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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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Drodzy Czytelnicy
Witam w nowym roku 2015 wraz z nowym wydaniem
gazety. Początek roku skłania do składania obietnic. My
obiecujemy sobie w tym roku żeby nasza gazeta e-
wyszogrod.pl wychodziła co najmniej w cyklu
miesięcznym. O ile będą jakieś większe wydarzenia
w naszym rejonie nie wykluczamy wydania gazety
okolicznościowej. Tak więc mieszkańcy starajcie się aby
się dużo działo …
W tym numerze debiutuje na naszych łamach Monika
Szafaryn uczennica Gimnazjum Wyszogrodzkiego.
Monika ma wiele pomysłów na swoja przyszłość.
Jednym z nich jest zostać dziennikarzem. Razem
z Moniką planujemy cykl wywiadów z ciekawymi ludźmi,
najlepiej takimi którzy mają cos wspólnego z naszym
rejonem. Czekamy na podpowiedzi.
Z ważnych wydarzeń lokalnych to zmiany po wyborach
samorządowych. W większości gmin zmiany
na stanowiskach wójtów oraz liczne zmiany w radach.
Tym większym sukcesem należy uznać powtórne
zwycięstwo Gabriela Graczyka w Bulkowie. Gratulacje.
Oraz zwycięstwo Mariusza Bieńka w Wyszogrodzie. Pan
Mariusz z takim sukcesem przeszedł przez wybory że aż
znalazł się na stanowisku Starosty Płockiego. Tym
większe gratulacje Panie Mariuszu. 
Oczywiście dyskusje lokalne rozgorzały czy winien
zostać na stanowisku burmistrza, czy dobrze zrobił
że przyjął propozycje szefowania starostwem.
Według mnie po to startował żeby zając jak
najlepsze miejsce. Myślę że Pan Mariusz
w Starostwie może dużo dobrego zdziałać dla całego
powiatu i nie zapomnieć przy tym o Wyszogrodzie
i naszych okolicznych gminach. Będzie to z korzyścią
dla nas i dla całego regionu. Wyszogrodu po raz
kolejny ma swoje 5minut. Ponadto uważam że to nie
koniec możliwości Pana Mariusza. 
Efektem zmian będą kolejne wybory na stanowisko
burmistrza. W tej chwili mamy komisarza pełniącego
obowiązki burmistrza. Pan Przedpełski będzie zarządzał
do czasu wyboru nowego burmistrza i zaprzysiężenia go.
Według wstępnych informacji wybory mają się odbyć
w marcu. W tej chwili czekamy na oficjalne ogłoszenie
żeby móc podać dokładną datę.

W tej sytuacji oprócz miłej lektury należy raczej życzyć
trafnych wyborów.
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Warszawa

W Mu zeum Wi sły w Wy szo gro -
dzie zo sta ła ukoń czo na ma -
kie ta drew nia ne go mo stu,
któ ry przez la ta roz sła wiał 
Wy szo gród na ca łą Pol skę.

Drew nia ny Most miał dłu gość ok.
1300 m i był okre śla ny ja ko naj dłuż -
szy drew nia ny most w Eu ro pie. Zo -
stał wy bu do wa ny la tem 1916 ro ku ja -
ko pro wi zo rycz na prze pra wa dla woj -
ska w trak cie I Woj ny Świa to wej. Był
wie lo krot nie bu rzo ny, uszka dza ny,
czę ścio wo pa lo ny i prze bu do wy wa ny.
Do trwał do 1999 ro ku kie dy to zo stał
od da ny do użyt ku no wy most.

Ma kie ta mo stu zo sta ła wy ko na -
na w ska li 1:300, dłu gość ma kie ty
5,60 m, sze ro kość 0,50 m. 

W trak cie bu do wy ma kie ty
du że za an ga żo wa nie i wie dzę
na te mat mo stu prze ka zał Pan
Ar tur Ka zi mier czak. Wie le go -
dzin spę dził przy pro jek to wa niu
i bu do wie ma kie ty, zwra ca jąc
uwa gę na szcze gó ły mo stu, np. po -
ka zu jąc gdzie by ły ła chy na Wi śle,
tak aby ma kie ta jak naj bar dziej

od da wa ła daw ną rze czy wi stość.
W trak cie prac wie dza pa na Ka zi -
mier cza ka by ła nie odzow na.

Ma kie ta mo stu jest jed nym
z ele men tów pro jek tu zwięk sze nie
atrak cyj no ści Mia sta i Gmi ny Wy -
szo gród. Pro jekt jest wy ko ny wa ny
w ra mach dzia ła nia 6.2. 

Z te go pro jek tu by ły m. in. wy -
ko ny wa ne pra ce ar che olo gicz ne
na Gó rze Zam ko wej, od no wie nie
jed ne go bun kra ty pu „To bruk”
oraz wy ko na ne scho dy na Gó rę
Zam ko wą.

Te raz przy go to wy wa na jest wy -
sta wa o hi sto rii drew nia ne go mo stu
w Wy szo gro dzie.

Ma kie ta jest jed nym z ele men -
tów wy sta wy, na któ rej znaj dą się
rów nież frag men ty drew nia nych
be lek z daw ne go mo stu. 

Wszyst ko zo sta nie udo stęp nio -
ne do zwie dza nia na wio snę wraz
z koń cem re ali za cji ca łe go pro jek tu.

Wię cej cie ka wych ele men tów
wy sta wy mu zeum za pre zen tu jem
wkrót ce w ga ze cie i na por ta lu e -
-yszo grod.pl 

Sta ry Most w no wym wy da niu

Po za koń cze niu ob rad Ra dy Gmi ny
głos za bra ła Pa ni Elż bie ta An na Ja -
chi miak, któ ra w wy ni ku ostat nich
wy bo rów zdo by ła man dat ra dej Po -
wia tu Płoc kie go. 

Pa ni Ja chi miak po dzię ko wa ła za za -
ufa nie i po par cie, ja kim ob da rzy li ją
miesz kań cy gmin Wy szo gród i Ma ła
Wieś. Za de kla ro wa ła rze tel ną pra cę na
rzecz na sze go śro do wi ska oraz że do ło ży
wszel kich sta rań, aby  wy wią zać się z
obiet nic przed wy bor czych. Po in for mo -
wa ła rów nież, że nie re zy gnu je z pra cy
w Ze spo le Szkół imie nia Ja na Śnia dec -
kie go w Wy szo gro dzie, któ rym kie ro wa -
ła od 2008 ro ku. W okre sie tym, we
współ pra cy z dy rek cją i ra da pe da go -
gicz ną, wy ty czy ła no we kie run ki roz wo -
ju w oświa cie szkół po nad gim na zjal -

nych w Wy szo gro dzie. Wy cho dząc na -
prze ciw ocze ki wa niom śro do wi ska i
ryn ków pra cy po wo ła no no we ty py
szkół: tech ni kum, szko łę za wo do wą oraz
szko łę dla do ro słych. Wy ko na ny zo stał
ge ne ral ny re mont wszyst kich po miesz -
czeń dy dak tycz nych oraz in ter na tu i
kuch ni przy sto łów ce szkol nej. Za ku pio -
no  no wo cze sne po mo ce dy dak tycz ne co
spra wi ło, że Ze spół mo że kon ku ro wać z
naj lep szy mi szko ła mi w ca łym re gio nie.
Efek tem tych zmian jest dwu krot ny
wzrost licz by uczniów. Obec nie, mi mo
ni żu de mo gra ficz ne go, na ukę po bie ra tu
460 osób w osiem na stu od dzia łach.

Mło dzież do sko na li swo ją wie dzę i
umie jęt no ści dzię ki środ kom po zy ski -
wa nym z fun du szy Unii Eu ro pej skiej.
W ra mach pro gra mów re ali zo wa nych
w szko le ucznio wie ma ją moż li wość zdo -
by wa nia do dat ko wych kwa li fi ka cji
przy dat nych na eg za mi nach oraz w
przy szłej pra cy. Wszyst kie te dzia ła nia
spra wia ją, że ucznio wie Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go uzy sku ją stu pro cen to wą
zda wal ność na eg za mi nach ma tu ral -
nych i są li de rem wśród szkół Po wia tu
Płoc kie go.

Pa ni Ja chi miak oświad czy ła jed -
nak, że obec nie ja ko Rad na Po wia tu

nie mo że kie ro wać szko łą, któ rej or -
ga nem pro wa dzą cym jest Po wiat
Płoc ki. W związ ku z po wyż szym, zre -
zy gno wa ła z funk cji dy rek to ra. Peł -
nie nie te go obo wiąz ku po wie rzo no
Pa ni Li lian nie Szmu le wicz, wie lo let -
niej wi ce dy rek tor. Na to miast Pa ni
Elż bie ta Ja chi miak zo sta ła po wo ła na
na kie row ni ka za jęć prak tycz nych i
od po wia da za or ga ni za cję na uki
przed mio tów za wo do wych. De kla ro -
wa ła wspar cie i po moc obec nej dy -
rek cji, po nie waż na dal czu je się od po -
wie dzial na za kon ty nu ację roz po czę -
tych dzia łań. Oświad czy ła rów nież,
iż li czy na to, że ja ko rad na Po wia tu
zna ją ca pro ble my oświa ty, bę dzie
mia ła moż li wość wspie ra nia roz wo ju
szko ły.

Li ceum w Wy szo gro dzie



- Jak się pan czu je na sta no wi -
sku bur mi strza Gmi ny i Mia sta Wy -
szo gród?

- Czu ję się na praw dę do brze, po -
nie waż te ma ty i za gad nie nia, któ re
oma wia my, są mi do sko na le zna ne. 

- A co uwa ża pan o oko li cy? Czy
war to in we sto wać?

- Szcze rze mó wiąc do pie ro po -
zna ję tu tej sze te re ny, oko li cę,
miesz kań ców, i nie je stem na ty le
zo rien to wa ny, aby móc się wy po -
wie dzieć. Jed nak uwa żam, że to, w
co war to in we sto wać, to tu ry sty ka.
Bar dzo ko rzyst ne po ło że nie nad
Wi słą moż na świet nie wy ko rzy -
stać. In fra struk tu ra Wy szo gro du z
pew no ścią by na tym sko rzy sta ła. 

- Za mie rza pan re ali zo wać pod -
czas swo je go urzę do wa nia ja kieś
krót kie pro jek ty?

- Je śli tyl ko nada rzy się ku te -
mu oka zja. Chciał bym po dzie lić się
po my sła mi i do świad cze niem z tu -
tej szym spo łe czeń stwem, jak i vi ce -

-ver sa. Je stem jak naj bar dziej za. 
- Więc na ra zie to roz po zna nie

te re nu?
- Tak. Chcę być przy dat ny dla

miesz kań ców Wy szo gro du na wet
te kil ka mie się cy. - - Że by tak się
sta ło, mu szę ich po znać. Od no szę
wra że nie, że dzi siej sza mło dzież
nie przy wią zu je uwa gi do tra dy cji i
swo ich ko rze ni, a jest to - jak by nie
pa trzeć - bar dzo waż ne. My ślę, że
pew na re wo lu cja po win na mieć
miej sce co po ko le nie. By ła w la tach
60., w la tach 90. Te raz też by się
przy da ła, a wszyst ko po to, aby na
jed ną rzecz ca ły czas mia ło wgląd
świe że spoj rze nie. 

- Czy li są dzi pan, że trze ba
wspie rać miej sca, z któ rych się po -
cho dzi? Ca ły czas wno sić do nich
coś no we go?

- Oczy wi ście. Bę dąc w te ma cie
Wy szo gro du - mam na dzie ję, że miej -
sco wi mło dzi lu dzie zbu du ją swo ją
przy szłość tu taj. Nie po rzu cą te go

mia sta, a uczy nią je lep szym. Każ de
zdo by te do świad cze nie jest na wa gę
zło ta, gdyż każ de cze goś uczy. Nie
waż ne czy jest to przy sło wio wy "zmy -

wak" czy szpi tal. Mniej sze lub więk -
sze, ale li czy się to, że jest. 

- A czy za uwa żył pan coś, co
war to by zmie nić? 

- Mo że nie zmie nić. Wi dzia łem
Mu zeum Wi sły, sły sza łem tak że o
eks plo ata cji Zam ko wej Gó ry. Z te -
go co wiem, or ga ni zo wa ne są rów -
nież róż ne im pre zy, np.: Dni Wi sły
itp. To wszyst ko dzia ła na ko rzyść
Wy szo gro du. Po wo li za po zna ję się
też z hi sto rią mia sta, jest ona dość
im po nu ją ca. 

- Stąd wnio sek, że war to wspie -
rać tu tej sze ta len ty i ak cje?

- Z ca łą pew no ścią. Ta kie ini cja -
ty wy in te gru ją spo łe czeń stwo i wy -
ła nia ją - wcze śniej wspo mnia ne -
ta len ty.

- Więc mo że ma pan jesz cze ja -
kąś ra dę dla tu tej szej mło dzie ży?

Przede wszyst kim ży czę wam
wszyst kie go do bre go. Ży czę wam,

że by ście zo sta li tym, kim chce cie
być. I oczy wi ście, aby ście roz wi ja li
swo je pa sje, bo to jest naj waż niej -
sze. A co do ra dy, uwa żam, że każ -
dy po wi nien się sku pić na tym, do
cze go dą ży, a na stęp nie osią gać za -
mie rzo ny cel.

MO NI KA SZA FA RYN

Wy wiad z Bur mi strzem Wy -
szo gro du prze pro wa dzi ła Mo ni ka
Sza fa ryn uczen ni ca Gim na zjum w
Wy szo gro dzie. Jed ną z pa sji Mo ni -
ki jest dzien ni kar stwo. Mi ło mi że
ze chcia ła z na mi współ pra co wać i
że bę dzie roz wi jać swo je za in te re -
so wa nia ra zem z lo kal ną ga ze tą.
Ma my no we wspól ne po my sły. Jed -
nym z nich jest np. cykl wy wia dów
z cie ka wy mi ludź mi a in ne to nie -
po dzian ka. Jesz cze o Mo ni ce usły -
szy cie.

Red Nacz. Pa weł Kło bu kow ski 
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Wy wiad z bur mi strzem Gmi ny i Mia sta Wy szo gród Wie sła wem Przed peł skim

W dniu 31 grud nia ko mi sarz
ofi cjal nie ob jął urząd Bur mi -
strza Wy szo gro du

Pan Wie sław An drzej Przed peł -
ski na wnio sek wo je wo dy ma zo wiec -
kie go   zo stał po wo ła ny na funk cję
peł nią ce go obo wiąz ki Bur mi strza
Mia sta i Gmi ny Wy szo gród.

W dniu 31 grud nia w imie niu wo -
je wo dy Me ce nas Ja cek Woż niak
wpro wa dził  ko mi sa rza na urząd peł -

nią ce go obo wiąz ki Bur mi strza Wy -
szo gro du.   Ko mi sarz bę dzie peł nił
funk cję bur mi strza do cza su wy bo ru .

Te go sa me go dnia na spo tka niu
z rad ny mi gmi ny Wy szo gród i pra -
cow ni ka mi urzę du przed sta wił się
i za pre zen to wał swój do tych cza so -
wy do ro bek.

Pan Wie sław An drzej Przed -
peł ski lat 56 z za wo du rol nik , pro -
wa dzi go spo dar stwo rol ne w Ba bo -
sze wie. Ukoń czył stu dia na SGGW.

Po sia da wie lo let nie do świad -
cze nie w  ad mi ni stra cji pu blicz nej.
W la tach 1990–2014 był wój tem
Gmi ny Ba bo sze wo. Zna za sa dy
funk cjo no wa nia sa mo rzą du te ry -
to rial ne go, jak rów nież spe cy fi kę
funk cjo no wa nia gmin rol ni czych.
Na spo tka niu z rad ny mi za pre zen -
to wał swo je do świad cze nie   oraz
wy mie nił się uwa ga mi co do po -
trzeb gmi ny i mia sta Wy szo gród.
Za pre zen to wał swo je do świad -

cze nie w za kre sie mo der ni za cji
ka na li za cji gmi ny Ba bo sze wo
oraz po rząd ko wa nia ma jąt ku
ko mu nal ne go. 

Pan Wie sław Przed peł ski bę -
dzie peł nił funk cję Bur mi strza
Gmi ny i Mia sta Wy szo gród do cza -
su prze pro wa dze nia przed ter mi no -
wych wy bo rów. Przed ter mi no we
wy bo ry cze ka ją gmi nę Wy szo gród
naj praw do po dob niej na po cząt ku
mar ca 2015r.

Wie sław Przed peł ski Bur mi strzem Wy szo gro du
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Przez ostat nie kil ka mie się cy
miesz kań cy po wia tu płoc kie go
i sier pec kie go, a w szcze gól no -
ści gmin Sta ra Bia ła oraz
Bielsk, od czu wa li pew ne nie -
do god no ści zwią za ne z prze -
bu do wą dro gi po wia to wej nr
5201W Płock – Zą go ty – Bo -
ni sław. 

Zwią za ne to by ło z pra ca mi dro -
go wy mi – prze bu do wą dwóch obiek -
tów mo sto wych oraz na pra wą na -
wierzch ni na od cin ku bę dą cym w
naj gor szym sta nie tech nicz nym.
Pra ce zo sta ły prze wi dzia ne na
okres 26 sierp nia – 19 grud nia.
Dzię ki od po wied nie mu przy go to wa -
niu i bar dzo do brej or ga ni za cji za da -
nie ukoń czo no w ter mi nie.

Ruch na wy re mon to wa nym
od cin ku przy wró co no już w grud -
niu, ze wzglę du na okres świą -
tecz ny ofi cjal ne otwar cie od by ło

się 09 stycz nia 2015 ro ku. Go spo -
da rza mi uro czy sto ści by li Sta ro -
sta Płoc ki Ma riusz Bie niek oraz
Dy rek tor Za rzą du Dróg Po wia to -
wych Mar cin Błasz czyk. Na miej -
sce przy by li rów nież m.in. Po seł
na Sejm RP Piotr Zgo rzel ski, Dy -
rek tor De le ga tu ry Urzę du Mar -
szał kow skie go Wo je wódz twa Ma -
zo wiec kie go w Płoc ku Mi chał
Twar dy, Wi ce sta ro sta Iwo na Sie -
roc ka, Prze wod ni czą cy Ra dy Po -
wia tu Lech Dą brow ski, Sta ro sta
Sier pec ki Jan La skow ski oraz sa -
mo rzą dow cy zie mi płoc kiej i zie -
mi sier pec kiej.

In we sty cja jest po cząt kiem no -
we go pla nu in we sty cyj ne go, do ty czą -
ce go re mon tów dróg po wia to wych.
W ra mach no wej stra te gii, zo sta ną
wy od ręb nio ne naj waż niej sze tra sy z
punk tu wi dze nia miesz kań ców po -
wia tu. Bę dzie to sta no wi ło pod sta wę
do prio ry te to we go prze pro wa dza nia
re mon tów w przy szło ści.

WIE SCI Z PO WIA TU

OTWAR CIE DRO GI PO WIA TO WEJ PŁOCK – ZĄ GO TY - BO NI SŁAW

Mi ja ją już pra wie dwa mie sią ce od
wy bo rów sa mo rzą do wych. Ma riusz Bie -
niek, ubie ga ją cy się o re elek cję na sta no -
wi sko Bur mi strza Mia sta i Gmi ny Wy -
szo gród zwy cię żył w pierw szej tu rze z
75% - owym po par ciem. Dwa ty go dnie po
wy bo rach do wie dzie li śmy się, że obej mie
on sta no wi sko Sta ro sty Płoc kie go. Po sta -
no wi li śmy za py tać no we go Sta ro stę,
m.in. jak wi dzi swo ją pra cę na rzecz po -
wia tu? Ja kie bę dą je go pierw sze dzia ła nia
i wi zję na naj bliż sze czte ry la ta? Czy na -
dal bę dzie an ga żo wał się w spra wy Gmi -
ny Wy szo gród?

Re dak tor: Pa nie Sta ro sto, jak się
Pan czu je ja ko je den z naj młod szych
sta ro stów w Pol sce?

Sta ro sta: Do brze, po dob nie jak czte -
ry la ta wcze śniej, zo sta jąc jed nym z naj -
młod szych bur mi strzów w Pol sce. Mo im
zda niem nie jest waż ny wiek, ale wi zja
roz wo ju, za pał do pra cy oraz kon se kwen -
cja w dzia ła niu na rzecz lo kal nej spo łecz -
no ści. 

Re dak tor: Pa nie Sta ro sto, ze -
wsząd do cho dzą do mnie opi nie, że de -
cy zja o Pa na trans fe rze z gmi ny do sta -
ro stwa, za szko dzi ła Pa na wi ze run ko wi
wśród miesz kań ców gmi ny. Co Pan o
tym są dzi?

Sta ro sta: Przy znam, że de cy zja nie
by ła pro sta. La ta pra cy z miesz kań ca mi i
dla miesz kań ców gmi ny Wy szo gród da ły
mi wie le sa tys fak cji. Ra zem uda ło nam
się uczy nić na praw dę wie le, aby na sze
mia stecz ko za czę ło roz kwi tać. Oba wia -
łem się te go, że mo je przej ście do sta ro -
stwa zo sta nie ode bra ne ja ko uciecz ka i
po zo sta wie nie miesz kań ców Wy szo gro du
sa mym so bie. Jed nak wie rzę, że moi
gmin ni ro da cy do strze gą i to już wkrót ce,
ogrom ne moż li wo ści oraz po ten cjał w fak -
cie, iż Sta ro stą Płoc kim po now nie zo stał
wy szo gro dzia nin. Nie zo sta wiam Wy szo -
gro du, na dal bę dę wal czył o je go roz wój, o

lep szy los miesz kań ców, ale już z in ne go
po zio mu, po zio mu po wia tu. Je stem wy -
szo gro dzia ni nem, tu ży ję, tu mam ro dzi -
nę, tu jest mo je miej sce na świe cie i nic te -
go nie zmie ni.

Re dak tor: Czy za mie rza Pan na dal
an ga żo wać się w spra wy gmi ny?

Sta ro sta: Oczy wi ście. Pod ko niec
grud nia uczest ni czy łem w se sji Ra dy
Mia sta i Gmi ny Wy szo gród, gdzie tak że
za bie ra łem głos, mó wiąc o prio ry te tach i
pla nach po wia tu dla m.in. Gmi ny Wy szo -
gród. Przy szłość Wy szo gro du jest dla
mnie bar dzo waż na. Za wsze ro bi łem, co
tyl ko mo głem, aby gmi na pro spe ro wa ła
jak naj le piej i bę dę to czy nił na dal.

Re dak tor: Od po wo ła nia Pa na na
sta no wi sko Sta ro sty Płoc kie go mi nął już
po nad mie siąc. Czy ma Pan już skon kre -
ty zo wa ną wi zję roz wo ju po wia tu?

Sta ro sta: Tak. Mam już pew na wi zję.
Przez pierw sze ty go dnie po zna wa łem re -

alia dzia ła nia po wia tu, ana li zo wa łem moż -
li wo ści, ja kie ma do dys po zy cji sta ro sta
oraz po szu ki wa łem no wych dróg roz wo ju.
Bę dę dą żył do stwo rze nia tzw. Ma ster pla -
nu, czy li spój ne go sce na riu sza roz wo ju po -
wia tu. Bę dzie on kładł na cisk na sil ne
stro ny, szan se i moż li wo ści pod nie sie nia
ran gi po wia tu płoc kie go w re gio nie, umoż -
li wi stwa rza nie wa run ków dla in we sto -
rów oraz po zwo li na po wsta wa nie no wych
miejsc pra cy. Jest wie le aspek tów, któ re
moż na roz wi jać w na szym po wie cie. Do -
brym przy kła dem jest Zwią zek Gmin Re -
gio nu Płoc kie go, któ ry udo wad nia, że moż -
na ro bić wię cej. Na przy kład zwią zek zaj -
mu je się go spo dar ką od pa da mi w 13 sa -
mo rzą dach, od cią ża jąc w tej kwe stii wło -
da rzy gmin. Jest wie le klu czo wych dzia -
łań, któ re wy ma ga ły by zjed no cze nia sił i
współ pra cy mię dzy sa mo rzą do wej. 

Re dak tor: A mo że ja kieś kon kret -
ne przy kła dy?

Sta ro sta: We ry fi ku je my plan re -
mon tów dróg po wia to wych. W po ro zu -
mie niu z miesz kań ca mi, chce my stwo -
rzyć ma pę prac dro go wych do prze -
pro wa dze nia w try bie pil nym, nie -
zbęd nych dla pra wi dło we go dzia ła nia
po wia tu. Ko lej ny aspekt od no si się do
spraw ne go i jak naj bar dziej wy daj ne -
go funk cjo no wa nia ad mi ni stra cji po -
wia to wej. Ana li zu ję tak że moż li wo ści
zwią za ne z re for mą do mów po mo cy
spo łecz nej.

Re dak tor: Czy pod Pa na zwierzch -
nic twem zmie ni się spo sób funk cjo no -
wa nia sta ro stwa?

Sta ro sta: W pew nym sen sie tak.
Chcę, aby Sta ro stwo funk cjo no wa ło na
kształt do brze zor ga ni zo wa nej fir my,
gdzie każ dy wie ja kie ma za da nia i je re -
ali zu je. Bez spraw ne go ze spo łu nie moż -
na sku tecz nie dzia łać. Do koń ca stycz -
nia opra cu je my plan au dy tów we -

wnętrz nych, któ re po ka żą, gdzie i jak
mo że my za osz czę dzić.

Re dak tor: Czy ozna cza to zmia ny
ka dro we?

Sta ro sta: Bę dę chciał wy do by wać i
wy ko rzy sty wać po ten cjał osób, któ re są
za trud nio ne w sta ro stwie. Głów ny punkt
we ry fi ka cji to umie jęt no ści, do świad cze -
nie, za an ga żo wa nie i efek tyw ność. Chcę,
aby ze spół był zgra ny, po nie waż tyl ko w
ten spo sób moż na re ali zo wać za mie rzo ne
ce le. Wszyst ko po to, aby zop ty ma li zo wać
spo sób funk cjo no wa nia.

Re dak tor: Gdy był Pan Bur mi -
strzem Mia sta i Gmi ny Wy szo gród,
prze pro wa dził Pan wie le in we sty cji
oraz wdro żył spo ro cie ka wych po my -
słów. Czy w po wie cie za mie rza Pan iść
po dob ną dro gą? Py tam, po nie waż
moż li wo ści po wia tów w tej mie rze są
znacz nie bar dziej ogra ni czo ne niż
gmin.

Sta ro sta: Nie ste ty to praw da. Jest
bar dzo du żo kwe stii, któ re po win ny zo -
stać zre for mo wa ne, aby po wia ty ja ko jed -
nost ki sa mo rzą do we mo gły mieć o wie le
moc niej szą po zy cję. Przy kła dem mo że
być cho ciaż by brak moż li wo ści za kła da -
nia spół ek pra wa han dlo we go ukie run ko -
wa nych na zysk, jak to ma miej sce w gmi -
nach. Mam na dzie ję, że uda nam się
stwo rzyć sil ne lob by, że by zmie nić te
prze pi sy. Wiel kim obroń cą praw sa mo -
rzą dów jest po seł zie mi płoc kiej Piotr
Zgo rzel ski Prze wod ni czą cy Sej mo wej Ko -
mi sji Sa mo rzą du Te ry to rial ne go i Po li ty -
ki Re gio nal nej. Od lat po dej mu je on wy -
sił ki na rzecz zwięk sze nia kom pe ten cji
sa mo rzą dów, tak że po wia tów. Trzy mam
kciu ki za po wo dze nie je go dzia ła nia.
Obec na unij na per spek ty wa fi nan so wa
jest ostat nią tak hoj ną dla Pol ski i mu si -
my do ło żyć wszel kich sta rań, aby jak naj -
więk sza część tych środ ków słu ży ła roz -
wo jo wi po wia tu płoc kie go. 

WY WIAD  DO  E -WY SZO GRÓD

Wczo raj Bur mistrz Dziś Sta ro sta
Roz mo wa ze Sta ro stą Płoc kim Ma riu szem Bień kiem, o wi zji i sty lu za rzą dza nia na naj bliż sze czte ry la ta.
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23 Fi nał WOŚP BO DZA NÓW
Pod czas te go rocz ne go Fi na łu Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy w Bo dza no wie utwo rzo no Mię dzyg min ny Sztab po wo ła ny przy Urzę dzie Gmi ny, w skład któ re go we szły gmi ny Bo dza nów,
Bul ko wo, Słup no, Ra dza no wo, Gmi na i Mia sto Wy szo gród, DPS w Brwil nie, Ko sze le wie, Go śli cach, No wym Mi sze wie, Wy szo gro dzie, Za krze wie oraz Ze spół Szkół Spe cjal nych w Go śli cach. 
Po mi mo znie chę ca ją cej po go dy ogól nie ze bra no do pu szek oraz na sprze da ży i wol nych wpła tach na kon cer ty 85 211,61 zł.

W dniu 11.01.2015r. Gmi na Bul ko wo ko lej ny
raz bar dzo ak tyw nie „gra ła” w WOŚP.

Od ra na 35 wo lon ta riu szy z wiel kim
od da niem, mi mo fa tal nej po go dy, kwe sto -
wa ło na rzecz po trze bu ją cych. Od 1500 zaś
na ha li ZSO w Bul ko wie od by ła się wspa -
nia ła „or kie stro wa” fe ta. Wszyst kich ze -
bra nych po wi ta ła p. dy rek tor szko ły Mar -
ta Szum ska oraz wójt gmi ny Ga briel Gra -
czyk. Głos za bra li rów nież przy by li na tę
uro czy stość: rad ny po wia to wy i wie lo let ni
szef szta bu or kie stry w Bo dza no wie – p.
An drzej Ku liń ski, prze wod ni czą cy Ra dy
Po wia tu L. Dą brow ski oraz po seł P. Zgo -
rzel ski. Obec ni by li rów nież rad ni Gmi ny
Bul ko wo. Ak tyw nie włą czy ła się też
Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na w Bul ko wie
ze swo imi fi lia mi w Łub kach i Bli cho wie,
lo kal ne oraz sto wa rzy sze nia: „Na sza Przy -
szłość” i „Żu ra wian ki”. Or kie strę wspar ły
Ra dy Ro dzi ców i Ra dy Pe da go gicz ne ze
szkół z te re nu gmi ny oraz wie lu lu dzi do -
brej wo li, któ rych za grze wał do pra cy p.
Mie czy sław Jó zwiak. Im pre zę wspar ło
wie lu spon so rów. Du żym po wo dze niem
cie szy ła się li cy ta cja, a dzie ci i mło dzież
szkol na ba wi ły ze bra nych swo imi wy stę -
pa mi. Za ba wę za pew niał ze spół mu zycz ny
„Akord”. O godz. 20 00 im pre zę za koń czy -
ło Świa teł ko do Nie ba. Bez pie czeń stwo
im pre zy za pew ni li dru ho wie OSP z te re -
nu Gmi ny Bul ko wo. Z te re nu gmi ny ze -
bra no kwo tę 15898,97zł. 

23 FI NAŁ WOŚP BUL KO WO
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Sztab XXIII Fi na łu WOŚP
dzia ła ją cy przy Gim na zjum z Od -
dzia łem In te gra cyj nym im. An ny
Na kwa skiej w Ma łej Wsi ze brał
po nad 17 ty się cy zło tych i choć li -
cze nie trwa, to już wia do mo, że po -
bi ty zo stał re kord sprzed ro ku.
W tej nie wiel kiej sze ścio ty sięcz nej
gmi nie już po raz 15. zor ga ni zo wa -
ny zo stał fi nał WOŚP. W tym ro ku
zgło si ło się 50 wo lon ta riu szy ze

szkół i przed szko la z te re nu na szej
gmi ny (Sa mo rzą do we go Przed -
szko la w Ma łej Wsi, Szkół Pod sta -
wo wych z Pod gó rza, Ma łej Wsi,
Dzier ża no wa oraz Gim na zjum
i SLO w Ma łej Wsi). Naj wię cej, bo
aż 1353,99 zło tych, do swo jej pusz ki

ze bra ła uczen ni ca gim na zjum We -
ro ni ka Ro so siń ska. 

Do wspól ne go gra nia włą czy ły
się nie tyl ko in sty tu cje, związ ki
i sto wa rzy sze nia funk cjo nu ją ce
na te re nie gmi ny Ma ła Wieś, ale
tak że Sta ro sta płoc ki p. Ma riusz

Bie niek, któ ry prze ka zał na li cy ta -
cję fan ty, mię dzy in ny mi swój kra -
wat i wsparł fi nał, ak tyw nie
uczest ni cząc w li cy ta cji i za ku -
pach.

SZEF SZTA BU

JA DWI GA MI LEW SKA

oprócz gim na zjum, tak że szko -
ły pod sta wo we z Ma łej Wsi, Pod gó -
rza, Dzier ża no wa i Spo łecz ne Li -
ceum, Cen trum Kul tu ry Mul tiO sa -
da i Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na,
Sto wa rzy sze nie Ko biet Wiej skich
Mal wa, Zwią zek Eme ry tów i Ren -
ci stów – ko ło Ma ła Wieś, Dru ży -
na Star szo har cer ska im. Al ka, 

23 FI NAŁ WOŚP MA ŁA WIEŚ

Już po raz trze ci miesz kań cy
Wy szo gro du mie li oka zję za wi -
tać na ha lę wi do wi sko wo -spor to -
wą, by wspól nie zbie rać pie nią -
dze w ra mach ak cji WOŚP. Ce -
lem te go rocz ne go 23 fi na łu pod
ha słem „Dia gno sty ka” był zbie -
ra ne fun du sze dla pod trzy ma nia
wy so kich stan dar dów le cze nia
dzie ci na od dzia łach pe dia trycz -
nych i on ko lo gicz nych oraz god -
nej opie ki me dycz nej se nio rów.

W ubie głym ro ku miesz kań cy
gmi ny Wy szo gród bar dzo ofiar nie
po de szli do zbiór ki WOŚP, w tym
ro ku rów nież licz nie przy by li
miesz kań cy z ca łej gmi ny by zjed -
no czyć się w tym szczyt nym ce lu.

Kil ka ty go dni przy go to wań
za owo co wa ło przy go to wa niem
im pre zy na wy so kim po zio -
mie. Po dob nie jak w la tach
ubie głych im pre zę roz po czę ła
Or kie stra Dę ta OSP Rę bo wo,
mie li śmy rów nież moż li wość
obej rzeć wy stę py dzie ci  i mło -
dzie ży, po kaz sztuk wal ki
przy go to wa ny przez Ra jew ski
Te am oraz po kaz ra tow nic twa
OSP Wy szo gród. No wą atrak -
cją by ły: spek takl te atral ny
gru py ar ty stycz nej JO -ART
SHOW, gru pa ta necz na i gi ta -

rzy ści z Cen trum Kul tu ry
„WI SŁA”, ze spół Ko la i Przy ja -
cie le oraz dmu cha ny: za mek,
tor prze szkód i sze ścio me tro -
wa zjeż dżal nia. 

Pod czas czte rech li cy ta cji
uda ło się ze brać su mę 5493 zł, ze
sprze da ży róż nych fan tów m.in.:
ga dże tów WOŚP, ga dże tów spor -
to wych, ku te go spe cjal nie na tę
oka zję me ta lo we go her bu Wy -
szo gro du, ży we go ku cy ka, tor tu
w kształ cie ser ca WOŚP oraz
swoj skich prze two rów. Jed nak
naj wyż szą ce nę 700zł osią gnął

„Dzień w fo te lu Sta ro sty Płoc -
kie go” ofia ro wa ny przez Pa na
Ma riu sza Bień ka.

O go dzi nie 20:00 mo gli śmy
oglą dać świa teł ko do nie ba a do
go dzi ny 22:00 ba wić się z ze spo -
łem Ta li zman.

Pra gnie my po dzię ko wać
wszyst kim oso bom i in sty tu -
cjom za an ga żo wa nym w przy -
go to wa nie i or ga ni za cję fi na łu
w Wy szo gro dzie, spon so rom i
dar czyń com, a szcze gól nie na -
szym 41 wo lon ta riu szom, któ -
rzy mi mo mro zu i sil ne go wia -

tru dziel nie ze bra li do pu szek
9259,76zł.

Łącz nie w gmi nie Wy szo gród

ze bra li śmy 16 552,76zł

23FI NAŁ WOŚP WY SZO GRÓD
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Jak co ro ku ucznio wie klas ma tu -
ral nych z Ze spo łu Szkół im. Ja -
na Śnia dec kie go mie li swój naj waż -
niej szy bal w ży ciu. Pierw szy raz ta
uro czy stość mia ła miej sce
po za mu ra mi szko ły - w Do mu We -
sel nym „Siód me Nie bo” w Czer wiń -
sku. Stud niów ka to bal któ ry za pa -
da w pa mięć na dłu gie la ta i przy -
wo łu je mi łe wspo mnie nia. Od so bo -
ty 10 stycz nia uczniów klas ma tu -
ral nych dzie li już tyl ko 100 dni
do eg za mi nu doj rza ło ści. 

Tra dy cyj nie o go dzi nie 19 prze -
mó wi ła Pa ni dy rek tor oraz prze -
wod ni czą ca Ra dy Ro dzi ców,
ucznio wie wrę czy li im pięk ne bu -
kie ty kwia tów i po wie dzie li kil ka
cie płych słów w ich kie run ku.
Usły sze li śmy pierw sze dźwię ki po -
lo ne za, któ re go ucznio wie od tań -
czy li do stoj nym kro kiem.

Po czę ści ofi cjal nej, roz po czę ła
się sza lo na za ba wa do bia łe go ra na.
Nikt nie my ślał o tro skach i pro -
ble mach a je dy nie o do brej za ba -
wie.

Go spo da rze te go wie czo ru - czy -
li ucznio wie ostat nich klas, pod -
czas ba lu zło ży li po dzię ko wa nia
swo im wy cho waw com za wspól nie
spę dzo ny czas, opie kę i po moc oraz
trud wło żo ny w ich wy cho wa nie
przez te 3 lub 4 la ta, prze pro si li
rów nież za wszyst ko co złe. Każ dy
z wy cho waw ców do stał upo mi nek
i pio sen kę ze spe cjal na de dy ka cją. 

MA MY NA DZIE JĘ, ŻE ZA BA -
WA BY ŁA UDA NA

A MA TU RA ZA 100 DNI BĘ -
DZIE DO BRZE ZDA NA!

Stud niów ka w LO Wy szo gród
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Czas zi mo wy to już od daw -
na czas naj więk szych zni żek
cen w jed no śla dach. To co nie
zo sta ło wy ku pio ne z ma ga zy -
nów na je sie ni, wy prze da je się
do koń ca zi my przed na dej -
ściem no wych rocz ni ków.
Na po ziom zni żek ma zna cze -
nie ile to wa ru zo sta ło u dys try -
bu to rów i za ile moż na ku pić
no wy to war w fa bry kach. 

Ze szły 2014 rok był ro kiem po -
szu ki wa nia po jaz dów z sil ni kiem
125 cm. Te mo de le zo sta ły prak -
tycz nie wy prze da ne w ca ło ści. Je -
śli gdzieś są jesz cze do stęp ne to
w więk szo ści po jaz dy w bar dzo
nie atrak cyj nych ce nach. No we
mo to cy kle z rocz ni ka 2015 o po -
jem no ściach 125ccm 250ccm po ja -
wią się już na po cząt ku lu te go. I tu
po le cam wstrzy ma nie się z za ku -
pem do te go cza su. W lu tym bę dą
do stęp ne no we mo de le z no we go

rocz ni ka 2015 i po ja wią się ja kieś
no we cie ka we ofer ty przed se zo no -
we.

W te ma cie mo to ro we rów czy li
po jaz dów z po jem no ścią 50 ccm
obec na ofer ta jest już naj niż szą.
Prak tycz nie naj tań szych mo de li już
nie ma w ma ga zy nach. Zo sta ło już
nie wie le po jaz dów. W tej chwi li jest
do bry czas na ku po wa nie więk -
szych mo de li w lep szej ce nie. Np.
du ży mo to ro wer Qu an tum R, z du -
żą szy bą przed nią na du żych 13 ca -
lo wych ko łach, bar dzo do bra ja kość
po jaz du w se zo nie kosz to wał 4799 zł
w tej chwi li je go ce na to 3999 zł. 

Mo to ro wer kla sy Zipp Ne ken,
sil nik 4 suw z ma nu al ną 4 bie go wą
skrzy nia w se zo nie kosz to wał 3799
zł te raz ma my ostat nie sztu ki w ce -
nie 2999 zł, jest też i mo to ro wer
za 2599 zł ale z uboż szym wy po sa że -
niem.

W tej chwi li du ży sku ter jest już
do stęp ny w ce nie 3199 zł 

No we mo del z rocz ni ka 2015
któ re po ja wią się wkrót ce bę dą
w ce nach wyż szych. Wszyst kie fir -
my już na je sie ni za po wia da ły
wzrost cen o oko ło 10 do 15 %. 

Więk szość trans ak cji mię dzy -
na ro do wych w han dlu jed no śla da -
mi a jest to ry nek azja tyc ki od by wa
się w do la rach. Kurs do la ra ma naj -
więk sze zna cze nie na kształ to wa nie
się cen sku te rów. 

Na po cząt ku ro ku 2014 kurs do -
la ra utrzy my wał się na po zio mie o 3
zł i przez więk szą część ro ku na ta -
kim po zio mie po zo sta wał. Obec nie
kurs do lar do cho dzi do po zio mu ok.
3,6 zł.

Po wo du je to że dziś ce na na wet
wy prze da żo wa rocz ni ka 2014 z ma -
ga zy nu ro śnie.

Im por te rzy nie są skłon ni
opusz czać swo jej ce ny po ni żej ich
kosz tów za ku pu no we go po jaz du
w fa bry ce a ma ga zy ny są w więk -
szo ści opróż nio ne.

Sku te rów Tań szych Nie Bę dzie

Od 1 stycz nia 2015 ro ku
wcho dzą w ży cie no we obo -
wiąz ki w za kre sie prze sy ła nia
do urzę dów skar bo wych de -
kla ra cji, in for ma cji i rocz nych
ob li czeń po dat ku za oso by fi -
zycz ne za 2014 rok. 

Izba Go spo dar cza Re gio nu
Płoc kie go we współ pra cy z Urzę -
dem Skar bo wym Od dział

w    Płoc ku kon ty nu uje or ga ni za -
cję bez płat nych spo tkań in for -
ma cyj nych.

Naj bliż sze spo tka nie z te go
za kre su od bę dzie się w dniu 22

stycz nia 2015 r. o godz. 9:00
w   Sa li kon fe ren cyj nej przy ul.
Mi sjo nar skiej 22 w Płoc ku. Za -
pra sza my za rów no wła ści cie li,
jak i pra cow ni ków dzia łów ra -

chun ko wych i księ go wych,
przed się biorstw zrze szo nych
z  IGRP.

Wszyst kich za in te re so wa nych
udzia łem w spo tka niu pro si my o
po twier dze nie obec no ści do dn.
20.01.2015 r.     Izba Go spo dar cza
Re gio nu Płoc kie go An na Grze lak
tel. 24  364 99 89 e -ma il:  biu -
ro@igrp.com.pl

Izba Go spo dar cza 

Szop ki Bo żo na ro dze nio we to
naj czę ściej ma kie ty przed sta -
wia ją ce wnę trze staj ni be tle -
jem skiej. Są wy ko na ne ja ko
mi nia tu ry lub kon struk cje
rze czy wi stej wiel ko ści. Ży wa
szop ka w tra dy cji ko ścio ła za -
aran żo wa na by ła po raz
pierw szy w 1223 ro ku przez
św. Fran cisz ka. 

W tym ro ku w pa ra fii Św.
Trój cy w Wy szo gro dzie sta ra niem
księ dza Da riu sza Sko czy la sa na
te re nie przy ko ściel nym po ja wi ła
się szop ka z ży wy mi eg zo tycz ny -
mi zwie rzę ta mi. By ła du żą atrak -
cją szcze gól nie dla naj młod szych.
Re la cją z te go wy da rze nia moż na
by ło obej rzeć w TVP Ku rier Ma -
zo wiec ki

Ży wa Szop ka przy ko ście le
Św Trój cy w Wy szo gro dzie



Świę to Trzech Kró li
w Wy szo gro dzie
6 stycz nia 2015 Ko ściół Ka to lic ki ob cho dził

uro czy stość Ob ja wie nia Pań skie go zna ne ja -

ko świę to Trzech Kró li. Od kil ku lat na wią zu -

jąc do te go świę ta or ga ni zo wa ne są or sza ki

Trzech kró li. W tym ro ku w pa ra fii Świę tej

Trój cy w Wy szo gro dzie od by ła się pro ce sja

wier nych z oka zji te go świę ta.

15Sport

11 stycz nia 2015 r. od był się
tur niej pił ki siat ko wej dru żyn
nie zrze szo nych w Biel sku, w
któ rym mło dzież ZKS Bul ko -
wo -Pra ga Vol ley Te am za pre -
zen to wa ła się bar dzo do brze
w swo im pierw szym mię dzyg -
min nym tur nie ju. 

W tym wy da rze niu spor to -
wym wzię ło udział 10 dru żyn, któ -
re by ły po dzie lo ne na dwie gru py
po 5 ze spo łów. Ju nio rzy ZKS Bul -
ko wo -Pra ga Vol ley Te am tra fi li do
gru py z bar dzo re no mo wa ny mi
dru ży na mi jak: Che mik Płock,
Sta ra Gwar dia Ja ro sze wo, OSP
Go śli ce oraz Urząd Gmi ny Bielsk.
Pierw szy mecz, po bar dzo do brej
grze, mło dzi Zjed no cze ni nie -
znacz nie prze gra li z du żo bar dziej
re no mo wa ną dru ży ną Sta rą
Gwar dią Ja ro sze wo 1:2. Jed nak że
w dru gim me czu ZKS Bul ko wo -
-Pra ga Vol ley Te am nie da li szans

re pre zen tan tom Urzę du Gmi ny
Bielsk i wy gra li 2:0. Trze ci mecz
był nie la da wy zwa niem dla re -
pre zen tan tów Gmi ny Bul ko wo,
po nie waż ry wa lem by li zwy cięz cy
Płoc kiej Li ce alia dy z 2014 ro ku  –
Che mik Płock. Zjed no cze ni, po
fan ta stycz nej grze po ka za li, iż bez
wal ki nie od da dzą zwy cię stwa i
ule gli w tie bre aku za le d wie 2:1.
Ten mecz nie moż na za li czyć do
po raż ki, po nie waż po mi mo prze -
gra nej mło dzież ZKS Bul ko wo -
-Pra ga Vol ley Te am po ka za ła, iż
mo że na wią zać „wal kę” z dru ży na -
mi o du żo więk szym do świad cze -
niu, co ozna cza, iż drze mie w nich
ogrom ny po ten cjał. Po wy czer pu ją -
cym me czu z fa wo ry tem tur nie ju
Che mi kiem Płock, mło dzi Zjed no -
cze ni zdo ła li jesz cze sta nąć na wy -
so ko ści za da nia i wy gra li swój
ostat ni mecz w gru pie z OSP Go -
śli ce. Nie ste ty oka zał się to ostat -
ni mecz Zjed no czo nych, po nie waż
po pod su mo wa niu wszyst kich ko -

le jek w gru pie za ję li trze cie miej -
sce i bar dzo nie wie le za bra kło im
do gry w pół fi na łach tur nie ju.
Pod su mo wu jąc, dwie wy gra ne
oraz dwie prze gra ne po bar dzo
wy rów na nej grze jest bar dzo do -
brym wy ni kiem pa trząc na ca ło -
kształt wy stę pu Zjed no czo nych.

ZKS Bul ko wo -Pra ga Vol ley Te -
am był re pre zen to wa ny przez: Da -
nie la Ku se go, Prze mka Ra czyń -
skie go, Łu ka sza Ra czyń skie go, Ku -
bę Sier piń skie go, Ma te usza Peł kę,
Ja ku ba Sy ku łę, Kac pra Wój te wi -
cza, Kry stia na Gra bar czy ka, Bart -
ka Mo dliń skie go, Da mia na Pe sel i
Bar to sza Bart kow skie go.

Tre ner: Bar tosz Wój te wicz.

Or ga ni za to ra mi tur nie ju by li:
Wójt Gmi ny Bielsk
Za rząd LKS Zryw Bielsk
GOK Bielsk
Krzysz tof Ja ku biak
ZKS Bul ko wo -Pra ga

Tur niej Pił ki Siat ko wej w Biel sku w ra mach WOŚP 

W „spraw dzia nie spor to wym” na 5+ spi sa ła się
mło dzież Zjed no czo nych. Co praw da ule gli star szym
ko le gom z klu bu (w se tach 4-0), jed nak że po ka za li, iż
drze mie w nich ogrom ny po ten cjał. Ostat nie tre nin gi
u bo ku Bart ka Wój te wi cza, mia ły od zwier cie dle nie
w co raz to bar dziej wy ma ga ją cych se tach w me czu. 

Mecz to wa rzy ski, któ ry od był się w dniu 2 stycz nia
2015 r. z mło dy mi za wod ni ka mi ZKS Bul ko wo -Pra ga
Vol ley Te am, po ka zał iż war to na nich sta wiać i nie -
ba wem za pew ne zro bi się o nich bar dzo gło śno.

Krzysz tof Ja ku biak
ZKS Bul ko wo -Pra ga

Spraw dzian spor to wy siat ka rzy
ZKS Bul ko wo -Pra ga Vol ley Te am
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