ ry zło ży łeś za 2016 r. 

Pa mię taj, aby w czę ści A ze zna nia

MIEJ SCE I CEL SKŁA DA NIA ZE -
ZNA NIA w po zy cji 10 za zna czyć kwa -
drat nr 2 „ko rek ta ze zna nia”. Po nad to w
czę ści D ze zna nia DO CHO DY / STRA -
TY ZE ŹRÓ DEŁ PRZY CHO DÓW w
ko lum nie b „Przy chód” nie wy ka zy wać
otrzy ma ne go w 2016 r. sty pen dium,
na to miast w ko lum nie f „Za licz ka po -
bra na przez płat ni ka” w wier szu do ty -
czą cym in nych źró deł wska zać za licz kę
na po da tek po bra ną przez płat ni ka
(urząd pra cy). Jest to od po wied nio: poz.
89 w PIT -36 al bo poz. 63 w PIT -37. Wy -
so kość tej za licz ki jest wska za na w rocz -
nej in for ma cji PIT -11 wy sta wio nej za
2016 r. w poz. 48.

In for ma cja dla osób, któ re otrzy ma -
ły sty pen dium w 2017 r.

Je że li w 2017 r. otrzy ma łeś sty -
pen dium fi nan so wa ne ze środ ków

Fun du szu Pra cy, od któ re go po bra na
zo sta ła za licz ka na po da tek do cho do -
wy, to mo żesz wy stą pić do wła ści we -
go miej sco wo urzę du skar bo we go z
wnio skiem o stwier dze nie nad pła ty
po dat ku do cho do we go od osób fi -
zycz nych w ce lu otrzy ma nia zwro tu
nad pła co nej kwo ty.

Mo żesz sko rzy stać ze Wzo ru
wnio sku do na czel ni ka urzę du skar -
bo we go. 

Je że li nie zło żysz ta kie go wnio -
sku, to nad pła co ny po da tek od zy -
skasz roz li cza jąc swój do chód w rocz -
nym ze zna niu po dat ko wym skła da -
nym za 2017 r. na pod sta wie rocz nej
in for ma cji PIT -11 wy sta wio nej przez
płat ni ka (urząd pra cy). W ta kim
przy pad ku po bra ną przez płat ni ka i
wy ka za ną w PIT -11 za licz kę na po da -
tek na le ży prze nieść do ze zna nia po -
dat ko we go. 

Nad pła tę prze ka zu je się na ra chu -
nek ban ko wy wska za ny w zgło sze niu
ak tu ali za cyj nym ZAP -3 al bo na ak tu -
al ny ad res miej sca za miesz ka nia wska -
za ny w ze zna niu (PIT). Ak tu al ny ad -
res miej sca za miesz ka nia moż na wska -
zać rów nież w zgło sze niu ZAP -3.

Wzór wnio sku do na czel ni ka
urzę du skar bo we go do stęp ny jest na
stro nie in ter ne to wej Po wia to we go
Urzę du Pra cy w Płoc ku:  plock.pra -
ca.gov.pl

In for ma cja o zmia nie prze pi sów do ty czą cych
opo dat ko wa nia sty pen diów



CZWARTEK, 29 maja 2017Na tapecie6

Fir ma Rol mar ket otrzy ma ła ty tuł
Wi ce mi strza Kra jo we go w pre sti żo -
wym kon kur sie Agro li ga 2016.
Przed się bior stwo zna la zło się w
gro nie 8 naj lep szych firm w Pol -
sce, wy ło nio nych spo śród po nad
2500 kan dy da tów. Wła ści cie le
ode bra li na gro dę z rąk Pre zy den ta
RP An drze ja Du dy we wto rek 20
czerw ca 2017 r. w Ogro dach Pa ła -
cu Pre zy denc kie go. Wcze śniej wy -
róż nie nie Wi ce mi strzom wrę czył
mi ni ster rol nic twa i roz wo ju wsi
Krzysz tof Jur giel.

Fir ma Rol mar ket mie ści się w Cie -
ślach – w ma łej wsi w gmi nie Bo dza -
nów. Nie prze szko dzi ło jej to jed nak w
osią gnię ciu suk ce su, ja kim jest otrzy ma -
nie ty tu łu Wi ce mi strza Kra jo we go w
pre sti żo wym kon kur sie Agro li ga 2016,
któ ry od 24 lat or ga ni zo wa ny jest z my -
ślą o wy ło nie niu naj lep szych w Pol sce
rol ni ków i firm z bran ży rol no -spo żyw -
czej. W ostat niej edy cji w szran ki sta nę -
ło po nad 2500 przed się biorstw.

Kon kurs naj pierw od by wał się na
szcze blu wo je wódz kim. I tu Rol mar ket
od no to wał pierw szy suk ces – zo stał Mi -
strzem Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go
w ka te go rii „Fir ma”. We wto rek 20
czerw ca 2017 r. w Ogro dach Pa ła cu Pre -
zy denc kie go od by ła się zaś uro czy sta ga -
la, pod czas któ rej wy ło nio no naj lep -
szych z naj lep szych. Rol mar ket zo stał
wy bra ny na Wi ce mi strza Kra jo we go,
znaj du jąc się tym sa mym w gro nie 8 naj -
lep szych firm w Pol sce.

List gra tu la cyj ny wrę czył lau re atom

Pre zy dent RP An drzej Du da. Pod czas
krót kiej roz mo wy z wła ści cie la mi fir my
Rol mar ket, Re na tą i Łu ka szem Ry bic ki -
mi, pre zy dent do ce nił trud wło żo ny w
roz wój fir my i po gra tu lo wał suk ce su.
Pod czas uro czy sto ści po wie dział po nad -
to, że: – Ro la, któ rą w na szym kra ju od -
gry wa rol nic two jest nie do prze ce nie -
nia. Jak bo wiem wy ja śniał, roz wój eks -
por tu żyw no ści jest moż li wy dzię ki pra -
cy rol ni ków i tym, któ rzy ich wspie ra ją.

Co otrzy ma ny ty tuł ozna cza dla fir -
my, wy ja śnia pre zes Łu kasz Ry bic ki:  –
To dla nas za szczyt, że zna leź li śmy się w

wą skim gro nie 8 firm wy ło nio nych z
po nad 2500 kan dy da tów, tym bar dziej
że nie je ste śmy fir mą stric te rol ni czą.
Cho ciaż cią gle ma my w ofer cie ar ty ku ły
dla rol nic twa, to lwią część na szej dzia -
łal no ści sta no wi im port, dys try bu cja
oraz sprze daż ar ty ku łów ogrod ni czych.
Od wie lu lat in ten syw nie dzia ła my tak -
że w bran ży e -com mer ce. I do da je na ko -
niec: Jest nam nie zmier nie mi ło, że cięż -
ka pra ca ca łe go ze spo łu oraz chęć nie -
usta ją ce go roz wo ju zo sta ły za uwa żo ne i
do ce nio ne przez ka pi tu łę kon kur so wą.

Przed ga lą w Pa ła cu Pre zy denc kim,
Pań stwo Ry bic cy od wie dzi li tak że Mi ni -
ster stwo Rol nic twa i Roz wo ju
Wsi, gdzie przez mi ni stra
Krzysz to fa Jur gie la zo sta li
uho no ro wa ni dy plo mem i
me da lem „Za słu żo ny dla Rol -
nic twa”.

Fir ma Rol mar ket roz po -
czę ła dzia łal ność w 1996 ro ku
od sprze da ży pasz dla zwie -
rząt, a dzi siaj pro wa dzi cen -
trum ogrod ni cze, hur tow nię

ogrod ni czą i kil ka skle pów in ter ne to -
wych, w tym je den z naj więk szych in -
ter ne to wych skle pów ogrod ni czych w
Pol sce Rol mar ket.pl. 

Ty tuł Wi ce mi strza Kra jo we go
2016 nie jest pierw szym wy róż nie -
niem, ja kie Rol mar ket otrzy mał. Fir ma
ma na swo im kon cie m.in. e -Ga ze lę Biz -
ne su 2016, ty tuł „Su per Mar ka 2017 –
Ja kość, Za ufa nie, Re no ma” oraz dwu -
krot ne za ję cie pierw sze go miej sca w
ran kin gu naj lep szych skle pów in ter ne -
to wych Opi neo w ka te go rii „Ogród i na -
rzę dzia”.

Kon kurs Agro li ga or ga ni zo wa ny
jest od po nad 20 lat – na szcze blu wo je -
wódz kim przez Wo je wódz kie Ośrod ki
Do radz twa Rol ni cze go, na to miast na
szcze blu kra jo wym – przez Re dak cję
Au dy cji Rol nych Pro gra mu 1 TVP S.A.
oraz Sto wa rzy sze nie Agro Biz ne sKlub.
Pa tro nat nad kon kur sem peł nią: Mi ni -
ster Rol nic twa i Roz wo ju Wsi, Pre zes
ARiMR i Pre zes ARR. 

Fir ma z gmi ny Bo dza nów z na gro dą od Pre zy den ta RP. 

Rol mar ket wśród 8 naj lep szych firm w kra ju!

3 czerw ca tra dy cyj nie już od był się
w na szej szko le Pik nik Ro dzin ny
Pod gó rze 2017  - jed na z naj więk -
szych im prez śro do wi sko wych przy -
go to wa na wspól nie przez ca łą spo -
łecz ność Szko ły Pod sta wo wej w
Pod gó rzu: uczniów, na uczy cie li i ro -
dzi ców. Tra dy cyj nie też przy by li na
nią tłum nie ca łe  ro dzi ny uczniów, a
tak że człon ko wie lo kal nej spo łecz -
no ści - ra zem oko ło ….. osób. Nie za -
bra kło wśród nich za pro szo nych
spe cjal nie na tę uro czy stość go ści.
Był Wójt Gmi ny Ma ła Wieś, Bur -
mistrz Mia sta i Gmi ny Wy szo gród,
rad ni gmin ni, dru ho wie stra ża cy.

Pik nik Ro dzin ny był oka zją do spę -
dze nia mi łych chwil, do wspól nej za ba -
wy. Or ga ni za to rzy za dba li o to, by  za -
pew nić przy by łym mnó stwo atrak cji. 

By ły więc wy stę py uczniów
Szko ły Pod sta wo wej w Pod gó rzu,
po szu ki wa nie Skar bów Bo ro wi ka,
kon ku ren cje ro dzin ne, warsz ta ty

ku li nar ne, po kaz gru py ta necz nej
Pa sjo nat ze szko ły w Ma łej Wsi,
kon kurs na „Naj smacz niej sze cia -
sto, wspól ne gril lo wa nie pod dę -
bem, gdzie na każ de go cze ka ła dar -
mo wa kieł ba ska, ka szan ka, na pój,
me cze pił ki siat ko wej o pu char Dy -
rek to ra Szko ły Pod sta wo wej w Pod -
gó rzu, kon kurs przy go to wa ny
przez GKR PA, Warsz ta ty DPS w
Za krze wie, ką cik ani ma cyj ny
„Mul tiO sa dy”, a w nim ma lo wa nie
twa rzy, ką cik dla dzie ci, po ra dy
me dycz ne pod chmur ką udzie la ne
przez pra cow ni ków Sa mo dziel ne -
go Pu blicz ne go Za kła du Opie ki
Zdro wot nej w Ma łej Wsi, punkt
kon sul ta cyj ny Gmin nej Ko mi sji
Roz wią zy wa nia Pro ble mów Al ko -

ho lo wych w Ma łej Wsi, sto isko
Ban ku Spół dziel cze go w Ma łej
Wsi, zwie rząt ka z ba lo ni ków,
ozdo by z ko ra li ków, ak cja „Pij wo dę
na zdro wie”, sto isko „Avon”, pre -
zen ta cja Ho te lu dla bez dom nych
psów w Ma łej Wsi po łą czo na ze
zbiór ką dat ków, gry i za ba wy or ga -
ni zo wa ne przez Ko men dę Miej ską
Po li cji w Płoc ku, wy sta wa twór czo -
ści lo kal nej ar tyst ki, wy sta wa fo to -
re por ta ży SP w Pod gó rzu, wspól ne
ma lo wa nie ob ra zu, kier masz ta niej
książ ki, pa miąt ko we zdję cie z Pik ni ku,
stre fa za baw dla dzie ci ( zjeż dżal nie, ba -
sen z ku la mi).

W trak cie trwa nia Pik ni ku to wa rzy -
szy li nam dru ho wie stra ża cy z Ochot ni -
czych Stra ży Po żar nych  z  Pod gó rza i

Za krze wa oraz nasz dziel ni co wy, któ rzy
czu wa li  nad bez pie czeń stwem uczest -
ni ków.

Ma my na dzie ję, że każ dy zna lazł
wśród pro po no wa nych atrak cji coś dla
sie bie, że przy by li do brze się z na mi ba -
wi li. Prze cież Pik nik Ro dzin ny zo stał po
to zor ga ni zo wa ny.

Do te go, by ten dzień był wy jąt ko -
wy i nie po wta rzal ny przy czy ni li się na si
spon so rzy i przy ja cie le: 

Zyg munt Grze gorz Woj na row ski -
Pan Wójt Gmi ny Ma ła Wieś,

Pan Ma riusz Bie niek Sta ro sta Po -
wia tu Płoc kie go,

Gmin na Ko mi sja do Spraw Roz wią -
zy wa nia Pro ble mów Al ko ho lo wych,

Pa no wie An drzej Kop ka i Ma riusz
Do mań ski z Pie kar ni Wy szo gród,

Pik nik Ro dzin ny 
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3 czerw ca 2017 r. w ko ście le pa ra fial -
nym w Rę bo wie od by ło się uro czy ste
wpro wa dze nie  ks. dr Ra fa ła Bed nar -
czy ka w urząd pro bosz cza tu tej szej pa -
ra fii.

W 1998 r. ks. Ra fał Bed nar czyk ukoń -
czył ma gi ste rium na Wyż szym Se mi na -
rium Du chow nym w Płoc ku,1998, a 2005
dok to rat w za kre sie ka te che ty ki na Wy dzia -
le Teo lo gii KUL. Swo je do świad cze nie za -
wo do we po głę bia ja ko wy kła dow ca ka te -
che ty ki na Wy dzia le Teo lo gicz nym UKSW
oraz ja ko ad iunkt przy ka te drze ka te che ty -
ki ma te rial nej na Wy dzia le Teo lo gicz nym
UKSW. Jest au to rem mo no gra fii na uko wej
„Bło go sła wio ny Bi skup Le on We tmań ski”,
Wło cła wek 2001 oraz współ au to rem „Oj -
co stwo i mi ło sier dzie. Bi skup Le on We -
tmań ski (1886 - 1941)”, Płock 1999 oraz
„Ta ka jest wia ra Ko ścio ła. Ka te chizm dla do -
ro słych” red. Z. Ma rek, Kra ków 2009, a tak -
że wie lu ar ty ku łów na uko wych m.in. Dro -
ga świę to ści w pa ster skiej po słu dze uświę ca -
nia bło go sła wio ne go bi sku pa Le ona We -
tmań skie go, w: Exi mio epi sco po et ami co
no stro laus, red. D. Brze ziń ski, S. Wierz bic -
ki, Płock 2005, s. 21-39; Ka te che tycz ny wy -
miar świa dec twa w Ko ście le, w: Ka te che za
w Ko ście le i dla Ko ścio ła, red. R. Cze kal ski,
Płock 2006, s. 149-161; o wy cho wa niu i ka -
te che zie w obec nej szko le, "Ka te che ta" 50
(2006) nr 12, s. 4-11; Świa dec two w pro ce -
sie ka te chi za cji i ewan ge li za cji, w: Ka te che -
ty ka i ka te che za u pro gu XXI wie ku, red. A.
Ki ciń ski, Po znań 2007, s. 327-340. Z
dniem 24 sierp nia 2016 r. ks. dr Ra fał Bed -
nar czyk, pra cow nik Wy dzia łu Ka te che -
tycz ne go Ku rii Die ce zjal nej Płoc kiej, zo stał

mia no wa ny ko or dy na to rem die ce zjal nym
ds. przy zna wa nia i re ali zo wa nia sty pen -
diów edu ka cyj nych Fun da cji Dzie ło No we -
go Ty siąc le cia.

Na uro czy stość przy by ło wie le osób,
m.in. przed sta wi cie le władz sa mo rzą do -
wych Sta ro sta Płoc ki p. Ma riusz Bie niek
Bur mistrz GiM Wy szo gród p. Jan Bosz ko,
by ło bar dzo wie lu księ ży z oko licz nych pa -
ra fii.   Prze ka za nia obo wiąz ków pro bosz cza
wraz z wszyst ki mi upraw nie nia mi ja kie da -
je pra wo ko ściel ne  do ko nał Dzie kan Dzie -
ka na tu Wy szo grodz kie go ks. prał. Ja nusz
Mac kie wicz. Po wie rzył on no we mu pro -
bosz czo wi do bro du cho we dusz no wo ob ję -
tej pa ra fii oraz jej stan ma te rial ny po przez
prze ka za nie klu czy do ko ścio ła i pi sma św.
No we go pro bosz cza ser decz nie po wi ta ły
rów nież dzie ci i mło dzież, a tak że przed sta -
wi cie le pa ra fii. Go rą ce sło wa po wi ta nia po -
pły nę ły rów nież ze stro ny Bur mi strza Gmi -
ny i Mia sta Wy szo gród p. Ja na Bosz ko. Uro -
czy stość po wi ta nia uświet ni ła Or kie stra
Stra ży Po żar nej z Rę bo wa. Po wy stą pie -
niach po wi tal nych roz po czę ła się Eu cha ry -
stia, któ rej prze wod ni czył ks. Ra fał Bed nar -
czyk wraz z dzie ka nem ks. pr. Ja nu szem
Mac kie wi czem oraz wi ce dzie ka nem ks.
kan. mgr Grze go rzem Jen drze jew skim. 

Na za koń cze nie Mszy Św. stra ża cy za -
gra li no we mu pro bosz czo wi tra dy cyj ne sto
lat, a ksiądz Ra fał Bed nar czyk żar to bli wie
po wie dział, że ma dla no wych pa ra fian
dwie wia do mo ści: złą ta ką, że jest to pierw -
sza je go pa ra fia, w któ rej obej mu je  ja ko pro -
boszcz, a dru ga do bra, że ze wzglę du na to,
że po raz pierw szy w ży ciu bę dzie pro bosz -
czem to ła god nie bę dzie ob cho dził się z pa -
ra fia na mi.  

Uro czy ste wpro wa dze nie ks. Dr Ra fa ła Bed nar czy ka w Urząd
pro bosz cza pa ra fii pw. Św. Ja na Chrzci cie la w Rę bo wie

3 czerw ca 2017 ro ku roz -
po czął się ko lej ny okres
w pa ra fii Rę bo wo. W tym
dniu, pod czas uro czy stej
Mszy Świę tej, z wo li Bi sku -
pa Płoc kie go Pio tra Li be ry,
po nie spo dzie wa nej śmier -
ci ks. Ja na Au gu sty no wi -
cza, obo wiąz ki tu tej sze go
pro bosz cza ob jął ksiądz dr Ra fał Bed -
nar czyk.

Li tur gicz ne wpro wa dze nie no wo mia -
no wa ne go pro bosz cza od by ło się pod czas
Mszy Świę tej w obec no ści 18 ka pła nów,
naj bliż szej ro dzi ny, przed sta wi cie li władz
sa mo rzą do wych i licz nie zgro ma dzo nych
pa ra fian.

Uro czy stość roz po czę ła się pro ce sją
z ple ba nii do głów nych drzwi ko ścio ła.
W or sza ku któ ry pro wa dzi ła or kie stra dę ta
OSP Rę bo wo szli mi ni stran ci i ka pła ni.

Zna kiem ofi cjal ne go ob ję cia funk cji
pro bosz cza by ło prze ka za nie księ dzu dok -
to ro wi Ra fa ło wi Bed nar czy ko wi klu czy
do drzwi ko ścio ła, któ re go na głów nych
scho dach świą ty ni do ko nał ksiądz pra łat  Ja -
nusz Mac kie wicz, dzie kan de ka na tu wy -
szo grodz kie go.

Po wej ściu do ko ścio ła ksiądz Dzie kan
od czy tał treść no mi na cji bi sku piej, a po tem
na stą pi ło po wi ta nie no we go pro bosz cza
przez przed sta wi cie li dzie ci, mło dzie ży
i do ro słych. Po sło wach po wi tań roz po czę ła
się uro czy sta Msza Świę ta spra wo wa -
na przez no we go księ dza pro bosz cza, któ ry

od pra wił Eu cha ry stię w in ten -
cji ca łej wspól no ty pa ra fial nej.

W swo jej ho mi lii in gre so -
wej no wy ksiądz pro boszcz sku -
pił się na sło wie wy ję tym z księ gi
pro ro ka Iza ja sza „oto je stem”.
Tym zwro tem pro rok wy ra ził
swo ją go to wość do peł nie nia mi -
sji zle co nej mu przez Bo ga. Po -
dob nie ks. Ra fał za pew nił o swo -

jej go to wo ści do pod ję cia mi sji dusz pa ster -
skiej w Rę bo wie, a tak że by cia wśród swo ich
pa ra fian, by dzie lić ich co dzien ne tro ski.

Zwró cił się tak że do zgro ma dzo nych
pa ra fian dzię ku jąc za sło wa po wi ta nia i do -
bre ży cze nia. Dzię ko wał zwłasz cza za już
oka za ne wspar cie i życz li we przy ję cie oraz
wy ra ził na dzie ję na dal szą do brą współ pra -
cę i do bre re la cje ze wszyst ki mi oso ba mi
oraz dzia ła ją cy mi tu gru pa mi, stra ża ka mi,
szko łą, gmi ną i pra cu ją cy mi w de ka na cie
księż mi.” Bar dzo pro szę te raz i w tym miej -
scu o jed no, o mo dli twę” – po wie dział no -
wy ksiądz pro boszcz.

Udzie le niem ka płań skie go bło go sła -
wień stwa za koń czy ła się in au gu ra cyj -
na Msza Świę ta, po któ rej przy dźwię kach
mar sza gra ne go przez rę bow ską or kie strę
za pro sze ni księ ża i go ście prze szli do Rę -
bow skie go Do mu Kul tu ry na skro my obiad
przy go to wa ny wspól nie przez wszyst kie or -
ga ni za cje na szej wio ski.

Czu je my się dum ni i wy róż nie ni że na -
szą pa ra fią bę dzie kie ro wał tak wy kształ co -
ny i sym pa tycz ny pro boszcz. Je ste śmy prze -
ko na ni że owoc na współ pra ca bę dzie słu ży -
ła roz wo jo wi na szej ma łej wspól no ty.

No wy pro boszcz w pa ra fii Rę bo wo

W ko ście le pod we zwa niem św. Ja -
na Chrzci cie la w Rę bo wie 15
czerw ca o god. 11.00 roz po czę ła
się Msza Świę ta z oka zji uro czy sto -
ści Bo że go Cia ła, któ rą ce le bro wał
ksiądz dr Ra fał Bed nar czyk. Ksiądz
Ra fał do pie ro od 3 czerw ca jest
pro bosz czem pa ra fii Rę bo wo, ale
bar dzo pra gnie kul ty wo wać tra dy -
cje i oby cza je pa nu ją ce w pa ra fii.

Po za koń cze niu Mszy Świę tej wy ru -
szy ła pro ce sja z Naj świę trzym Sa kra -

men tem do czte rech oł ta rzy, któ re zo -
sta ły przy go to wa ne przez: mło dzież,
straż ków, uczniów kla sy VI SP i rol ni -
ków.

W Pol sce ob cho dzi się Bo że Cia ło
od 1320 r. Pierw szy źró dło wy opis
pro ce sji Bo że go Cia ła po cho dzi z Płoc -
ka i do ty czy uro czy sto ści ob cho dzo -
nych w ka te drze w XIV w.   Istot nym
wy da rze niem pod czas ob cho dów te -
go świę ta by ły barw ne, roz brzmie wa -
ją ce śpie wem pro ce sje, któ re prze -
trwa ły do na szych cza sów. Po dzień
dzi siej szy w Bo że Cia ło i okta wę ze

wszyst kich ko ścio łów w mia stach i na
wsi wy cho dzą pro ce sje do czte rech oł -
ta rzy przy bra nych zie le nią i kwia ta -
mi, urzą dzo nych na ze wnątrz świą -
tyń, pod otwar tym nie bem. Przy każ -
dym oł ta rzu śpie wa na jest ewan ge lia,
przy każ dym od by wa się uro czy ste
bło go sła wień stwo wier nych Prze naj -
święt szym Sa kra men tem.

W uro czy stej pro ce sji oprócz mi ni -
stran tów, asy sty i zgro ma dzo nych wier -
nych udział bra ła or kie stra OSP Rę bo -
wo, a nad bez pie czeń stwem czu wa li
dru ho wie stra ża cy.

Uro czy sto ści Bo że go Cia ła

Pie kar nia „Ma nu fak tu ra Pie czy wa”
Bo dza nów – Chod ko wo,

OSP Za krze wo i OSP Pod gó rze,
Pan Mi ro sław Du dziak oraz pra -

cow ni cy Sa mo dziel ne go Pu blicz ne go
Za kła du Opie ki Zdro wot nej w Ma łej
Wsi,

Po ste ru nek Po li cji w Wy szo gro -
dzie,

Ko men da Miej ska Po li cji w Płoc ku,
Pan Je rzy Ostrow ski Sklep Spo żyw -

czo – Prze my sło wy Pod gó rze Par ce le,
Myj nia sa mo ob słu go wa „Ma jo or -

ka” w Ma łej Wsi,
Fir ma „Se bex” War sza wa,
Dom Po mo cy Spo łecz nej w Za -

krze wie,
Fir ma „Kal trus” Wy szo gród,
Fir ma „Milk net” Wy szków,
Szko ła Tań ca „Pa sjo nat” So cha -

czew,
Bank Spół dziel czy w Ma łej Wsi,
Sto wa rzy sze nie Ko biet Wiej skich

w Ra ko wie,
Ho tel dla bez dom nych psów w Ma -

łej Wsi,
Fir ma Avon, 
Pań stwo El wi ra i Ja nusz Czyż Go -

spo dar stwo Sa dow ni cze,
Pa ni Gra ży na Ry bic ka,
Pan Al bert Ko wal ski z ro dzi ną,

Pan Ma rek Pie lat,
Pań stwo Ur szu la i Bog dan Ant cza -

ko wie,
Pan Pa weł Fi gur ski
Bar dzo ser decz nie  wszyst kim dzię -

ku je my !

Ko or dy na tor ki Pik ni ku Ro dzin ne -
go Pod gó rze 2017 

Be ata Ostrow ska i  Mał go rza ta Ma -
jor kie wicz. 

PIK NIK RO DZIN NY POD GÓ RZE

Pod gó rze 2017



W mi nio ną so bo tę i nie dzie lę
Wy szo gro dzia nie i miesz kań cy
Po wia tu Płoc kie go ba wi li się na
do rocz nych XXXVIII Dniach Wi sły.
Na miesz kań ców i go ści cze ka ła
ma sa atrak cji, łącz nie z no wa tor -
skim po my słem Te atru Dra ma -
tycz ne go im. Je rze go Sza niaw -
skie go w Płoc ku, któ ry wy sta wił
spek takl po świę co ny Wi śle. 

Wy szo gród jest pierw szym miej -
scem, gdzie Te atr – we współ pra cy
ze Sta ro stwem Po wia to wym w Płoc -
ku - wy sta wił spek takl ple ne ro wy pt.
„Na Wi śle śpie wa ją ory le. Szla kiem
nad wi ślań skich gmin Pół noc ne go
Ma zow sza”, w re ży se rii Mar ka Mo -

kro wiec kie go. Sce na riusz przed sta -
wie nia opar ty jest na ar chi wal nych
ma te ria łach: edyk tach kró lew skich,
daw nych roz po rzą dze niach władz,
wy da rze niach za pi sa nych w kro ni -
kach. Pro jekt sfi nan so wa ny jest ze
środ ków Sa mo rzą du Wo je wódz twa
Ma zo wiec kie go, a or ga ni za cyj nie
wspie ra ją go: Adam Stru zik – Mar -
sza łek Wo je wódz twa Ma zo wiec kie -
go, Lech Dą brow ski – Prze wod ni -
czą cy Ra dy Po wia tu w Płoc ku, Ma -
riusz Bie niek – Sta ro sta Płoc ki oraz
Piotr Zgo rzel ski – Po seł Zie mi Płoc -

kiej, je den z ini cja to rów ob cho dów
Ro ku Rze ki Wi sły na Ma zow szu.

Dni Wi sły to im pre za któ ra na sta -
łe wpi sa ła się w ka len darz gmi ny i mia -
sta Wy szo gród. W chwi li obec nej ma
for mę fe sty nu na któ ry przy jeż dża ją
miesz kań cy z oko licz nych gmin, in sty -
tu cje wy sta wia ją swo je sto iska, przed -
się bior cy zaś pre zen tu ją swo je dzia łal -
no ści za pra sza jąc go ści nie tyl ko do
kup na za baw ki dla dziec ka ale rów -
nież na wy śmie ni te je dze nie. W ra -
mach te go rocz nych ob cho dów Ro ku
Rze ki Wi sły w so bot nie przed po łu -
dnie swo ją in au gu ra cję miał I Po wia to -
wy Nad wi ślań ski Cross Bieg Wy szo -
gród, któ ry jed no cze śnie po łą czo ny

zo stał z ob cho da mi wy szo grodz kich
„Dni Wi sły”. War to wspo mnieć tak że
o ar ty stycz nym wie czo rze w wy szo -
grodz kim am fi te atrze – przed sta wie -
niu mu zycz nym „Ku prze stro dze”
przy go to wa nym przez mło dych ar ty -
stów z Ze spo łu Szkół im. Ja na Śnia dec -
kie go w Wy szo gro dzie.

W so bo tę do mi no wa ły wy da rze -
nia o cha rak te rze spor to wym, spek -
ta kle i pusz cza nie wian ków. W nie -
dzie lę, na Ryn ku, trwa ły wy stę py,
nie za bra kło sto isk z do brym je dze -
niem, a w „Szkut ni” moż na by ło
obej rzeć pra ce pla stycz ne i fo to gra -
fie po świę co ne Wi śle. Gwiaz dą wie -
czo ru był ze spół Exa ited

CZWARTEK, 29 maja 20178
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XXXVIII Dni Wi sły w Wy szo gro dzie
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XXXVIII Dni Wi sły przej dą do pa -
mię ci wie lu osób m.in. za spra wą od by -
te mu w pierw szym dniu dwu dnio wej
im pre zy „I Po wia to we go Nad wi ślań skie -
go Cross Bie gu Wy szo gród”. 

W za wo dach tych wy star to wa ło
łącz nie oko ło 100 uczest ni ków. Za wo dy
mia ły szcze gól ny cha rak ter po nie waż
upa mięt nia ły usta no wio ny przez Sejm
RP, rok 2017 ro kiem rze ki Wi sły na Ma -
zow szu. Za wo dy po dzie lo ne by ły
na trzy bie gi, w któ rym star to wa ły oso -
by do ro słe, ja ko bieg głów ny oraz bieg
w ka te go rii szko ły pod sta wo we i gim na -
zja. Bieg roz po czął się o go dzi nie 11.00.
Czter dzie sto oso bo wa gru pa spor tow -
ców mia ła do po ko na nia dwie pę tle uli -
ca mi mia sta oraz bul wa rem Wi śla nym,

któ re łącz nie li czy ły 4.880m.Na me cie
w kat. ko biet pierw sze za mel do wa ły się
sio stry Dag ma ra i Klau dia Cy bul skie za -
wod nicz ki po cho dzą ce z So cha cze wa,
trze cią by ła po cho dzą ca z Wy szo gro du
Syl wia Ta tar ka, któ ra zo sta ła ude ko ro -
wa na zło tym me da lem, ja ko naj lep sza
za wod nicz ka z gmi ny wśród ko biet. Naj -
lep szym za wod ni kiem w kat. męż czyzn
oka zał się Bar tosz Mi cha lik, pił karz,
na co dzień re pre zen tu ją cy bar wy klu bu
pił kar skie go Esco via War sza wa. Dru gą
lo ka tę za jął Błasz czyk Mar cin, a trze ci
naj niż szy sto pień po dium wy bie gał
Krzysz tof Do me radz ki. Nie wie le za bra -
kło do peł ni szczę ścia na sze mu ko lej ne -
mu Wy szo gro dzia ni no wi, któ ry upla so -
wał się tuż za po dium, ale i on mógł się
cie szyć ze zło te go me da lu otrzy ma ne go
za naj lep sze go za wod ni ka z gmi ny. Pod -

su mo wu jąc bieg na le ży wszyst kim, któ -
rzy w nim wy star to wa li po wie dzieć
wiel kie dzię ki, za to, że ze chcie li przy jąć
za pro sze nie i upa mięt nić nim rok 2107,
ja ko rok Rze ki Wi sły na Ma zow szu.
Cha pe au Bas dla Was.

Krzysz tof Do me radz ki
Ka ta rzy na Bie lic ka -Duch
Pa weł Bie lic ki
Ane ta Gło wac ka
Dag ma ra Cy bul ska 
Klau dia Cy bul ska
Ma te usz Tra wiń ski
Pa weł Bo dza now ski
Ste fan Pie kut
Syl wia Ta tar ka
Pa try cja Prę gow ska
Mar cin Tre la
Ja kub Si dor (ju nior)
Pa weł Ko per ski
Do mi ni ki Ra kow ski
Ad rian Ja ku biak
Ga bry sia Si ko ra
Ma ja Pa pie rzyń ska
Grze siek Bur ny
Da wid Pie trzak
Ma te usz La tar ski
Ma ciej Więc kow ski
Da rusz Bau man
To mek Ro go ziń ski
Mar cin Błasz czyk
Pa weł Ro sa
Krzy siek Aftań ski
Pa tryk Cie ślak
Bar tosz Mi cha lik
Bar tosz Gro dzic ki
Ad rian So bie raj ski
An na Bąk
Pa try cja Prę gow ska 
Ja kub Szy dłow ski 
Ba kaj Krzysz tof
Fi lip Bąk
Woj tek Bąk
Ko lej nym wy ści giem, był bieg dla

szkół pod sta wo wych, któ re go dy stans
wy no sił 800m i prze bie gał po bul wa rze
wi śla nym z fi ni szem pod " gó rę wi śla ną"
na zy wa ną tak przez miesz kań ców ul.
Wi śla ną o bar dzo du żym na chy le niu. Tu
na le ża ło moc no ści ska kciu ki za star tu ją -
cych, aby dziel nie znie śli tak stro my fi -
nisz. Wszy scy szczę śli wie za mel do wa li
się na me cie a po wo dy do naj więk szej ra -
do ści mie li.

Ko siń ska Mał go sia i Da wid Wy ręb -
kow ski zło to, Mar ty na Dą brow ska i Ma -
te usz Dur czyk sre bro, Klau dia Brat kow -
ska i Kry stian Si dor brąz.

W ostat nim trze cim wy ści gu na
1000m, któ re go tra sa prze bie ga ła iden -
tycz nie jak dla pod sta wó wek z wy dłu że -
niem star tu o 200m pa dły na stę pu ją ce
roz strzy gnię cia: 1 miej sce -Alek sa dra
No wak i Da wid Waw rzyń czak, 2 miej -
sce -Ka mi la No wak i Krzy siek Ro kic ki, 3
miej sce Ka ro li na La tar ska i Se ba stian
Szy mań ski.

Fun da to ra mi pa miąt ko wych Pu cha -
rów dla star tu ją cych uczniów ze szkół
by li.

Sta ro sta Płoc ki Pan Ma riusz Bie niek
-Pu char dla uczniów z Ze spo łu Szkół w
Wy szo gro dzie

Sta ro sta Płoc ki Pan Ma riusz Bie niek
-Pu char dla uczniów ze Szko ły Pod sta -
wo wej w Wy szo gro dzie

Bur mistrz GiM Wy szo gród Pan Jan
Bosz ko - Pu char dla uczniów ze Szko ły
Pod sta wo wej w Pod gó rzu

Prze wod ni czą cy Ra dy GiM Wy -
szo gród Pan Jó zef Bosz ko -Pu char dla
uczniów z Gim na zjum w Wy szo gro -
dzie

"Me ce na si "Spor tu Wy szo gród -(
Han na Si dor, Le szek Buks, Wal dek Za -
or ski , Ja cek Gron kie wicz, Ra fał Fo tek,
Grze gorz Gło wac ki, Ra fał Kasz te lan,
Bar "Py cha Mi cha") - Pu char dla
uczniów ze szko ły Pod sta wo wej z Ryb na

Pu char Prze wod ni czą ce go ko mi sji

Kul tu ry, Oświa ty i Spor tu Pa na Wie sław
Tom kie wicz - Pu char dla Szko ły Pod sta -
wo wej w Wy szo gro dzie.

Na gro dy fi nan so we:
Em ka -sklep mo to ry za cyj ny z czę -

ścia mi sa mo cho do wy mi w Wy szo gro -
dzie

Pod sta wo wa Sta cja Kon tro li po jaz -
dów i warsz tat sa mo cho do wy

Okrę go wa Sta cja Kon tro li Po jaz dów
w Le on ci nie

Bo ru ta Mo tors Wy szo gród - ser wis
sa mo cho do wy, mo to cy kli i qu adów,
sklep z czę ścia mi sa mo cho do wy mi

Ca fe te ria Crem - Ka wiar nia w Wy -
szo gro dzie

Na gro dy rze czo we
Fir ma Re mon dis Aqua w Wy szo -

gro dzie - fun da tor ko szu lek
Or ga ni za tor:
Sto wa rzy sze nie "Me ce na sów"Spor -

tu Wy szo gród, Gmi na i Mia sto Wy szo -
gród, Sta ro stwo Po wia to we Płock.

Ser decz ne po dzię ko wa nia od or ga -
ni za to ra dla Pa na Wło dzi mie rza Ka -
miń skie go, OSP Wy szo gród, pra cow ni -
ków Ha li Wi do wi sko wo Spor to wej w
Wy szo gro dzie, Po li cji z Płoc ka i Wy szo -
gro du, eki pie ka ret ki po go to wia, Pa na
An drze ja Woź nia ka - ka me rzy sty, Pa na
Paw ła Do mań skie go -ka me rzy sty, oso -
bom z biu ra za wo dów i kon fe na sie ro wi
za wo dów.

Do zo ba cze nia za rok.
Ga le rię zdjęć i wi deo film z bie gów

za mie ści my nie ba wem.

I Cross Bieg Wy szo gród
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W dniach 17 - 18 czerw ca 2017 ro -
ku już po raz siód my od by ły się Dni
Bul ko wa. Im pre zie to wa rzy szył tak -
że XV Fe styn Ro dzin ny Sto wa rzy -
sze nia „Na sza Przy szłość”. Pa tro -
nat ho no ro wy nad ob cho da mi ob jął
Mar sza łek Wo je wódz twa Ma zo -
wiec kie go Pan Adam Stru zik. Pa -
tro nat me dial ny nad wy da rze niem
ob jął Ty go dnik Płoc ki, e -wy szo gród
oraz Ku rier Gmi ny Bul ko wo.

Te go rocz ne ob cho dy Dni Bul ko wa
by ły wy jąt ko wą im pre zą pod wie lo ma
wzglę da mi.

Ran gę na szej uro czy sto ści pod nio sła
obec ność wie lu go ści, któ rzy do ce nia jąc
Gmi nę Bul ko wo po sta no wi li świę to wać
ra zem z miesz kań ca mi. Te go dnia do Bul -
ko wa za wi ta li: Po słan ka do Par la men tu
Eu ro pej skie go Ju lia Pi te ra, Se na tor RP
Ma rek Mar ty now ski, Pre zes Za rzą du Kra -
jo wej Ra dy Izb Rol ni czych Wik tor Szmu -
le wicz, Za stęp ca Dy rek to ra Ma zo wiec kie -
go Ośrod ka Do radz twa Rol ni cze go w
War sza wie To masz Sko rup ski, Dy rek tor
Ma zo wiec kie go Wo je wódz kie go Ośrod ka
Me dy cy ny Pra cy w Płoc ku Agniesz ka Sul -
kow ska, 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 Se kre tarz Gmi ny Ja dwi ga No -
wat kie wicz, Se kre tarz Gmi ny Dzie rząż -
nia Adam So biec ki, Woj sko wy Ko men -
dant Uzu peł nień w Płoc ku Ppłk Bo gu sław
Okra sa, por. To masz Ga łan re pre zen tu ją -
cy 38. So cha czew ski dy wi zjon za bez pie -
cze nia Obro ny Po wietrz nej im. mjr Fe lik sa
Ko zu bow skie go, któ ry wrę czył Wój to wi
Gmi ny Bul ko wo Ga brie lo wi Gra czy ko wi
pa miąt ko wy me dal, Pro boszcz Pa ra fii pw.
Trój cy Świę tej w Bul ko wie Ks. Sła wo mir
Trza ska, Kie row ni ka Biu ra Po wia to we go
Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji
Rol nic twa w Płoc ku Bo gu sła wa Le wan -
dow ska, Pre zes Ban ku Żyw no ści w Płoc ku
Ma rek Ku czyń ski, Wi ce pre zes Ban ku
Żyw no ści w Płoc ku Al do na Cy bul ska
oraz Prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Bul ko -

wo An drzej Kro kow ski wraz z rad ny mi i
soł ty sa mi.

Z oka zji ob cho dów VII Dni Bul ko wa
wpły nę ły tak że oko licz no ścio we li sty z
naj lep szy mi ży cze nia mi dla Go spo da rzy i
miesz kań ców od Se kre ta rza Sta nu w Kan -
ce la rii Pre ze sa Ra dy Mi ni strów Ma cie ja
Ma łec kie go, Po słan ki na Sejm RP An ny
Ci chol skiej, Wo je wo dy Ma zo wiec kie go
Zdzi sła wa Si pie ry, Mar szał ka Wo je wódz -
twa Ma zo wiec kie go Ada ma Stru zi ka oraz
Człon ka Za rzą du, Dy rek to ra Han dlo we -
go „Ko lei Ma zo wiec kich – KM” Sp. z o.o.
w War sza wie Da riu sza Graj dy

Pierw szy raz w hi sto rii or ga ni za cji
Na sze go Świę ta zo sta ła od pra wio na uro -
czy sta Msza św., któ rej wy jąt ko we go cha -
rak te ru nada ła obec ność pocz tów sztan -
da ro wych Ochot ni czych Stra ży Po żar -
nych z te re nu Gmi ny Bul ko wo. Na bo żeń -
stwu prze wod ni czył Ks. Ka pe lan Sła wo -
mir Trza ska, Pro boszcz Pa ra fii pw. Trój cy
Świę tej w Bul ko wie.

Nie spo dzian ką dla wszyst kich by ła
rów nież zmia na miej sca uro czy sto ści.

Du ży te ren przy niósł no we moż li wo ści
or ga ni za cyj ne. W związ ku z tym
miesz kań cy i go ście mie li, wię cej miej -
sca do dys po zy cji, wszyst kie atrak cje
by ły w „za się gu oka”. Każ dy uczest nik
mógł zna leźć coś in te re su ją ce go dla sie -
bie. Na naj młod szych cze ka ło we so łe
mia stecz ko ze ścian ką wspi nacz ko wą, a
do ro śli mo gli obej rzeć i do wie dzieć się
wie lu cie ka wo stek na te mat sprzę tu
woj sko we go, któ ry za pre zen to wa li żoł -
nie rze z 38. So cha czew skie go dy wi zjo -
nu za bez pie cze nia Obro ny Po wietrz nej
im. mjr Fe lik sa Ko zu bow skie go. Mi ło -
śni cy nie co moc niej szych wra żeń z
pew no ścią do ce ni li po kaz ak cji ra tow -
ni czej, łącz nie z roz ci na niem sa mo cho -
du, w wy ko na niu dru hów z Ochot ni -
czej Stra ży Po żar nej w Bul ko wie. Nie sa -
mo wi cie przy cią ga ją cą moc mia ła gro -
chów ka po da wa na wprost z kuch ni po -
lo wej, któ ra ro ze szła się w mgnie niu
oka.

Wzo rem lat ubie głych pod czas Dni
Bul ko wa od był się Tur niej So łectw. W
tym ro ku miał on miej sce pod czas „Spor -
to wej So bo ty”. Sie dem dru żyn so łec kich
pró bo wa ło swo ich sił w na stę pu ją cych
kon ku ren cjach: rin go, na krę ca nie na kręt -
ki na śru bę, bieg mię dzy tycz ka mi z pił ką,
pomp ki, ubi ja nie pia ny z bia łek, bieg w
wor kach, prze bie ra nie fa so li z gro chu,
tacz ki „Ze rów ki”, prze no sze nie wo dy na
czas. Naj lep szą gru pą oka za ło się so łec two
Bli cho wo, dru gie miej sce za ję ły Włó ki, a
na trze cim miej scu upla so wa ło się so łec -
two z Wo ro wic.

Co rocz nie dla naj zdol niej szych
uczniów szkół z te re nu Na szej Gmi ny
wrę cza ne są sty pen dia Wój ta Gmi ny Bul -
ko wo, któ re otrzy ma li: 1. Ucznio wie Szko -

ły Pod sta wo wej w Bli cho wie Ma ria Na gu -
szew ska Na ta lia Ka miń ska Ame lia
Utkow ska Ra fał Gra bow ski 2. Uczen ni ce
Szko ły Pod sta wo wej Bul ko wie Ni ko la
Gar lej Ame lia Ka czyń ska Zu zan na Ski -
biń ska 3. Uczen ni ce Szko ły Pod sta wo wej
w No wych Kru bi cach Klau dia Ba czew ska
Ga brie la Ma jor kie wicz 4. Uczeń Szko ły
Pod sta wo wej w No wych Łub kach Ma te -
usz Ra czyń ski 5. Ucznio wie Gim na zjum
w Bli cho wie Ju lia Kaź mier czak Ali cja Wa -
rzyń ska Ka ro li na Cy tac ka Na ta lia Pę che -
rzew ska Pa weł Kier niej 6. Uczen ni ce
Gim na zjum w Bul ko wie Ju lia Dy mek
Alek san dra Go lus Ka ro li na Kwiat kow ska.

Miesz kań cy Gmi ny Bul ko wo od zna -
cza ją się wiel ką go ścin no ścią i do brym ser -
cem. W nie dzie lę zo sta ła prze pro wa dzo na
zbiór ka pie nię dzy na rzecz Ga brie la Sin -
ko, któ ry cho ru je na mó zgo we po ra że nie

dzie cię ce czte ro koń czy no we. Ro dzi na
cho re go miesz kań ca Na szej Gmi ny Se ba -
stia na Łąd ki prze ka za ła po dzię ko wa nia za
wcze śniej szą zbiór kę, któ ra od by ła się 4
czerw ca 2017r. na te re nie ZSO w Bul ko -
wie. Po nad to Sto wa rzy sze nie „Na sza Przy -
szłość” pro wa dzi ła ka wia ren kę ze słod ki -
mi pysz no ścia mi. Do chód ze sprze da ży
de se rów i na po jów w kwo cie 572 zł Sto -
wa rzy sze nie po sta no wi ło prze zna czyć na
te ra pię ko mór ka mi ma cie rzy sty mi dla
ma łe go Se ba stia na.

Dni Bul ko wa or ga ni zo wa ne są z my -
ślą o miesz kań cach, któ rzy mo gą mi ło spę -
dzić czerw co wy week end na ło nie na tu ry,
pod czas wspól nej za ba wy. Je ste śmy
wdzięcz ni, że na sze sta ra nia do ce ni li za -
rów no go ście, miesz kań cy, jak i spon so rzy
oraz wszy scy, któ rzy ten czas po sta no wi li
spę dzić wła śnie w Bul ko wie.

Dni Bul ko wa
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W li sto pa do wym wy da niu ga ze ty e -
-wy szo gród przed sta wia li śmy Nor -
ber ta Piąt kow skie go z Grod ko wa.
Przy po mi nam iż 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. 

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.

Ro dzi na za ku pi ła mu sta ry uży wa -
ny ro wer któ ry co chwi le się psuł. Nor -
bert mi mo te go sta rał sie po ru szać po
oko li cy i mi mo swo jej ułom no ści jeź dził
sta rym ro we rem i go co chwi le sam na -
pra wiał na dro dze. Przez co Nor bert był

co chwi lę brud ny w sma rach.
Po na szym ape lu w ga ze cie ser ca lu -

dzi sie otwo rzy ły . Dzię ki zbiór ce osób
pry wat nych uda ło sie ze brać pie nią dze
któ re by ły wkła dem wła snym na za kup
sprzę tu. Głów ne go  fi nan so wa nia
udzie li ło Po wia to we Cen trum Po mo cy

Ro dzi nie. Za ku pio ny
zo stał no wy ro wer , cho -
dzik i dwa trój no gi. 

Nor bert jest prze -
szczę śli wy. Jest dum ny ze
swo je go no we go ro we ru z
9 bie ga mi któ rym mo że
po ru szać sie po oko li cy
bar dzo dzię ku je wszyst -
kim lu dziom do brej wo li
któ rzy mu po mo gli.  Dzię -
ku je my bar dzo wszyst kim
oso bom któ re prze ka za ły
swo je cięż ko za ro bio ne
pie nią dze oraz za po moc
Hu ber ta Więc kow skie go

oraz Sta ro sty Płoc kie go Ma riusz Bie niek
Na kon cie po zo sta ła jesz cze nie du -

ża kwo ta któ ra po mo że sfi nan so wać re -
mont ła zien ki w miesz ka niu Nor ber ta.
Oso by chcą ce po móc Nor ber to wi pro -
szo ne są o kon takt z opie ku nem Tel.
508 495 980

Nor bert i je go ro wer

Pra gnie my bar dzo go rą co po -
dzię ko wać wszyst kim, któ rzy za -
an ga żo wa li się w ak cję zbie ra -
nia fun du szy na te ra pię ko mór -
ka mi ma cie rzy sty mi dla Seb ka.
Dzię ki Wa szej życz li wo ści pod -
czas zbió rek przed ko ścio ła mi
w Bul ko wie i Da ni sze wie oraz
pod czas pik ni ku na te re nie
szko ły w Bul ko wie w dniu 4
czerw ca zdo ła li śmy ze brać
6 572,10 zł i 20 eu ro. 

Dro dzy dar czyń cy by li ście nie sa -
mo wi ci!!! Po mi mo okrop nej po go dy
dru ży ny: Zjed no czo nych Bul ko wo
i fir my Wa po -Tech ro ze gra ły wspa -
nia ły mecz na rzecz Se ba stia na,
a wier ni ki bi ce za si li li na sze pusz ki.
Stra ża cy za pew ni li nam bez pie czeń -
stwo i udo stęp ni li chęt nym do zwie -
dza nia swój wóz. Sto wa rzy sze nie
„Na sza Przy szłość” ra czy ło nas prze -
pysz ny mi ła ko cia mi. Wa ta cu kro wa,
ge nial nie ma lo wa ne buź ki i ba lo ni ki
w róż nych kształ tach roz bu dza ły
wy obraź nię naj młod szych. Kier -
masz i wy prze daż ga ra żo wa pro wa -
dzo ne przez wo lon ta riat
przy GOPS -ie oraz ro dzi ców z gru py
OA, rów nież cie szy ły się po wo dze -
niem. Ama to rzy gril la mo gli za spo -
ko ić swój ape tyt dzię ki p. M. Jo zwia -
ko wi, J. Je zna cho wi i A. Dą dzi ko wi,
zaś o opra wę mu zycz ną za dba ło
trzech DJ -ów i p. Be ata Ju racz ko.
Swo ją obec no ścią za szczy ci li nas: p.
wójt Ga briel Gra czyk, ksiądz pro -
boszcz Sła wo mir Trza ska oraz re dak -
tor na czel ny Ga ze ty Wy szo gród p.
Pa weł Kło bu kow ski i pa nie dy rek tor
tu tej szej szko ły: p. Mar ta Szum ska
i p. Ewa Kę dzier ska, któ rzy bar dzo
czyn nie bra li udział w im pre zie
wspie ra jąc na szą ak cję. Nie sa mo wi te

umie jęt no ści za pre zen to wa li nam
człon ko wie szkół ki wal ki „Ka ra te
Płock”, któ rych wy stęp uświet nił
nasz pik nik. 

18 czerw ca, dzię ki uprzej mo ści
p. wój ta, mo gli śmy jesz cze raz pod -
czas Dni Bul ko wa zbie rać pie nią dze.
Z kier ma szu oraz ze sprze da ży ciast
(sto wa rzy sze nie „Na sza Przy szłość”)
uzy ska li śmy 1706 zł. 

Przez nie mal ca ły rok szkol ny
miesz kań cy gmi ny zbie ra li pla sti ko -
we na kręt ki dla Seb ka. Fir ma EKO -
-MAZ za pła ci ła za nie 1170zł. 

A oto na si spon so rzy, bez któ -
rych nie uda ło by się za pew nić ty lu
atrak cji i ze brać ty lu pie nię dzy:

ZSO W BUL KO WIE NA CZE -
LE Z DY REK CJĄ, KSIĄDZ PRO -
BOSZCZ SŁA WO MIR TRZA SKA,
FIR MA WA PO -TECH, ZJED NO -
CZE NI BUL KO WO, GA ZE TA E -

-WY SZO GRÓD Z RED. PAW ŁEM
KŁO BU KOW SKIM, PAŃ STWO
MAR LE NA I ŁU KASZ GÓ REC CY
(buź ki, wa ta cu kro wa, ba lo ni ki),
FIR MA OLA -TRANS, FIR MA
EKO -MAZ, STO WA RZY SZE NIE
NA SZA PRZY SZŁOŚĆ, FIR MA
PKP CAR GO, SZKO ŁA POD STA -
WO WA W NO WYCH ŁUB KACH,
SA MO RZĄD SZKO ŁY POD STA -
WO WEJ W BUL KO WIE, RA DA
RO DZI CÓW W BUL KO WIE,
DZIE CI I RO DZI CE Z OD DZIA -
ŁÓW PRZED SZKOL NYCH
W BUL KO WIE, PAŃ STWO ZO -
FIA I RO BERT WOJ NA ROW SCY,
PA NI MAŁ GO RZA TA KĘP KA –
SKLEP LE WIA TAN, PAN MI -
CHAŁ PRZE PIÓR SKI – PIE KAR -
NIA W BLI CHO WIE, PA NI MAŁ -
GO RZA TA BAN DYCH – KWIA -
CIAR NIA W BUL KO WIE, PA NIE:
KA TA RZY NA BO RAW SKA I MO -
NI KA KO PER SA LON FRY ZJER -
SKO -KO SME TYCZ NY EU FO RIA
W BUL KO WIE, PAŃ STWO KA -
TA RZY NA I RO MAN CHMIE -
LEW SCY, PAŃ STWO GA BRIE LA
I HEN RYK OSSOW SCY,

DJ: MA RIUSZ WAR DA, MA -

RIUSZ SIO ŁEK, KA MIL MA LA -
NO WICZ, WO LON TA RIAT
I GOPS W BUL KO WIE, WSZY SCY
ZBIE RA JĄ CY NA KRĘT KI – DO -
CHÓD Z ICH SPRZE DA ŻY ZA SI -
LI KON TO SEB KA, PA NIE, KTÓ -
RE PRZY GO TO WA ŁY PRZE PYSZ -
NE WY PIE KI, WSZY SCY LU DZIE
DO BREJ WO LI, KTÓ RZY WSPAR -
LI NA SZĄ INI CJA TY WĘ

Pra gnie my bar dzo go rą co po -
dzię ko wać wszyst kim, któ rzy za an -
ga żo wa li się w ak cję zbie ra nia fun du -
szy na te ra pię ko mór ka mi ma cie rzy -
sty mi dla Se ba stia na Łąd ki. Dzię ki
Wa szej życz li wo ści pod czas zbió rek
przed ko ścio ła mi w Bul ko wie i Da ni -
sze wie oraz pod czas pik ni ku na te re -
nie szko ły w Bul ko wie w dniu 4
czerw ca i Dni Bul ko wa w dniu 18
czerw ca zdo ła li śmy ze brać 

8  278,10zł i 20 eu ro, zaś ze
zbiór ki kor ków uzy ska li śmy 1178zł!
Każ da Wa sza zło tów ka jest bez cen -
nym da rem ser ca! Dro dzy dar czyń cy
by li ście nie sa mo wi ci!!! Chry stus po -
wie dział: „by łem cho ry a od wie dzi li -
ście mnie”, Wy zro bi li ście wię cej –
po mo gli ście w le cze niu! 

W dniach 4 i 18 czerw ca  w Bul ko wie od by ły
się zbiór ki na rzecz Se ba stia na Łąd ki.
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Dzię ku je my za Pań stwa po lu bie -
nia, te le fo ny, ko men ta rze i wspar -
cie na szej ini cja ty wy. Py ta ją Pań -
stwo m.in. „Czy mo że my przed sta -
wić na sze zdję cia lot ni cze?” Ależ
oczy wi ście - przed sta wia my je, po -
nie waż uka zu ją w ca łej kra sie
pięk no Na szej Zie mi Czer wiń skiej. 

Py ta ją Pań stwo też o to „skąd się
wziął ów RY CERZ SA SIN z RO DU PO -
WA ŁÓW w Wy chódź cu?” Od po wia da -
my: on tu po pro stu miesz kał, al bo wiem
wieś „Wy chucz” by ła je go wła sno ścią.
PO WA ŁO WIE to sta ry pol ski ród ry cer -
ski her bu PO WA ŁA na zwa ny póź niej
OGOŃ CZYK wy wo dzą cy się z Ma ło -
pol ski lub ze Ślą ska, któ ry wy stę po wał
tak że na MA ZOW SZU i Ku ja wach.
Naj słyn niej si przed sta wi cie le ma zo -
wiec kiej „ga łę zi” te go ry cer skie go ro du
to:

• WOJ SŁAW (1060-1140) - pro to -
pla sta ro du , pia stun i wy cho waw ca
księ cia Bo le sła wa Krzy wo uste go ob da -
ro wa ny przez nie go urzę dem ko me sa
wro cław skie go;

• JA NUSZ WOJ SŁA WIC (XII w.)
– syn ww. Woj sła wa, PIERW SZY
KASZ TE LAN WY SZO GRODZ KI;

• ŻY RO AL BO ŻY RO SŁAW (zm.
1185 r.) – syn ww. Ja nu sza, wo je wo da
ma zo wiec ki;

• GED KO I (1160-1223) – młod -
szy brat Ży ro sła wa, bi skup płoc ki;

• OLT ŻY RO WIC (XIII w.) – syn
Ży ro sła wa, wo je wo da ma zo wiec ki;

• PIOTR (XIV w.) – póź niej szy
kasz te lan lu bel ski, wła ści ciel pierw szej
her bo wej pie czę ci ro do wej;

• Mi ko łaj PO WA ŁA Z TA CZO WA
– le gen dar ny ry cerz spod Grun wal du,
póź niej szy stol nik san do mier ski;

• SA SIN Z WY CHU CZA – sław -
ny ry cerz bi twy pod Grun wal dem.

Tak oto opi su je ich w po wie ści
„KRZY ŻA CY” Hen ryk Sien kie wicz na
pod sta wie kro nik JA NA DŁU GO SZA:
„… Zaś z ry cer ski mi go ść mi star ła się cho -
rą giew kró lew ska na dwor na, któ rej Cio -
łek z Że le cho wa prze wo dził. Tam Po wa -
ła z Ta cze wa, si łę nad ludz ką ma ją cy oba -
lał lu dzi i ko nie, kru szył że la zne heł my

jak sko ru py jaj, bił sam je den w ca łe gro -
ma dy, a obok nie go szli Lesz ko z Go ra ja,
dru gi Po wa ła z Wy chu cza i Mści sław ze
Skrzyn na…”. Za tem do słyn nych Po wa -
łów wpi sał się tak że nasz ro dak zie mi
czer wiń skiej, nasz czer wiń ski Bo ha ter
spod Grun wal du, sław ny ry cerz eli tar nej
kró lew skiej cho rą gwi na dwor nej SA SIN
Z WY CHU CZA (XIV – XV w.) z „do -
mu PO WA ŁÓW”. Wpi sał się zło ty mi
zgło ska mi w dzie je na szej w dzie je na szej
Oj czy zny nie tyl ko wal ką w za szczyt -
nym pierw szym sze re gu eli tar nej , kró -
lew skiej cho rą gwi. Wpi sał się tak że nie -
zwy kle waż nym wy da rze niem w dzie -
jach ów cze snej in ży nie rii mi li tar nej, bo
to wła śnie na je go wło ściach od by ły się
aż TRZY KROT NE prze pra wy przez
Wi słę wojsk kró la WŁA DY SŁA WA JA -
GIEŁ ŁY zmie rza ją cych na krzy ża ków.
Dwie z tych prze praw kro ni -
karz ów cze snych wy da rzeń
Jan Dłu gosz umiej sca wia kon -
kret nie w WY CHÓDŹ CU tj
w 1419 r. oraz w 1422 r.
Pierw sza, ta naj słyn niej sza w
lip cu 1410 r. w dro dze na
Grun wald też naj praw do po -
dob niej od by ła się na ist nie ją -
cym do dziś za wę że niu Wi sły
w Wy chódź cu. Słyn ny „most
łyż wo wy” kró la Ja gieł ły, któ ry
za dzi wił ów cze sną Eu ro pę,
miał 500 m dłu go ści i ty le
wła śnie ma sze ro ko ści ko ry to
Wi sły na tym za wę że niu. Już
nie co da lej w Wil ków cu Wi sła
roz le wa się na sze ro kość 1300 m, a w
oko li cach Czer wiń ska na wet do 1500
m. Kon cen tra cja wojsk pol skich i sprzy -
mie rzo nych od by wa ła się w Czer wiń -
sku, więc si łą rze czy Wła dy sław Ja gieł ło
wraz z ca łym ry cer stwem prze mie rzał
wie lo krot nie ten od ci nek dro gi mię dzy
Czer wiń skiem i Wy chódź cem. Wiódł
ich po na szej czer wiń skiej zie mi wła ści -
ciel tych dóbr ziem skich „RY CERZ SA -
SIN z do mu PO WA ŁÓW, bo tak na ka -
zy wał ów cze sny ry cer ski oby czaj. Czyż
ten fakt oraz chlub na obec ność NA -
SZGO BO HA TE RA pod GRUN WAL -
DEM nie po win na być wy ko rzy sta na do
mar ke tin gu tu ry stycz ne go na sze go re -
gio nu: gmi ny, po wia tu… a na wet ca łe go

Ma zow sza? Czyż na sza ini cja tyw na nie
za słu gu je na uwa gę , wspar cie i po moc?

Na za koń cze nie za pra sza my do
obej rze nia prze pięk nych kra jo bra zów z
tra sy SZLA KIEM RY CE RZA SA SI NA.
Czyż nie jest słusz nym przy sło wie…
„Cu dze chwa li cie swe go nie zna cie…”.

TEKST:

RY SZARD GOR TAT

DA RIUSZ UMIĘC KI

PAU LI NA ZIEM KIE WICZ

MAR CIN ŁĄT KA

MA RIUSZ CIE ĆWIERZ (SOŁ TYS WY CHÓDŹ CA)

KON TAKT:

E -MA IL: ZIE MIA CZER WIN SKA@GMA IL.COM

TEL. 517844272 RY SZARD GOR TAT KO OR DY NA TOR

PRO JEK TU

Z ZIE MI CZER WIŃ SKIEJ POD GRUN WALD… 
CZY LI SZLA KIEM RY CE RZA SA SI NA Z WY CHÓDŹ CA C.D
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24-25 czerw ca 2017 ro ku w Czer wiń sku od był się Fe sti wal Nad wi ślań skiej Tru skaw ki. Im pre za roz po czę ła sie w so bo tę  o 15.00 na Bul wa rze Wi śla nym w Czer wiń sku od kon kur sów oraz
wy ści gu ło dzi py chó wek na tra sie stad ni na ko ni na Zdziar ce – Bul war Wi śla ny w Czer wiń sku

Fe sti wal Nad wi ślań skiej Tru skaw ki
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Po cho dzi z re jo nu Kau ka zu, skąd
zo stał prze nie sio ny do środ ko wej
i wschod niej czę ści Eu ro py, gdzie
stał się ro śli ną in wa zyj ną i roz prze -
strze nił na roz le głych ob sza rach. 

Skla sy fi ko wa ny w 1944, na zwa ny
od na zwi ska ro syj skie go bo ta ni ka, ba -
da cza flo ry Kau ka zu, Dmi tri ja Iwa no -
wi cza So snow skie go  i opi sa ny
w 1970  przez gru ziń ską i ra dziec ką
bo ta nicz kę Idę  Pa now ną Man de no wą
(1909–1995), od lat 50. do 70.
XX wie ku wpro wa dza ny był do upra -
wy w róż nych kra jach  blo ku wschod -
nie go ja ko ro śli na pa stew na. Po nie dłu -

gim cza sie, z po wo du pro ble mów
z upra wą i zbio rem, głów nie ze wzglę -
du na za gro że nie dla zdro wia, upra wy
by ły po rzu ca ne. Ga tu nek oka zał się
przy by szem bar dzo kło po tli wym,
gdyż w szyb kim tem pie za czął się roz -
prze strze niać spon ta nicz nie. Jest to
agre syw na ro śli na in wa zyj na, nie zwy -
kle trud na do zwal cze nia Po wo du je
de gra da cję śro do wi ska przy rod ni cze -
go i ogra ni cza do stęp ność te re nu. Sok
wy dzie la ny przez świe że ro śli ny wy -
wo łu je zmia ny skór ne. Barszcz So -
snow skie go jest ob ję ty praw nym za ka -
zem upra wy, roz mna ża nia i sprze da ży
na te re nie Pol ski.

Ostrze że nie przed ro śli ną Barszcz So snow skie go 

Tru skaw ki na le żą do naj bar dziej
ce nio nych owo ców świa ta. Tą
szcze gól ną po zy cję za wdzię cza ją
wie lu swo im wła ści wo ściom, ta -
kim jak: do sko na ły smak, przy jem -
ny za pach, de li kat ność i so czy -
stość oraz moż li wość do kon sump -
cji w sta nie świe żym, na róż ne go
ro dza ju prze two ry i na mro żon ki. 

Ten sma ko wi ty owoc nie jest jed nak
dzie łem na tu ry i zo stał wy ho do wa ny
sto sun ko wo nie daw no bo w XVIII wie -
ku we Fran cji, lub jak po da ją in ne źró dła
w Ho lan dii. Na po trze by wy ży wie nia
ów cze snych dwo rów kró lew skich i ary -
sto kra tycz nych spro wa dza no do Eu ro py
sa dzon ki naj róż niej szych owo ców, wa -
rzyw i won nych przy praw. Upra wia no
je w spe cja li stycz nych go spo dar stwach
sa dow ni czo -wa rzyw no -zie lar skich ja kie
znaj do wa ły się w po bli żu re zy den cji
kró lew skich i ary sto kra tycz nych. Wśród
roz licz nych owo ców ja kie pro du ko wa -
no na kró lew skie i ma gnac kie sto ły by ły
tak że po ziom ki spro wa dzo ne do Eu ro -
py z Ame ry ki Pół noc nej. Kil ka dzie siąt
lat póź niej w po ło wie XVIII wie ku ko -
lej na eks pe dy cja bo ta nicz na przy wio zła
po ziom ki z Ame ry ki Po łu dnio wej z
Chi le. Zu peł nie przez przy pa dek ro śli -
ny obu tych ga tun ków po sa dzo no obok
sie bie, co umoż li wi ło ich obo pól ne za -
py le nie i skrzy żo wa nie się. To skrzy żo -

wa nie PO ZIOM KI CHI LIJ SKIEJ (Fra -
ga ria chi lo en sis) z PO ZIOM KĄ WIR -
GI NIJ SKĄ (Fra ga ria vir gi nia na) da ło
bo ta nicz ne go mie szań ca ja kim jest
TRU SKAW KA.

Na po cząt ku upra wy tru ska wek

pro wa dzo no pod ści słym nad zo rem
kró lew skich ogrod ni ków w Wer sa lu i te
no we owo ce by ły nie zwy kłym de se rem
kró lew skich obia dów. Po da wa no je na
spe cjal nie do te go ce lu pro du ko wa nych
mi nia tu ro wych ta le rzy kach. Kuch nia

kró lew ska re zy den cji kró lów fran cu -
skich w WER SA LU szczy ci ła się de se ra -
mi z tru ska wek. Tru skaw ki bar dzo szyb -
ko pod bi ły Eu ro pę i Ame ry kę Pół noc -
ną… a po tem ca ły świat. Od mia ny upra -
wia ne współ cze śnie są już jed nak wy ni -

kiem dzie sią tek lat żmud nej pra cy ho -
dow ców, któ rzy me to dą krzy żo wa nia i
se lek cji uzy ski wa li co raz lep sze ge no ty -
py.

Do Pol ski tru skaw ki tra fi ły dość
szyb ko; prze flan co wa ne z kró lew skich
ogro dów pro duk cyj nych za opa tru ją -
cych gi gan tycz ny dwór kró lów fran cu -
skich w Wer sa lu.

Pierw sze sa dzon ki tru ska wek prze -
sła ła do pol ski naj praw do po dob niej żo -
na kró la Fran cji LU DWI KA XV, kró lo -
wa MA RIA LESZ CZYŃ SKA cór ka wo -
je wo dy po znań skie go, a po tem kró la
Rze czy po spo li tej STA NI SŁA WA LESZ -
CZYŃ SKIE GO. Tra fi ły one naj pierw
do ogro dów ma gnac kiej sie dzi by zam ku
ro du LESZ CZYŃ SKICH W GO ŁU -
CHO WIE. Obec nie Pol ska jest po Hisz -
pa nii naj więk szym w Eu ro pie pro du -
cen tem tru skaw ki, a nasz re jon naj więk -
szym tru skaw ko wym za głę biem Pol ski i
Eu ro py.

Wszyst kim pro du cen tom tru ska -
wek oraz ich ro dzi nom – w szcze gól no -
ści Na szym Czy tel ni kom – prze sy ła my
NAJ LEP SZE ŻY CZE NIA W SE ZO -
NIE AN NO DO MI NI 2017. Uda nych i
ob fi tych zbio rów, do brych cen, har tu i
po go dy du cha w po ko ny wa niu co dzien -
nych trud no ści przy zbio rach i sprze da -
ży. Ży czy my tak że pę ka tych port fe li
szyb ko ro sną cych i po tę gu ją cych się
kont ban ko wych a po tem… sa tys fak cji i
za do wo le nia w wy da wa niu uzy ska nych
do cho dów.

TEKST:

RY SZARD GOR TAT

DA RIUSZ UMIĘC KI

MAR CIN ŁĄT KA

OPRA CO WA NIE:

MAR CIN ŁĄT KA

HI STO RIA TRU SKAW KI
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Praca dla Ciebie od zaraz – Agencja Pracy tymczasowej
pracaBIS dla jednego ze swoich klientów poszukuje

kandydatów na stanowisko Pakowacz w piekarni. Praca
w Nowym Dworze Mazowieckim. Zapewniamy umowę

o pracę, dojazd, tel. 507-444-910, 780-069-700.
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Ma low ni czo wi ją ca się rze ka, mnó -
stwo zie le ni, ci sza, spo kój, re laks…
Uczest ni cy spły wu ka ja ko we go rze -
ką Skrwą, któ ry od był się 22 czerw -
ca, z pew no ścią jesz cze przez dłu gi
czas bę dą mie li co wspo mi nać. In ni
mo gą już pójść w ich śla dy.

Sta ro stwo Po wia to we w Płoc ku za -
pro si ło miesz kań ców na spływ z oka zji
wy ty cze nia szla ku tu ry stycz ne go w
Do li nie Skrwy na te re nie Bru dzeń -
skie go Par ku Kra jo bra zo we go. Jest to
jed no z za dań do fi nan so wa ne go z fun -
du szy unij nych pro jek tu „Ochro na
bio róż no rod no ści oraz ogra ni cze nie
ne ga tyw ne go od dzia ły wa nia ru chu
tu ry stycz ne go na ob sza ry cen ne przy -
rod ni czo i pro mo wa nie lo kal nych wa -
lo rów przy rod ni czych na te re nie Po -
wia tu Płoc kie go”.

Pro jekt ten, od 2016 r., re ali zu je Wy -
dział Śro do wi ska i Roz wo ju Ob sza rów
Wiej skich Sta ro stwa Po wia to we go w Płoc -
ku w part ner stwie z Nad le śnic twa mi
Płock i Łąck. Skła da ją się na nie go dzia ła -
nia obej mu ją ce za rów no kwe stie tu ry sty ki
i eko lo gii, jak i edu ka cji. W su mie jest to 16
za dań, m.in.:

-- utwo rze nie miej sca wy po czyn ku i
re kre acji nad Je zio rem Łąc kim Du żym,

-- or ga ni za cja bli sko 70 km no wych
tras tu ry stycz nych wzdłuż brze gów Wi sły,

-- za ło że nie mi ni ogro dów bo ta nicz -
nych przy pla ców kach oświa to wych
w Wy szo gro dzie, Gą bi nie i Płoc ku,

-- za pro jek to wa nie i za ło że nie La su
Den dro lo gicz ne go na te re nie Nad le śnic -
twa Łąck,

-- mo der ni za cja szla ków tu ry stycz no -
-re kre acyj nych Nad le śnic twa Płock,

-- utwo rze nie por ta lu edu ka cji eko lo -
gicz nej,

-- wy ty cze nie szla ku tu ry stycz ne go w
Do li nie Skrwy na te re nie Bru dzeń skie go
Par ku Kra jo bra zo we go.

Pra ce prze wi dzia ne na la ta 2016 –
2019 re ali zo wa ne są eta pa mi. War tość
pro jek tu opie wa na pra wie 3,2 mln zł,
unij ne do fi nan so wa nie wy no si po nad 2,5
mln zł.

Wśród za dań już zre ali zo wa nych są
utwo rze nie por ta lu eko lo gicz ne go wraz z
apli ka cją mo bil ną (por tal do stęp ny jest na
stro nie in ter ne to wej eko ini cja ty wa -po -
wiat plock.pl, na to miast apli ka cję moż na
po brać za po mo cą „Skle pu Play”, wpi su jąc
„eko ini cja ty wa po wiat płoc ki”) oraz wła -
śnie szlak tu ry stycz ny w Do li nie Skrwy.
W ra mach za da nia wy po sa żo no szlak w
drob ną in fra struk tu rę tu ry stycz ną, ta ką
jak sto ły, ła wy i po jem ni ki na śmie ci, po ja -
wi ły się ta bli ce in for ma cyj ne i edu ka cyj ne,
zo sta ły m.in. wy bu do wa ne po rę cze i stop -
nie przy zej ściach do wo dy.

Wy ty cze nie obej mo wa ło in wen ta ry -
za cję geo de zyj ną szla ku tu ry stycz ne go
oraz na nie sie nie go na ma pę tu ry stycz ną
Po wia tu Płoc kie go. In for ma cja o szla ku

po ja wi się w apli ka cji mo bil nej na ta ble ty i
smart fo ny.

Szlak w Do li nie Skrwy ma ok.25 km
dłu go ści. Jest to szlak pie szo – ka ja ko wy,
któ ry za czy na się w miej sco wo ści Pa rzeń, a
koń czy na wy so ko ści Mu rzy no wa. Spływ
moż na roz po cząć w Ra dot kach lub w
Cier sze wie – w obu tych miej sco wo ściach
jest zna ko mi ta in fra struk tu ra dla tu ry -
stów, moż na od po cząć, coś zjeść i po po dzi -
wiać przy ro dę. Zresz tą tra sa ca łe go szla ku
eks po nu je wa lo ry przy rod ni cze Bru dzeń -
skie go Par ku Kra jo bra zo we go oraz Do li ny
Skrwy.

Sta ro sta Płoc ki Ma riusz Bie niek, pod -
czas po prze dza ją cej spływ kon fe ren cji pra -
so wej, mó wił dzien ni ka rzom, że w su mie
– dzię ki pro jek to wi po świę co ne mu bio -
róż no rod no ści – na te re nie Po wia tu Płoc -
kie go przy bę dzie ok.150 km tras tu ry -
stycz nych, m.in. wzdłuż brze gów Wi sły.
Re laks uła twią i uprzy jem nią tam ła wo sto -
ły, ta bli ce edu ka cyj no -in for ma cyj ne,
punk ty mo ni to rin gu przy rod ni cze go (ob -
ser wa cja pta ków po przez za mon to wa ne
na sta łe lu ne ty), ro we ry elek trycz ne, Drze -
wa OZE, czy li ener ge tycz ne drze wa, któ re
prze kształ ca ją ener gię sło necz ną w ener gię
elek trycz ną. Drze wa OZE zo sta ną za mon -
to wa ne na te re nie gmin Wy szo gród i No -
wy Du ni nów, nie ba wem ta ka kon struk cja
po ja wi się tak że przed bu dyn kiem Sta ro -
stwa Po wia to we go w Płoc ku.

- Chcie li śmy po ka zać, że nie tyl ko na
Ma zu rach moż na cie ka wie i ak tyw nie spę -
dzić czas. My też ma my ta kie wspa nia łe
miej sce, o któ rym wciąż wie bar dzo ma ło
osób – mó wił Sta ro sta Ma riusz Bie niek,
pod kre śla jąc wa lo ry re gio nu, zwa ne go
Ma zo wiec ką Szwaj ca rią.

W kon fe ren cji i in au gu ra cji no wo wy -
ty czo ne go szla ku tu ry stycz ne go wzię li
udział miesz kań cy Po wia tu Płoc kie go,
Rad ni Po wia tu: Bo gu sław Jan kow ski, Mar -
cin Pio trow ski, Pa weł To kar ski, To masz
Du da, Wójt Gmi ny Bru dzeń Du ży An -
drzej Dwoj nych, Dy rek tor płoc kiej De le -
ga tu ry Urzę du Mar szał kow skie go Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go To masz Ko mi -
nek, Se kre tarz Po wia tu Mi chał Twar dy,
Dy rek tor Wy dzia łu Śro do wi ska i Roz wo -
ju Ob sza rów Wiej skich Do ro ta Za krzew -
ska oraz in ni pra cow ni cy Sta ro stwa Po wia -
to we go w Płoc ku, Lu dwik Ryn carz z Bru -
dzeń skie go Par ku Kra jo bra zo we go.

By li tak że part ne rzy przed się wzię cia:
-- Miesz ko Ogoń czyk -Mą kow ski –

Fir ma QU ALI TAS Sp. z o.o.
-- To biasz Je zio row ski – Fir ma Usłu -

go wo Han dlo wa Iza be la Je zio row ska,
Ośro dek Re kre acyj no Szko le nio wy w
Cier sze wie,

-- Ar tur Ga łach.
Nie obec ny był przed sta wi ciel PUH

Li dia Ca ban, któ re rów nież jest part ne -
rem te go za da nia.

Kon fe ren cja i po czą tek spły wu od by -

ły się w Ra dot kach – „Osa da Mły na rza”,
skąd kil ka dzie siąt osób po pły nę ło ka ja ka -
mi do Cier sze wa (ok. 7 km, bli sko 2 godz.
w ka ja kach). Po przy pły nię ciu do ce lu, na
uczest ni ków spły wu cze kał po czę stu nek i
bar dzo mi le spę dzo ny czas na te re nie
ośrod ka w Cier sze wie.

Sta ro sta: „Stwórz my mo dę na Skrwę
i Zie mię Płoc ką”! [SPŁYW KA JA KO WY]

Pod czas „Pik ni ku Ser ce dla Se by” Zjed -
no cze ni Bul ko wo oraz re pre zen ta cja
WA PO -TECH Bul ko wo mie li za szczyt za -
grać mecz cha ry ta tyw ny dla bo ha te ra
wy da rze nia Se ba stia na Łąd ki. 

Obie dru ży ny ro ze gra ły bar dzo do -
bry mecz na wy so kim po zio mie fa ir
play. Obej rzeć moż na by ło du żo go li,
kar ne i pięk ne ak cje. Roz po czę cie me -
czu rów nież by ło bar dzo emo cjo nu ją ce
dla Seb ka, gdyż wspól nie z pił ka rza mi

mógł roz po cząć spo tka nie i przy bić z
każ dym „5” ! Wszyst kie go le de dy ku je -
my Seb ko wi !!

ZJED NO CZE NI Z SEB KIEM!!!
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