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Kon rad Pe płow ski (Kon dziu) to twar dy, uśmiech nię -
ty fa cet. Nie pa mię tam już kie dy go pierw szy raz
spo tka łem, ale na pew no był wte dy uśmiech nię ty.
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Jak wiele jest ludzi z ciekawymi pasjami, którymi by
mogli podzieliç się z innymi. Pomóc innym tylko dla
czystej satysfakcji. Stąd padł pomysł utworzenia
portalu internetowego. strona  5
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W tym ro ku ob cho dzi my  set ną rocz ni ce od zy ska nia nie pod le gło -
ści prze Pol skę. W 1918 ro ku dzię ki du że mu wy sił ko wi Po la ków
i szczę śli wym oko licz no ściom po 123 la tach Pol ska uzy ska ła nie -
pod le głość. Póź niej my ja ko Po la cy mu sie li śmy krwią po twier -
dzać, że jest to na sza zie mia i je ste śmy jej god ni.

Z oka zji 100 le cia od zy ska nia Nie pod le gło ści przez Pol skę w wie lu mia sta usta wia ne są po mni ki, gła -
zy, ta bli ce lub in ne sym bo le upa mięt nia ją ce tą waż ną dla nas da tę.

Chciał bym wyjść do miesz kań ców na szej gmi ny Wy szo gród z ini cja ty wą po sa dze nia drze wa.
Drze wa szcze gól ne go. Prze pięk nej pol skiej li py.  Drze wa jak że cha rak te ry stycz ne go dla Pol ski.  La tem

pach ną ce go i da ją ce go mi ły cień.
Jest ono wy jąt ko we gdyż za czę ło ro snąc w 1989 ro ku, da ty dla Pol ski rów nież szcze gól nej.  Pol ska za -

czy na ła się wte dy zmie niać i na dal się zmie nia.
Mo że my mieć ży wy po mnik upa mięt nia ją cy waż ne da ty w hi sto rii Pol ski.
Aby móc to zre ali zo wać po trze bu ję jak zwy kle wa szej, czy li miesz kań ców Mia sta i Gmi ny Wy szo -

gród po mo cy. Za zna czam i miesz kań ców gmi ny – że by to drze wo by ło drze wem nas wszyst kich, jed no -
czą cym miesz kań ców gmi ny Wy szo gród ja ko na szej ma łej Oj czy zny.

Pierw sza naj waż niej sza rzecz to skom ple to wa nie ko mi te tu spo łecz ne go. I to bły ska wicz nie.
Zna leźć god ne miej sce na po sa dze nie te go drze wa.
I je śli chce my a po win ni śmy to zro bić zor ga ni zo wać uro czy sto ści.
Bar dzo Was pro szę o pil ny kon takt ze mną. re dak cja@e -wy szo grod te le fon 508100277
Naj waż niej sze rze czy są już prze ze mnie za ła twio ne. Drze wo o war to ści pa ru ład nych ty się cy bę dzie

po da ro wa ne przez fir mę zaj mu ją ca się ra to wa niem drzew. Fir ma Drew smol.  Jest to czo ło wa świa to wa
fir ma któ ra prze sa dza ła pal my w Du ba ju, drze wa w Wa ty ka nie i sa dzi ła drze wa ju bi le uszo we drze wa dla
Pre zy den ta Pol ski. Czas trwa nia te go przed się wzię cia to jed na go dzi na.

Aby zdą żyć to zro bić ma my nie wie le cza su. Drze wo mu si być po sa dzo ne na po cząt ku paź dzier ni ka
PA WEŁ KŁO BU KOW SKI

Drze wo na 100 le cie Nie pod le gło ści

reklama
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Wiel ki mi kro ka mi zbli ża sie ter -
min wy bo rów sa mo rzą do wych. Juz
nie dłu go 21 paż dzie ni ka bę dzie my
glo so wać na na szych przed sta wi cie li
w struk tu rach sa mo rzą du te ry to rial -
ne go. Tak krót ko przy po mnę Wam co
to jest sa mo rząd.  

Sa mo rząd – to nie za leż ne
od nad rzęd nej wła dzy de cy do wa nie
o wła snych spra wach, wy ko ny wa nie
funk cji uzu peł nia ją cych w sto sun ku
do władz. 

Jest sa mo rząd uczniow ski, jest sa -
mo rząd go spo dar czy, sa mo rząd bran -
żo wy itp. itd. Każ dy z nich to   pod -
miot wy stę pu ją cy w imie niu wła sne -
go lo kal ne go śro do wi ska. Sa mo rząd
to ele ment za rzą dze nia od dol ne go
a nie prze dłu że nie wła dzy od gór nej.

Dla te go po win ni śmy eli mi no wać
wpły wy par tii po li tycz nych w sa mo -
rzą dach.

Pro ble mem jest jesz cze fi nan so -
wa nie kam pa nii wy bor czej  i nie rów -
nych za so bów kan dy da tów z po par -
ciem par tyj nym a kan dy da tów nie za -
leż nych. In ne są moż li wo ści fi nan so -
we par tii po li tycz nych a in ne osób
z wła snym skrom nym bu dże tem.

Tak dla przy po mnie nia i za sta no -
wie nia się przed wy bo ra mi.

Po zdra wiam 
PA WEŁ KŁO BU KOW SKI
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Wójt Gmi ny Bul ko wo oraz Gmin na Bi -
blio te ka Pu blicz na w Bul ko wie ser -
decz nie za pra sza ją miesz kań ców,
przy ja ciół i sym pa ty ków na je dy ne

w swo im ro dza ju – Na ro do we Czy ta nie
w Bul ko wie. W tym ro ku pro po nu je my
Pań stwu wy jąt ko wą for mu łę w po sta ci

współ cze sne go przed sta wie nia te -
atral ne go w wy ko na niu mło dzie żo we -
go „Te atru za Re ga łem”. Za pra sza my
na spek takl pt. „To do pie ro PRZED -

WIO ŚNIE na sze...” 22 wrze śnia
o godz. 11.00 (so bo ta).

W trwa ją cym ro ku stu le cia od zy ska nia
przez Pol skę nie pod le gło ści lek tu rą

Na ro do we go Czy ta nia jest „Przed wio -
śnie” Ste fa na Że rom skie go.

Za chę ca my do za bra nia ze so bą wła -
sne go eg zem pla rza „Przed wio śnia”,
do któ re go bę dzie moż na wbić oko -

licz no ścio wą pie częć.

Eko DopłatyEko Dopłaty
Spotkanie dla mieszkańców

Spotkanie informacyjne 
Sala OSP Wyszogród 
ul. Niepodległości 6

„To do pie ro PRZED WIO ŚNIE na sze...”
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Fun da cja dla Ro da ka oraz Miej ska
i Gmin na Bi blio te ka w Wy szo gro dzie wraz
z Fi lią Bi blio tecz ną w Rę bo wie, ser decz -
nie za pra sza ją czy tel ni ków na spo tka nie
au tor skie z pi sar ką Jo an ną Jax – or ga ni -
zo wa ne w ra mach cy klu Spo tkań dla Ro -
da ka – któ re od bę dzie się w Rę bow skim
Do mu Kul tu ry w dniu 20.09.2018 ro ku
o go dzi nie 16: 30. 

Spo tka nie jest or ga ni zo wa ne dzię ki po mo cy i do -
brej współ pra cy z Fun da cją dla Ro da ka. Au tor ka, za -
pre zen tu je swo ją naj now szą książ kę, któ ra po wsta ła
w in spi ra cji dzia łal no ści Fun da cji dla Ro da ka.

Dzię ki te mu iż miesz kań cy gmi ny Wy szo gród
włą czy li się w po moc dla ro da ków je ste śmy pierw si
na ścież ce pro mo cyj nej no wej książ ki. Na spo tka niu
z pew no ścią do wie my się co łą czy miesz kań ców Rę -
bo wa z tą no wą książ ką. 

Mi ło śni cy twór czo ści pa ni Jo an ny, bę dą mo gli za -
ku pić jej książ ki oraz oso bi ście zdo być de dy ka cję.

Spo tka nie bę dzie mia ło cha rak ter ka me ral ny.

Spo tka nie au tor skie z

Jo ann Jax
z cy klu Spo tkań dla Ro da ka

Od dzie się cio le ci Wy szo gród
cze ka na gaz ziem ny. Już nie dłu -
go na dej dzie je sień, za cznie się
se zon grzew czy i z po wo du za dy -
mie nia pro ble mem bę dzie wyj -
ście na uli cę, szcze gól nie wie -
czo rem. Du szą cy dym to nie tyl -
ko nie do god ność. Za dy mie nie
i smog są bar dzo nie bez piecz ne
dla zdro wia. Z jed nej stro ny
miesz ka my na pro win cji i po -
win ni śmy cie szyć się świe żym
po wie trzem a z dru giej stro ny
ży je my w mi kro kli ma cie spa lin.
Miesz ka nie w smo gu mo że się
od bić na na szym zdro wiu i na -
szych dzie ci. Pro ble my mo gą się
uak tyw nić po wie lu la tach.

Za dy mio ny Wy szo gród to uciąż li -
wość dla nas miesz kań ców ale też at -
mos fe ra od stra sza ją ca przy jezd nych. Ta -
kie mia sto nie mo że być mia stem atrak -
cyj nym dla tu ry stów jak i no wych
miesz kań ców. Je śli chce my że by mia sto
i gmi na się roz wi ja ła trze ba pod jąć dzia -
ła nia w kie run ku po pra wy czy sto ści po -
wie trza. 

Do stęp ność ga zu ziem ne go ja ko pa -
li wa to też do dat ko wy atut dla po ten -
cjal nych in we sto rów dla któ rych wo da
i prąd nie są wy star cza ją cym ar gu men -
tem dla ulo ko wa nia tu taj in we sty cji.

Są też py ta nia o kosz ty zwią za ne
z wy mia ną pie ców. 

Przy po mi nam że, na po cząt ku ro ku
Pan Pre mier Kor nel Mo ra wic ki ogło sił
pro gram „Czy ste Po wie trze”. W ra mach
te go pro gra mu bę dzie moż na uzy skać
wspar cie na wy mia nę pie ca z rzą do -
wych pie nię dzy. Jest to bar dzo waż ny ar -
gu ment po nie waż ta ki pro gram uła twi
mo der ni za cję ko tłow ni i a pu blicz ne
wspar cie nie ob cią ży kosz ta mi bu dże tu
na szej gmi ny.

Pi szę i przy po mi nam o ga zie ziem -
nym, po nie waż jest on bar dzo waż nym
ta nim i stra te gicz nym pa li wem. Wie le
osób po wąt pie wa w to, że gaz mo że być
do stęp ny w na szej gmi nie. Nie jest to pro -
ste. Przy po mi nam jed nak iż na dal pra cu -
ję w te ma cie Ga zu Ziem ne go dla Wy szo -
gro du. Je śłi te go nie wi dzi cie to nie zna -
czy, że w tym te ma cie nic się nie dzie je.

Gaz Ziem ny to obec nie naj bar dziej
eko lo gicz ne i naj tań sze pa li wo. A Wy
na nie za słu gu je cie.

Po zdra wiam 
PA WEŁ KŁO BU KOW SKI

Gaz dla Wy szo gro du
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20-le cie Sto wa rzy sze nia „Two ja Gmi na” w Bo dza no wie

Gra tu lu ję wszyst kim człon -
kom Sto wa rzy sze nia pięk ne -
go ju bi le uszu i fan ta stycz -
nych osią gnięć na po lu spo -
łecz no -kul tu ral nym. To za -
szczyt pra co wać w Po wie cie,
w któ rym dzia ła ją ta cy
wspa nia li, po moc ni, za an ga -
żo wa ni w swo ją dzia łal ność
lu dzie – mó wi 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 w Sta ro stwie Po -
wia to wym w Płoc ku.

W dniu 1 wrze śnia 2018 r. Sto wa -
rzy sze nie „Two ja Gmi na” w Bo dza no -
wie zor ga ni zo wa ło spo tka nie pn. „Bie -
sia da pa trio tycz na”. Uro czy stość ta by ła
zwią za na z ob cho dzo nym w tym ro ku
ju bi le uszem 20-le cia dzia łal no ści Sto -
wa rzy sze nia „Two ja Gmi na”.

Sto wa rzy sze nie po wsta ło w 1998 r.
ja ko ko mi tet wy bor czy. W na stęp nych la -
tach za czę ło ak tyw ną dzia łal ność na sze -
ro ko ro zu mia nej ni wie spo łecz no -kul tu -
ral nej. Do tych czas Sto wa rzy sze nie „Two ja
Gmi na” zor ga ni zo wa ło kil ka dzie siąt wy -
staw, kon cer tów i ple ne rów, któ re za wsze
cie szy ły się du żą po pu lar no ścią wśród
miesz kań ców gmi ny i za pro szo nych go -
ści. Ja ko miej sce swo jej ak tyw no ści wy bie -
ra ło naj bar dziej cie ka we i god ne po pu la ry -
za cji miej sca w gmi nie Bo dza nów, m. in.:

młyn wod ny w Gą se wie, obiek ty za byt ko -
we w Ka ni go wie, Cie ślach i Bo ro wi cach
oraz przy rod ni czo atrak cyj ne miej sca
w Bia ło brze gach i Kę pie Pol skiej.

Te go rocz ne spo tka nie by ło oka zją
do pod su mo wa nia do tych cza so wej
dzia łal no ści Sto wa rzy sze nia. Jed no cze -
śnie je go za ło ży cie le i dzia ła cze zo sta li
uho no ro wa ni przez wła dze sa mo rzą do -
we. Mar sza łek Wo je wódz twa Ma zo -
wiec kie go  Adam Stru zik  przy znał me -
dal za za słu gi dla wo je wódz twa ma zo -
wiec kie go „Pro Ma so via” pre ze so wi Sto -
wa rzy sze nia  Paw ło wi Ró żań skie -
mu  oraz dy plo my pa miąt ko we dla by -
łych i obec nych człon ków za rzą du sto -
wa rzy sze nia: Je rze go Ma lic kie go, Sta ni -
sła wa Pę che rzew skie go,  Te re sy Bo -
giel,  Ja ni ny Ma lic kiej,  Ire ny Krze miń -

skiej  oraz dla Wój ta Gmi ny Bo dza -
nów Je rze go Sta ni szew skie go.

Me dal „Pro Ma so via”, w imie niu
Mar szał ka, wrę czy ła Dy rek tor Wy dzia łu
Roz wo ju Go spo dar cze go i Pro mo cji
w Sta ro stwie Po wia to wym w Płoc ku Ka -
ro li na Ko per. Przed sta wi ciel ka Sta ro sty
Płoc kie go Ma riu sza Bień ka wrę czy ła po -
nad to Sto wa rzy sze niu pre zent od Po wia -
tu Płoc kie go – na miot ple ne ro wy, któ ry
z pew no ścią przy da się pod czas or ga ni za -
cji róż ne go ro dza ju im prez i wy da rzeń.

Pod czas bie sia dy w Bo dza no wie od -
by ła się wy sta wa prac  Jo lan ty Lesz czyń -
skiej, miał miej sce kon cert utwo rów
z okre su mię dzy wo jen ne go w wy ko na -
niu An ny Ma rii Ada miak (so pran) i Paw ła
Świę to rec kie go (te nor). W trak cie im pre -
zy wy stą pił tak że dzia ła ją cy przy Gmin -

nym Cen trum Kul tu ry i Spor tu ze -
spół  „The Vo ice Or kie stra”  pro wa dzo ny
przez Mar ci na Ję drze jew skie go.

Spo tka nie za koń czy ło się de gu sta -
cją wspa nia łych pie ro gów i in nych spe -
cja łów, wy ko na nych przez  „Bo dza now -
skie Pie ro żan ki”.

Im pre za by ła przy kła dem wspól ne -
go dzia ła nia w ob sza rze spo łecz nym kil -
ku pod mio tów, któ re współ uczest ni czy -
ły w jej przy go to wa niu. Or ga ni za to rzy
dzię ku ją za po moc i wspar cie Sta ro ście
Płoc kie mu  Ma riu szo wi Bień ko wi, Wój -
to wi Gmi ny Bo dza nów  Je rze mu Sta ni -
szew skie mu  oraz Pol skie mu Ban ko wi
Spół dziel cze mu w Cie cha no wie. Szcze -
gól ne sło wa po dzię ko wa nia kie ru ją
do pra cow ni ków Gmin ne go Cen trum
Kul tu ry i Spor tu w Bo dza no wie.

Prze targ roz strzy gnię ty, umo wa pod pi sa na, te raz już tyl ko
czas za cząć pra ce. La da chwi la roz pocz nie się dłu go ocze -
ki wa na mo der ni za cja obiek tów spor to wych w Wy szo gro -
dzie. W pierw szej ko lej no ści od no wio ne zo sta nie bo isko.
Za kres rze czo wy przed mio tu za mó wie nia obej mo wał prze -
bu do wę ist nie ją ce go bo iska do pił ki noż nej, bu do wę ogro -
dze nia po je go ob wo dzie, pił ko chwy tów i bra mek, bu do wę
doj ścia i do jaz du do bo iska oraz prze bu do wę ist nie ją cej
ka na li za cji desz czo wej. Na prze pro wa dze nie po wyż szych
prac z koń cem lip ca ogło szo ny zo stał prze targ nie ogra ni -
czo ny. Wpły nę ły trzy ofer ty, a któ rych naj ko rzyst niej szą
zło ży ła fir ma Ada - li ght Sp. z o.o. Bu dy Ko zic kie 56, 09-
500 Go sty nin. Dziś zo sta ła pod pi sa na umo wa po mię dzy
Sta ro stą Płoc kim Ma riu szem Bień kiem a Wy ko naw cą.
Wy re mon to wa ny obiekt zo sta nie od da ny do użyt ku z koń -
cem li sto pa da 2018 ro ku.

I etap mo der ni za cji obiek tów spor to wych w Wy szo gro dzie – umo wa pod pi sa na
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„Wy po sa że nie bu dyn ku
Ochot ni czej Stra ży Po żar nej

w m. Drwa ły”
W dniu 09.08.2018 r. na stą pił koń co wy od biór ro bót dla za da nia
współ fi nan so wa ne go przy po mo cy środ ków z bu dże tu Wo je wódz -
twa Ma zo wiec kie go w ra mach – Ma zo wiec kie go In stru men tu Ak -
ty wi za cji So łectw Ma zow sze 2018 p. n. – „Wy po sa że nie bu dyn ku
Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w m. Drwa ły”

Cał ko wi ta war tość za da nia wy nio sła: 13 500,00 zł brut to

Do ta cja Urzę du Mar szał kow skie go Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go w ra mach
Ma zo wiec kie go In stru men tu Ak ty wi za cji So łectw MA ZOW SZE 2018 sta no wią ca
do 50 % war to ści kosz tów kwa li fi ko wa nych re ali za cji Za da nia: 6 500 zł

Od bio ru do ko na li przed sta wi cie le stro ny Za ma wia ją cej:

– Bur mistrz Gmi ny i Mia sta Wy szo gród – Jan Bosz ko
– Kie row nik Re fe ra tu Gmi ny i Mia sta Wy szo gród – Ar tur Kaź mier czak
– Soł tys wsi Drwa ły – Bo gu sław Ka ra sie wicz

Po zy ska ne z Urzę du Mar szał kow skie go do fi nan so wa nie po zwo li ło na za kup do -
dat ko we go wy po sa że nia bu dyn ku Stra ży (m. in. krze seł, sto łów, kur ty ny sce nicz nej,
war ni ków do wo dy). Dzię ki za ku pio ne mu sprzę to wi bu dy nek, któ ry słu ży miesz -
kań com wsi rów nież ja ko świe tli ca wiej ska, po pra wi ja kość i kom fort od by wa ją cych
się tam spo tkań lo kal nej spo łecz no ści. Do po sa że nie bu dyn ku Ochot ni czej Stra ży
Po żar nej po zwo li na wspól ne spo tka nia do ty czą ce oma wia nia spraw do ty czą cych so -
łec twa w jesz cze lep szych wa run kach oraz bę dzie sprzy ja ło ak ty wi za cji i in te gra cji
miesz kań ców Drwał.

URZĄD MIA STA I GMI NY WY SZO GRÓD

„Mo der ni za cja sys te mu grzew cze go
bu dyn ku Świe tli cy Wiej skiej 
w miej sco wo ści Ciuć ko wo”

W dniu 09.08.2018 r. na stą pił koń co wy od biór
ro bót dla za da nia współ fi nan so wa ne go przy po -
mo cy środ ków z bu dże tu Wo je wódz twa Ma zo wiec -
kie go w ra mach – Ma zo wiec kie go In stru men tu
Ak ty wi za cji So łectw Ma zow sze 2018 p. n. – „Mo -
der ni za cja sys te mu grzew cze go bu dyn ku Świe tli -
cy wiej skiej w miej sco wo ści Ciuć ko wo”

Cał ko wi ta war tość za da nia wy nio sła: 14 900,00 zł

Do ta cja Urzę du Mar szał kow skie go Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go w ra -
mach Ma zo wiec kie go In stru men tu Ak ty wi za cji So łectw MA ZOW SZE 2018 sta no -
wią ca do 50 % war to ści kosz tów kwa li fi ko wa nych re ali za cji Za da nia: 7 300 zł

Od bio ru do ko na li przed sta wi cie le stro ny Za ma wia ją cej:

– Bur mistrz Gmi ny i Mia sta Wy szo gród – Jan Bosz ko
– Kie row nik Re fe ra tu Gmi ny i Mia sta Wy szo gród – Ar tur Kaź mier czak
– Soł tys wsi Ciuć ko wo – Woj ciech Lu bi szew ski
przy udzia le
Pa ni Ewy Dol nej oraz Kry sty ny Krze miń skiej

Za da nie wy ko na ła: Fir ma Usłu go wo - Han dlo wa Ma ria Ma da ny 09-460 Ma ła
Wieś, re pre zen to wa na przez współ wła ści cie la Pa na Szcze pa na Ma da ne go

Zre ali zo wa nie pro jek tu mo der ni za cji ogrze wa nia bu dyn ku świe tli cy wiej skiej
w so łec twie Ciuć ko wo po pra wi kom fort ko rzy sta nia z świe tli cy zwłasz cza mie sią -
cach zi mo wych.

Od no wio na in sta la cja w zna czą cy spo sób pod nie sie funk cjo nal ność i stan dard
bu dyn ku w któ rym od by wa ją się wszyst kie waż ne spo tka nia do ty czą ce lo sów miesz -
kań ców wsi, spo tka nia spo łecz ne i wy da rze nia kul tu ral ne. Re ali za cja re mon tu świe -
tli cy przy czy ni się do ak ty wi za cji ży cia lo kal ne go spo łe czeń stwa.

URZĄD MIA STA I GMI NY WY SZO GRÓD

Prze bu do wa dro gi gmin nej nr 290420W 
w miej sco wo ści No wy Pod leck

W dniu 4 wrze śnia 2018 r. zo sta ły ode bra ne pra ce do ty czą ce prze bu do wy dro gi gmin nej w miej sco wo ści No wy Pod leck,
na od cin ku 1,7 km o sze ro ko ści 4 m (po wierzch nio we po trój ne utrwa le nie na wierzch ni kru szy wem na pod bu do wie o gru bo -
ści 8 cm z kru szy wa ła ma ne go). Wy ko ny wa ne są rów nież po bo cza o sze ro ko ści 0,5 m z mie szan ki ka mien nej. Gmi na Bul ko wo
otrzy ma ła na ten cel do fi nan so wa nie w wy so ko ści 200 000,00 zł w ra mach dzia ła nia,, Wspar cie dla roz wo ju lo kal ne go kie ro wa -
ne go przez spo łecz ność w ra mach ini cja ty wy LE ADER” ob ję te go PROW na la ta 2014-2020. Cał ko wi ta war tość in we sty cji
po prze tar gu to kwo ta 419 446,61 zł. Po zo sta łe środ ki, czy li 219 446,61 zł po cho dzą z bu dże tu Gmi ny Bul ko wo.

Prze bu do wa dro gi gmin nej w miej sco wo ści Go lan ki

W dniu 4 wrze śnia 2018 r. zo sta ły ode bra ne pra ce do ty czą ce prze bu do wy dro gi gmin nej w miej sco wo ści Go lan ki, na od -
cin ku 1,26 km o sze ro ko ści 4 m, na wierzch nia bi tu micz na o gru bo ści 5 cm na pod bu do wie z kru szy wa ła ma ne go o gru bo -
ści 8 cm. Wy ko ny wa ne są rów nież po bo cza o sze ro ko ści 0,75 m z mie szan ki ka mien nej. Wspar cie po wyż sze go za da nia w wy so -
ko ści 100 000,00 zł po cho dzi ze środ ków bu dże tu Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go. War tość in we sty cji po prze tar gu wy no -
si 435 676,46 zł brut to. Po zo sta ła kwo ta 335 676,46 zł to środ ki z bu dże tu Gmi ny Bul ko wo
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Li sta za re je stro wa nych Ko mi te tów wy bor czych 
wy bor ców po wiat płoc ki część wschod nia, 

oprócz te go mo gą w wy bo rach lo kal nych brać udział 
oso by z ko mi te tów wo je wódz kich i ogól no pol skich

Gmi na Wy szo gród
KO MI TET WY BOR CZY WY BOR CÓW DZIA ŁAJ MY RA ZEM

KO MI TET WY BOR CZY WY BOR CÓW IWO NA GOR TAT 
UCZCI WA SZAN SA ROZ WO JU

KO MI TET WY BOR CZY WY BOR CÓW JA CEK JAN CZAK 
– NAJ LEP SZY WY BÓR

KO MI TET WY BOR CZY WY BOR CÓW NASZ WY SZO GRÓD

KO MI TET WY BOR CZY WY BOR CÓW 
„NA SZA OJ CZY ZNA WY SZO GRÓD”

KO MI TET WY BOR CZY WY BOR CÓW PAW ŁA KŁO BU KOW SKIE GO

KO MI TET WY BOR CZY WY BOR CÓW RA ZEM DLA RĘ BO WA

KO MI TET WY BOR CZY WY BOR CÓW WSI PRUSZ CZYN

gm. Ma ła Wieś
KO MI TET WY BOR CZY WY BOR CÓW DO BRA ZMIA NA

KO MI TET WY BOR CZY WY BOR CÓW NA SZA GMI NA MA ŁA WIEŚ

gm. Bul ko wo
KO MI TET WY BOR CZY WY BOR CÓW GA BRIE LA GRA CZY KA 
„RA ZEM DLA BUL KO WA”

gm. Bo dza nów
KO MI TET WY BOR CZY WY BOR CÓW NA SZA GMI NA BO DZA NÓW

KO MI TET WY BOR CZY WY BOR CÓW RA FA ŁA KWIAT KOW SKIE GO

KO MI TET WY BOR CZY WY BOR CÓW WŁO DZI MIERZ KRA WIEC

10 km wy jąt ko wo waż nej dro gi
po wia to wej za kwo tę pra wie 9
mln zł zo sta nie od da na do użyt -
ku za mak sy mal nie 12 mie się cy.
Jest to nie zwy kle waż na in we sty -
cja w szcze gól no ści dla miesz -
kań ców Gmin Bul ko wo, Bo dza -
nów, Ma ła Wieś i Wy szo gród.

Dro ga po wia to wa Bul ko wo -Ko byl ni ki to jed na z waż -
niej szych tras dla 4 gmin: Bul ko wa, Bo dza no wa, Ma łej Wsi
i Wy szo gro du. Jest ona jed ną z głów nych dróg do jaz do wych
do kra jo wej 50. Nie ste ty jej do tych cza so wy stan tech nicz ny
po zo sta wiał wie le do ży cze nia. Jest to in we sty cja szcze gól -
nie waż na dla lo kal nych rad nych: Elż bie ty Ja chi miak, Ja -

Prze bu do wa dro gi po wia to wej  
Bul ko wo – Ko byl ni ki

dwi gi Mi lew skiej i Apo li na re go Grusz czyń skie go, któ rzy wie lo krot nie za zna cza -
li ko niecz ność re mon tu tra sy.

– Ra zem z rad ny mi po wia to wy mi z te go okrę gu sta ra li śmy się jak naj szyb ciej
do pro wa dzić do re mon tu dro gi Bul ko wo -Ko byl ni ki. – wy ja śnia Sta ro sta Ma riusz
Bie niek – Nie ste ty jest to aż 10 km od ci nek, któ re go re mont po chło nie du że
środ ki, dla te go sta ra li śmy się o fi nan so wa nie ze wnętrz ne. Dzię ki po mo cy Mar -
szał ka Ada ma Stru zi ka, któ ry prze ka zał na tę in we sty cję 4,2 mln zł, na resz cie
mo że my roz po cząć pra cę. Prze bu do wa już się roz po czę ła Ca łość in we sty cji po -
chło nie pra wie 9 mln zł, część fun du szy po cho dzi z do ta cji (4,2 mln zł), po zo sta -
ła część to środ ki wła sne. Pra ce ru sza ją w dru gim ty go dniu wrze śnia i bę dą trwa -
ły mak sy mal nie 12 mie się cy

STA RO STWO PŁOCK
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Po raz pierw szy w Wy szo gro -
dzie zo stał zor ga ni zo wa ny fe -
styn mu zycz no –spor to wy.
Po łą cze nie tych dzia łań do -
szło do skut ku dzię ki wspar -
ciu fi nan so we mu Urzę du
Mar szał kow skie mu i Lo kal -
nej Gru py Dzia ła nia. 

Ini cja to ra mi tej im pre zy by ło Sto -
wa rzy sze nie „Po móż my po trze bu ją -
cym”, Cen trum Kul tu ry „Wi sła” oraz
Bi blio te ki Miej skiej. Te go dnia w Am fi -
te atrze nad Wi słą swo je moż li wo ści
spor to wo – zdro wot ne moż na by ło
spraw dzić pod kie run kiem wy kwa li fi -
ko wa nych spe cja li stów, ta kich jak: fi zjo -
te ra peu ci, psy cho log spor tu, die te tyk,
tre ner per so nal ny, in struk tor nor -
dic – wal king. Ta kie te sty jak po miar
skła du cia ła, szyb kość, skocz ność cie szy -
ły się du żym za in te re so wa niem
a uczest ni cy z naj lep szy mi wy ni ka mi
otrzy ma li na gro dy rze czo we. Jed nym
z naj bar dziej emo cjo nu ją cych wy da rzeń
spor to wych był z pew no ścią „Bieg Kra -
sna la”. Do bie gu przy stą pi ło pra wie 40
dzie ci w wie ku od 1 ro ku do 7 lat.
Wszy scy bie ga cze otrzy ma li me da le
i oko licz no ścio we ko szul ki. 

Rów no le gle ze spor to wy mi zma ga -
nia mi na sce nie Am fi te atru od by wa ły
się kon cer ty mu zycz ne i ta necz ne.
Po raz pierw szy licz nie zgro ma dzo na
pu blicz ność mo gła po dzi wiać Pol skie go
Elvi sa, kon cert bęb nia rzy – Kra ina bęb -
nów i Mi czos Drums, wy stęp ze spo łu
Vic to ry Co ver Band, No wej Kul tu ry

z no wym wo ka li stą Ko lą -Paw łem Ko ło -
dziej skim oraz Ta niec w krę gu w wy ko -
na niu gru py pań stu den tek Płoc kie go
Po wia to we go Uni wer sy te tu Trze cie go
Wie ku.

Du żym za sko cze niem i ogrom nym
suk ce sem oka zał się wy stęp ze spo łu No -
wa Kul tu ra. Pio sen ki w sty lu reg gae,
nie sa mo wi te brzmie nie dzie wię ciu mu -
zy ków, gra ją cych na wszyst kich moż li -
wych in stru men tach, pięk no nad wi -
ślań skie go bul wa ru w za cho dzą cym
słoń cu spra wi ły, że kon cert te go ze spo łu
na dłu go po zo sta nie w pa mię ci na szych
miesz kań ców.

Rów nie en tu zja stycz nie zo sta ła
przy ję ta gru pa tań czą ca Ta niec w krę gu. 

URZĄD MIA STA I GMI NY WY SZO GRÓD

Nad wi ślań skie Po że gna nie La ta i Dro go wskaz Po Zdro wie
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W so bo tę 25.08.2018r w Mar cjan ce od był się II Tur niej So łectw Mia sta
i Gmi ny w Wy szo gród pod Pa tro na tem Sta ro sty Płoc kie go Ma riu sza Bień -
ka zor ga ni zo wa ny przez so łec two Mar cjan ka oraz Sto wa rzy sze nie Go spo -

dyń Wiej skich w Ra ko wie. Tur niej re ali zo wa ny w ra mach kon kur su ze
środ ków Urzę du Mia sta i Gmi ny Wy szo gród.

Do za wo dów przy stą pi ło 8 dru żyn - Drwa ły, Grod ko wo, Mar cjan ka, Prusz czyn, Ra ko wo, Rę bo wo, Sło min i Wy szo gród
na cze le ze swo imi soł ty sa mi lub jak w przy pad ku Wy szo gro du na cze le z Bur mi strzem.

W zma ga niach so łectw I miej sce za ję ło so łec two Ra ko wo otrzy mu jąc me dal sta tu et kę oraz bon po da run ko wy o war to -
ści 500zł. Na II miej scu upla so wał się Sło min, któ ry rów nież otrzy mał me dal, sta tu et kę i bon po da run ko wy opie wa ją cy na kwo -
tę 400zł, Na III miej scu Drwa ły z me da lem sta tu et ką i bo nem po da run ko wym o war to ści 300 zł. Wszyst kie po zo sta łe dru ży ny
otrzy ma ły bo ny po da run ko we za uczest nic two w wy so ko ści 200 zł

Przy wi lej or ga ni za cji III Tur nie ju So łectw w 2019r. przy padł so łec twu Ra ko wo, jed nak soł ty ska wsi Ra ko wo Jo lan ta Kę sic -
ka wraz ze swo ją dru ży ną zde cy do wa ła, o prze ka za niu or ga ni za cji ko lej nej edy cji kon kur su so łec twu Sło min, któ re z ra do ścią
przy ję ło po da ru nek. 

Ogła sza my, że III Tur niej So łectw w ro ku 2019 od bę dzie się w Sło mi nie

II Tur niej So łectw w Mar cjan ce
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Miesz kań cy i pa ra fia nie wsi
Or szy mo wo po raz ko lej ny
uczci li pa mięć – ma jo ra Ja -
na Ja rosz ka. Tu się uro dził
i wy cho wał, spo czy wa
na cmen ta rzu w alei głów -
nej. Uro czy stość od by ła się
w nie dzie lę 26 sierp nia, zor -
ga ni zo wa na w ro ku set nej
rocz ni cy Od zy ska nia przez
Pol skę Nie pod le gło ści. 

Mszę św. po prze dził mon taż słow -
no -mu zycz ny przy go to wa ny przez na -
uczy cie li i uczniów Nie pu blicz nej Szko -
ły Pod sta wo wej w Or szy mo wie. Wzru -
sze ni słu cha cze ocie ra li łzy, a naj młod -
sze po ko le nie przy po mnia ło nam sło wa
„Ka te chi zmu pol skie go dziec ka” Wła -
dy sła wa Beł zy. Uro czy stość uświet nił
Chór pod dy rek cją Mał go rza ty Szpo tań -
skiej oraz Or kie stra dę ta OSP Rę bo wo.
Po uro czy stym na bo żeń stwie w in ten cji
do wód cy Ba ta lio nu Chro bry II szcze gól -
ne sło wa po dzię ko wa nia skie ro wał rad -
ny po wia to wy Apo li na ry Grusz czyń ski -
-dzię ku jąc za wie lo let nie za an ga żo wa nie
w tę nie zwy kłą ini cja ty wę. Ho no ro wy
Pre zes Kom ba tan tów Po wia tu Płoc kie -
go, puł kow nik An to ni Je lec, oko licz no -
ścio wym od zna cze niem wy róż nił księ -
dza pro bosz cza pa ra fii Or szy mo wo
Grze go rza Jen drze jew skie go oraz dy -
rek to rów szkół: Zu zan nę Nie mi row ską,
Bar ba rę Ja błoń ską i Elż bie tę Wit kow ską
za pod trzy my wa nie pa mię ci o bo ha te -
rze Po wsta nia War szaw skie go.

W asy ście pocz tów sztan da ro wych
i or kie stry stra żac kiej uczest ni cy uro -
czy sto ści prze szli na cmen tarz, gdzie na -
stą pi ło zło że nie kwia tów na gro bie Ja na
Ja rosz ka. Je den z po wstań ców w kil ku
po ru sza ją cych sło wach dał świa dec two
wiel kiej od wa gi ich do wód cy Pro bosz -

cza, opo wia da jąc o ostat nich go dzi nach
je go ży cia. W uro czy sto ści wzię li udział:
Ma riusz Bie niek, Elż bie ta Ja chi miak,
Apo li na ry Grusz czyń ski, Hi la ry Ja -
nusz czyk, Zyg munt Woj na row ski, rad -
ni Gmi ny Ma ła Wieś, mło dzież, za pro -

sze ni go ście i pa ra fia nie. Tę pięk ną uro -
czy stość za koń czy ło spo tka nie w go -
ścin nych mu rach Szko ły Pod sta wo wej
w Or szy mo wie, wspól ne śpie wa nie
pie śni pa trio tycz nych i krze pią cy po -
czę stu nek.

Chwa ła Bo ha te rom Wal czą cym o Na szą Wol ność
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W set ną rocz ni cę Od zy ska nia Nie pod le -
gło ści Pol ski, Sto wa rzy sze nie na Rzecz
Roz wo ju Zie mi Iłow skiej wraz z Ma zo wiec -
ką Wspól no tą Sa mo rzą do wą od da ły Iło -
wia nom Ko lum nę Nie pod le gło ści po wsta -
łą na wzór tej z kró lew skie go Wa we lu. 

Na ko lum nie swo je miej sce zna lazł me da lion z po -
do bi zną Mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go, któ ry jest wier -
ną ko pią me da lio nu z po mni ka zbu rzo ne go w 1939 ro -
ku przez Niem ców w Iło wie. W ten spo sób pra gnie my
uho no ro wać trud Mar szał ka i na szych przod ków wło -
żo ny w wal kę o wol ność kra ju. Mi mo te go, że po do bi -
zna Mar szał ka wciąż nie mo że wró cić na swe pra wo wi -
te miej sce, tj. plac przed Urzę dem Gmi ny Iłów, gdzie
pier wot nie stał po mnik, to dzię ki uprzej mo ści księ dza
Pro bosz cza Krzysz to fa Bo ruc kie go zna la zła rów nie god -
ne miej sce – na skwe rze przy ko ście le. 26 sierp nia o go -
dzi nie 12: 00 w ko ście le pw. Pod wyż sze nia Krzy ża
Świę te go w Iło wie od by ła się uro czy sta Msza Świę ta,
po któ rej na stą pi ło od sło nię cie Ko lum ny Nie pod le gło -
ści oraz jej po świę ce nie.

Skąd wziął się po mysł
na bu do wę Ko lum ny Nie pod le gło ści?
Idea bu do wy Ko lum ny Nie pod le gło ści, od daw na

zaj mo wa ła my śli człon ków Sto wa rzy sze nia Na Rzecz
Roz wo ju Zie mi Iłow skiej. Pod kre śle nie okrą głej rocz ni -
cy od zy ska nia nie pod le gło ści przez Pol skę jest na szym
obo wiąz kiem. Tak waż ne wy da rze nie hi sto rycz ne
i emo cje mu to wa rzy szą ce po trze bu ją by tu ma te rial ne -
go, któ ry na sta łe za go ści w na szym kra jo bra zie. Sta nie
się pa miąt ką i sym bo lem po chwa ły czy nów na szych
przod ków, któ rzy pra gnąc wy zwo lić swą oj czy znę od da -
li mło dość, zdro wie i ży cie.

Dru gie waż ne py ta nie brzmi: Dla cze go nie pod le -
głość Oj czy zny jest tak waż na, dla cze go ty le się o niej
mó wi i tak bar dzo jej po trze bu je my?

Co na ten te mat są dził 
je den z Pol skich wiesz czów?

Że by za py tał kto Ja na III -go
idą ce go pod Wie deń,
co to jest Oj czy zna?-
od po wie dział by:
„Jest to miej sce,
w któ rym naj mi lej spo cząć i umrzeć –
kie dy się ma go to wość nie ustan ną ży cia,
i utru dza nia się tam,
gdzie w każ dym cza sie da nym
naj dziel niej o Ludz kość idzie.”

Co to jest Oj czy zna? Cy prian Ka mil Nor wid.
Mo jej świę tej pa mię ci pra dzia dek Ste fan Cioł kow ski

(uczest nik wal ki z Bol sze wią 1920 ro ku, uczest nik walk
wrze śnia 1939 ro ku, prze by wa ją cy w nie wo li nie miec -
kiej do 1945 ro ku) za wsze po wta rzał swe mu sy no wi:

„Wy mło dzi nie wie cie co to jest wol ność, 
nie sza nu je cie wol no ści.”

We dług me go pra dzia da, nikt bo wiem kto nie za -
znał nie wo li nie był w sta nie za znać peł nej ra do ści z by -
cia wol nym. Praw dzi wą Oj czy znę bu do wać mo gą je dy -
nie lu dzie wol ni, któ rzy ro bią to z wła snej nie przy mu -
szo nej wo li, wów czas sta je się ona miej scem „w któ rym
naj mi lej spo cząć i umrzeć, kie dy się ma go to wość nie -
ustan ną ży cia „. 

Hi sto rie na szych ro dzin, ro dzi ców, dziad ków są
skła do wą zbio ro wej pa mię ci hi sto rycz nej, któ rej ema na -
cją są rów nież wy two ry na szej kul tu ry. Choć rok 1945
i la ta ko lej ne przy nio sły nam oku pa cje so wiec ką wraz
z po chwa łą głu po ty, łaj dac twa i do no si ciel stwa, to po ko -
le nia pa trio tów prze ka za ły te sta ment w for mie umi ło -
wa nia wol no ści i w ra zie po trze by wal ki o nią. Po mi mo
dwu dzie stu dzie wię ciu lat, któ re mi nę ły od upad ku
zbrod ni cze go sys te mu ko mu ni stycz ne go, wciąż w na -
szym spo łe czeń stwie bra ku je umi ło wa nia Oj czy zny
i oby wa te li, któ rzy ją za miesz ku ją. Bez zro zu mie nia
swej war to ści ja ko wspól no ta, nie bę dzie my w sta nie
osią gnąć szczy tu na szych moż li wo ści.

Mam na dzie ję że Ko lum na Nie pod le gło ści sta nie
się nie mym świad kiem roz wo ju na szej ma łej oj czy zny
i lo kal nej spo łecz no ści.

Ko lum na Nie pod le gło ści w Iło wie reklama
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Czer wińsk świę tu je 50. rocz ni cę nada nia 
ro mań skie mu ko ścio ło wi god no ści ba zy li ki mniej szej

Od 50 lat nad wej ściem
do ro mań skiej świą ty ni wid -
nie je pa pie ski herb – to znak
szcze gól ne go przy wi le ju, ja ki
te mu miej scu na dał pa pież
Pa weł VI, wy no sząc ko ściół
do god no ści ba zy li ki mniej -
szej. Ale kto zna bo ga tą hi -
sto rię te go miej sca, któ rej
w die ce zji rów na się tyl ko
Tum skie Wzgó rze i ka te dra
w Płoc ku, nie dzi wi się te mu
szcze gól ne mu wy róż nie -
niu. – Szczy ci my się tym pa -
pie skim przy wi le jem, ale
jesz cze bar dziej dzię ku je my
za ży we zna ki ła ski Bo żej
i orę dow nic twa, ja kie w tym
miej scu otrzy mu je my przez
Ma ry ję – mó wił w cza sie
Mszy św. ks. Łu kasz Ma sta -
lerz, pro boszcz pa ra fii.

Do szcze gól nej ro li czer wiń skie go
wzgó rza w hi sto rii Pol ski na wią zał
rów nież bp Piotr Li be ra, któ ry prze -
wod ni czył Mszy św. Mó wił o je go be -
ne dyk tyń skich po cząt kach, obec no ści
w tym miej scu ka no ni ków re gu lar -
nych, chwa le kró lew skiej prze pra wy
przez Wi słę Wła dy sła wa Ja gieł ły i pło -
mien nym ka za niu bp. Ja ku ba z Korz -
kwi, o ma ryj nej po boż no ści i cięż kiej
pra cy rol ni ków, przy po mniał tak że
o 95 la tach wy tę żo nej sa le zjań skiej
pra cy wy cho waw czej i dusz pa ster skiej.
Jak by do peł nia jąc sło wa bi sku pa, ks.
An drzej Wu jek, in spek tor pro win cji

war szaw skiej księ ży sa le zja nów, na -
zwał to miej sce „wspa nia łym dzie łem
sztu ki, twier dzą wia ry i sie dzi bą na -
ucza nia i sztu ki, gdzie lu dzie ucze ni
znaj du ją in spi ra cję i spo ty ka ją Bo ga,
a lu dzie pro ści przy by wa ją tu z po boż -
no ści i prze ko nu ją nas, że nic nie mo że

prze szko dzić Bo gu cze ka ją ce mu
na czło wie ka”. Na po cząt ku li tur gii,
któ ra by ła trans mi to wa na przez TVP
Po lo nię, bp Piotr po bło go sła wił no we
ser ca sta rych czer wiń skich dzwo nów,
któ re na no wo za czę ły bić w ju bi le -
uszo wym ro ku czer wiń skiej ba zy li ki.

reklama

W po nie dzia łek 3 wrze śnia
ucznio wie ofi cjal nie za koń -
czy li okres wa ka cyj nej
prze rwy i roz po czę li na ukę
w no wym ro ku szkol -
nym 2018/2019. Spo tka -
nie ze szko łą po prze dzi ła
msza świę ta w czer wiń -
skim Sank tu arium
pod we zwa niem NMP.

Skła da jąc hołd po le głym na fron -
tach II woj ny świa to wej, de le go wa ni
ucznio wie wraz z na uczy cie la mi zło ży li
kwia ty pod ta bli cą pa miąt ko wą
przy Szko le Pod sta wo wej im. Wła dy sła -
wa Ja gieł ły.

Ofi cjal ną część in au gu ra cji po pro -
wa dzi ła p. Ża ne ta Sob czak, wi ta jąc
wszyst kich przy by łych go ści:

Pro bosz cza – ks. Łu ka sza Ma sta le -
rza, przed sta wi ciel kę władz Sta ro stwa
Po wia to we go w Płoń sku – p. Ane tę Go -
ści niak, p. Ra fa ła Gwiaz dę – re pre zen -
tan ta Urzę du Gmi ny Czer wińsk
nad Wi słą, p. Ra fa ła Ba tyń skie -
go – człon ka Ra dy Ro dzi ców, dy rek cję
Ze spo łu Szkół im. Kró lo wej Ja dwi gi
w Czer wiń sku nad Wi słą, ko le żan ki
i ko le gów z gro na pe da go gicz ne go, pra -

cow ni ków ad mi ni stra cji, ro dzi ców oraz
uczniów, zwłasz cza klas pierw szych.

Dy rek tor pa ni Re na ta Ko za kie wicz
w swym wy stą pie niu za zna czy ła, iż
mło dzież 79 lat te mu, kie dy wy bu -
chła II woj na świa to wa, nie mo gła ce le -
bro wać in au gu ra cji ro ku szkol ne go, tak
jak to jest czy nio ne obec nie. Mu sie li po -
rzu cić swe pra gnie nia, ma rze nia, pla ny,
by wziąć do rę ki broń i sta nąć do wal ki
z na jeźdź cą. Wie lu z nich po le gło. Dzi -
siej sza mło dzież po win na do ce nić, że te -
go ro ku bez żad nych prze szkód mo że -
my przy być do szko ły i re ali zo wać swo je
mło dzień cze pro jek ty.

Dy rek tor po wi ta ła no wych człon -
ków Ra dy Pe da go gicz nej, któ rzy w no -
wym ro ku szkol nym bę dą uczyć mło -
dzież na stę pu ją cych przed mio tów:

– pa ni Pau li na Jo niak – na uczy ciel
ję zy ka nie miec kie go,

– pa ni Aga ta Ostrow ska oraz pa ni
Mar ta Stel mach – na uczy ciel ki przed -
mio tów za wo do wych,

– pan Prze my sław Ko tlar czyk – hi -
sto rii i wo su oraz pan Re mi giusz Ba -
naś – na uczy ciel bio lo gii i przy ro dy.

Po bar dzo grom kich okla skach
na po wi ta nie za trud nio nych pe da go -
gów pa ni Re na ta Ko za kie wicz ży czy ła
mło dzie ży wie lu suk ce sów i ra do ści ze
zdo by wa nia wie dzy. Na uczy cie lom zaś
sa tys fak cji z pra cy, a ro dzi com za do wo -
le nia ze swo ich po ciech.

Roz po czę cie ro ku 
w Czer win sku
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1 wrze śnia w Sło mi nie na ter nie OSP od był
sie Pik nik Ro dzin ny. Im pre zę roz po czę ły wy -

stę py mło dzie ży szkol nej za koń czy ła wie czor -
na za ba wa ta necz na. W trak cie fe sty nu by ły

do stęp ne zjeż dżal nie dla dzie ci i po czę stu nek
dla miesz kań ców wsi.

5 wrze śnia w sa li re mi zy
OSP Wy szo gród od by ło się
ze bra nie od dzia łu te re no -
we go ko ła eme ry tów ren -
ci stów i in wa li dów w Wy -
szo gro dzie. W po sie dze niu
uczest ni czy li de le ga ci kół
Bo dza no wa, Ma łej Wsi
i Wy szo gród. Na spo tka -
niu Pa ni Da nu ta Au gu sty -
niak od czy ta ła spra woz da -
nie z dzia łal no ści ko ła
(spra woz da nie do stęp ne
w ca ło ści na por ta lu e -wy -
szo grod. pl) oraz wy bra no
no wy skład za rzą du od -
dzia łu te re no we go. 

No wy Za rząd Od dzia łu Te re no we go 
Ko ła Eme ry tów, Ren ci stów i In wa li dów

Fe styn Ro dzin ny w Sło mi nie
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Na pod sta wie Uchwa ły Nr 202/XXVIII/2017 Ra dy Gmi ny Ma ła Wieś
z dnia 30 sierp nia 2017 r. w spra wie przy ję cia Gmin ne go Pro gra mu
Wspie ra nia Uzdol nio nych Dzie ci i Mło dzie ży z te re ny Gmi ny Ma ła Wieś
oraz Uchwa ły Nr 203/XXVIII/2017 Ra dy Gmi ny Ma ła Wieś z dnia 30
sierp nia 2017 r. w spra wie przy ję cia za sad przy zna wa nia Na gród Wój ta
Gmi ny Ma ła Wieś naj lep si ucznio wie ze szkół pod sta wo wych i gim na -
zjum za miesz ka li na te re nie gmi ny zo sta li na gro dze ni za osią gnię cia
w ro ku szkol nym 2017/2018. Sta ło się to w dniu 9 wrze śnia 2018 ro ku
pod czas XX Dni Gmi ny Ma ła Wieś po łą czo nych z Gmin ny mi Do żyn ka mi.
Te go dnia Wójt Gmi ny Ma ła Wieś – Pan Zyg munt Woj na row ski oraz Prze -
wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Ma ła Wieś - Pan Wło dzi mierz Je znach wrę czy li
uro czy ście Na gro dy Wój ta Gmi ny Ma ła Wieś dla uczniów, któ rzy w okre -
sie od 1 wrze śnia do 31 sierp nia ro ku szkol ne go 2017/2018 speł ni li je -
den z po niż szych wa run ków:

1. uzy ska li na świa dec twie szkol nym śred nią ocen po wy żej 5,01 oraz mi ni mum
do brą oce nę z za cho wa nia;

2. zo sta li lau re ata mi lub fi na li sta mi w kon kur sach, za wo dach lub olim pia dach
na szcze blu po wia to wym o cha rak te rze na uko wym, spor to wym lub ar ty stycz nym;

3. zo sta li lau re ata mi lub fi na li sta mi   kon kur sów i olim piad na szcze blu wo je -
wódz kim o cha rak te rze na uko wym, spor to wym lub ar ty stycz nym;

4. zo sta li lau re ata mi lub fi na li sta mi  kon kur sów i olim piad na szcze blu ogól no -
pol skim lub mię dzy na ro do wym o cha rak te rze na uko wym, spor to wym lub ar ty -
stycz nym.

Za wy ni ki w na uce, osią gnię cia w spo rcie oraz dzie dzi nach ar ty stycz nych na gro -
dzo no 43 uzdol nio nych uczniów. 

Na gro dę Wój ta Gmi ny Ma ła Wieś za wy ni ki w na uce, osią gnię cia w spo -
rcie oraz w dzie dzi nach ar ty stycz nych otrzy ma li:
• Wik to ria Bą kie wicz - Gim na zjum z Od dzia łem In te gra cyj nym im. An ny Na kwa -
skiej w Ma łej Wsi, 
• Bar ba ra Fi liń ska - Szko ła Pod sta wo wa im. Win cen te go Hi po li ta Ga wa rec kie go
w Ma łej Wsi,
• Ju lia Grze lak - Gim na zjum z Od dzia łem In te gra cyj nym im. An ny Na kwa skiej
w Ma łej Wsi,
• Ja śmi na Grze lak - Szko ła Pod sta wo wa im. Win cen te go Hi po li ta Ga wa rec kie go
w Ma łej Wsi,
• Ja kub Krze miń ski - Szko ła Pod sta wo wa w Pod gó rzu,
• Zu zan na Ka miń ska - Szko ła Pod sta wo wa im. Win cen te go Hi po li ta Ga wa rec kie go
w Ma łej Wsi,
• Oli wia Ko la sa - Szko ła Pod sta wo wa im. Win cen te go Hi po li ta Ga wa rec kie go w Ma -
łej Wsi,
• Ka rol Ser wiń ski - Szko ła Pod sta wo wa im. Win cen te go Hi po li ta Ga wa rec kie go
w Ma łej Wsi.
Na gro dę za wy ni ki w na uce otrzy ma li:
• Iga Mar ci niak - Gim na zjum z Od dzia łem In te gra cyj nym im. An ny Na kwa skiej
w Ma łej Wsi,
• Mar ty na Grze lak - Gim na zjum z Od dzia łem In te gra cyj nym im. An ny Na kwa skiej
w Ma łej Wsi,
• Woj ciech Je znach - Gim na zjum z Od dzia łem In te gra cyj nym im. An ny Na kwa -
skiej w Ma łej Wsi,
• Do mi nik Błasz czak - Szko ła Pod sta wo wa w Pod gó rzu,
• Ma ria To ma szew ska - Szko ła Pod sta wo wa im. Win cen te go Hi po li ta Ga wa rec kie go
w Ma łej Wsi,
• Kac per Kucz mar ski - Szko ła Pod sta wo wa im. Win cen te go Hi po li ta Ga wa rec kie go
w Ma łej Wsi,
• Wik to ria Wy ręb kow ska - Szko ła Pod sta wo wa w Pod gó rzu,
• Ju lia Zo fia So bo ciń ska - Szko ła Pod sta wo wa im. Fry de ry ka Cho pi na w Ko byl ni -
kach,
• Klau dia So snow ska - Nie pu blicz na Szko ła Pod sta wo wa im. Mar szał ka Jó ze fa Pił -
sud skie go w Or szy mo wie,
• Mag da le na Draj kow ska - Nie pu blicz na Szko ła Pod sta wo wa im. Mar szał ka Jó ze fa
Pił sud skie go w Or szy mo wie,

• Oli wia Kar ło wicz - Szko ła Pod sta wo wa im. Win cen te go Hi po li ta Ga wa rec kie go
w Ma łej Wsi,
• Ju lia Gą sio row ska - Szko ła Pod sta wo wa im. Win cen te go Hi po li ta Ga wa rec kie go
w Ma łej Wsi,
• Se ba stian Ga ciąk - Szko ła Pod sta wo wa im. Win cen te go Hi po li ta Ga wa rec kie go
w Ma łej Wsi,
• Ma te usz Fi li piak - Szko ła Pod sta wo wa im. Win cen te go Hi po li ta Ga wa rec kie go
w Ma łej Wsi.

Na to miast za osią gnię cia w spo rcie oraz w dzie dzi nach ar ty stycz nych
Na gro dę Wój ta Gmi ny otrzy ma li:
• Klau dia Mi chal ska - Gim na zjum z Od dzia łem In te gra cyj nym im. An ny Na kwa -
skiej w Ma łej Wsi,
• Mar ta Paw lak - Szko ła Pod sta wo wa w Dzier ża no wie,
• Mi chał Kac przak - Szko ła Pod sta wo wa w Dzier ża no wie,
• Wik tor Kac przak - Szko ła Pod sta wo wa w Dzier ża no wie,
• Igor Po pioł kow ski - Szko ła Pod sta wo wa w Dzier ża no wie,
• Ga brie la Adam ska - Szko ła Pod sta wo wa w Dzier ża no wie,
• Pa tryk Bro dal ka - Szko ła Pod sta wo wa im. Win cen te go Hi po li ta Ga wa rec kie go
w Ma łej Wsi,
• Hu bert Da ma ziak - Szko ła Pod sta wo wa im. Win cen te go Hi po li ta Ga wa rec kie go
w Ma łej Wsi,
• Ka mi la Dą brow ska - Szko ła Pod sta wo wa im. Win cen te go Hi po li ta Ga wa rec kie go
w Ma łej Wsi,
• Da wid Kło siń ski - Szko ła Pod sta wo wa im. Win cen te go Hi po li ta Ga wa rec kie go
w Ma łej Wsi,
• Da niel Na tkow ski - Szko ła Pod sta wo wa im. Win cen te go Hi po li ta Ga wa rec kie go
w Ma łej Wsi
• Mi ko łaj Pie lat - Szko ła Pod sta wo wa im. Win cen te go Hi po li ta Ga wa rec kie go w Ma -
łej Wsi,
• Ja kub Bo row ski - Szko ła Pod sta wo wa im. Win cen te go Hi po li ta Ga wa rec kie go
w Ma łej Wsi,
• Mag da le na Gło wac ka - Szko ła Pod sta wo wa im. Win cen te go Hi po li ta Ga wa rec kie -
go w Ma łej Wsi,
• Oli wier Bosz ko - Szko ła Pod sta wo wa im. Win cen te go Hi po li ta Ga wa rec kie go
w Ma łej Wsi,
• Na ta lia Kop czyń ska - Szko ła Pod sta wo wa im. Win cen te go Hi po li ta Ga wa rec kie go
w Ma łej Wsi,
• Ja kub Gan kow ski - Szko ła Pod sta wo wa im. Win cen te go Hi po li ta Ga wa rec kie go
w Ma łej Wsi,
• Ja kub Kac przak - Szko ła Pod sta wo wa im. Win cen te go Hi po li ta Ga wa rec kie go
w Ma łej Wsi,
• Ja cek Wi śniew ski - Szko ła Pod sta wo wa im. Win cen te go Hi po li ta Ga wa rec kie go
w Ma łej Wsi,
• Aisha Ko rze niew ska - Szko ła Pod sta wo wa im. Win cen te go Hi po li ta Ga wa rec kie go
w Ma łej Wsi,
• Da wid Wy ręb kow ski - Szko ła Pod sta wo wa w Pod gó rzu. 

Skła da my ser decz ne gra tu la cje za do tych cza so we wy ni ki w na uce oraz osią gnię -
cia w spo rcie i dzie dzi nach ar ty stycz nych,  ży czy my dal szych suk ce sów w trud nym
pro ce sie edu ka cji. 

Przy zna no Na gro dy Wój ta Gmi ny Ma ła Wieś 
za osią gnię cia w ro ku szkol nym 2017/2018
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Za wod nik Zjed no czo nych Bul ko wo – Pa weł Mał kie wicz pod pi sał „umo wę trans fe -
ro wą” do „klu bu” mał żeń skie go Ju sty ny. Na No wej Dro dze Ży cia ży czy my Ju sty nie
i Paw ło wi wszyst kie go co naj lep sze, jak naj wię cej mi ło ści, zdro wia i ra do ści!!!:)

STO LAT MŁO DEJ PA RZE!!!:)
Łę to wo, 11.08.2018 r.

ŚLUB PAW ŁA i JU STY NY 
– Zjed no cze ni Bul ko wo

– Ma zo wiec ka Wspól no ta Sa mo rzą do wa jest je dy nym
dzia ła ją cym od po nad 15 lat sto wa rzy sze niem bez par tyj -
nym na te re nie wo je wódz twa ma zo wiec kie go któ re wy -
ka zu je się po przez suk ce sy swo ich człon ków nie ustan ną
ak tyw no ścią w pro pa go wa niu służ by sa mo rzą do wej dla
do bra swo ich miesz kań ców. Nie mal od po cząt ku dzia łal -
no ści na sze go sto wa rzy sze nia pro wa dzi li śmy sze ro kie
kon sul ta cje z róż ny mi ko mi te ta mi bez par tyj nych sa mo -
rzą dow ców na te re nie wo je wódz twa ce lem in te gra cji śro -
do wisk po dob nie re ali zu ją cych swo ją mi sję służ by sa mo -
rzą do wej. War to przy po mnieć na szym czy tel ni kom że
Ma zo wiec ka Wspól no ta Sa mo rzą do wa w 2010 ro ku ini -
cjo wa ła ogól no pol ski Ko mi tet Wy bor czy o na zwie Kra jo -
wa Wspól no ta Sa mo rzą do wa któ ry wy sta wił li sty do sej -
mi ków w kil ku wo je wódz twach na te re nie na sze go kra ju.
Udział na sze go sto wa rzy sze nia w Ru chu Sa mo rzą do wym
Bez par tyj ni jest więc na tu ral ną kon se kwen cją wie lo let -
nich dzia łań na rzecz ak tyw ne go uczest ni cze nia w za rzą -
dza niu wo je wódz ki mi sa mo rzą da mi.

– Czy BS oraz struk tu ra Ma zo wiec kiej Wspól no ty Sa mo rzą do wej mo że sta no -
wić al ter na ty wę dla ofer ty wy bor czej tzw. „gi gan tów” na pol skiej sce nie po li tycz nej
czy li dla PiS, PO?

– Dzia łal ność Ma zo wiec kiej Wspól no ty Sa mo rzą do wej i suk ce sy wy bor cze
na szych człon ków na róż nych szcze blach sa mo rzą do wych na te re nie ca łe go wo -
je wódz twa ma zo wiec kie go wie lo krot nie po twier dzi ła na szą wy so ką po zy cję wo -
bec ko mi te tów par tyj nych. De kla ra cja pro gra mo wa Ru chu Bez par tyj nych Sa mo -
rzą dow ców któ ra rów nież zjed no czy ła licz ne gru py dzia ła czy z te re nu War sza wy
bę dzie na pew no do sko na łą ofer tą dla wy bor ców któ rzy otrzy ma ją al ter na ty wę
wy bo ru po mię dzy kan dy da ta mi kil ku par tii po li tycz nych a nie za leż nym bez par -
tyj nym ru chem sa mo rzą do wym. Człon ko wie Ma zo wiec kiej Wspól no ty Sa mo -
rzą do wej ra zem z dzia ła cza mi War szaw skiej Wspól no ty Sa mo rzą do wej, po łą cze -
ni po ro zu mie niem bez par tyj nych sa mo rzą dow ców przy go tu ją od po wied nich
kan dy da tów do Rad Dziel nic, Ra dy War sza wy oraz sej mi ku ma zo wiec kie go
i z na szym kan dy da tem na pre zy den ta War sza wy bę dą sku tecz nie kon ku ro wać
z wy mie nio ny mi „gi gan ta mi” sce ny po li tycz nej.

Dla cze go Ma zo wiec ka Wspól no ta Sa mo rzą do wa 
po sta no wi ła wziąć udział w wy bo rach sa mo rzą do wych 

pod szyl dem Bez par tyj nych Sa mo rzą dow ców?
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