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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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Wi tam z mar co wym 
wy da niem ga ze ty 
Lu ty prze szedł. Po go da co raz cie plej sza jak nie zi mo -

wa. Na stro je też co raz cie plej sze się ro bią. Nie któ rym

pusz cza ją już ner wy. Wy szo gród jesz cze nie miał ta -

kiej go rą cej kam pa nii wy bor czej. Mnó stwo kan dy da -

tów. Któ ry lep szy, któ ry gor szy. Tym ra zem ma my wy -

bo ry tyl ko Bur mi strza, nie po łą czo ne z in ny mi wy bo ra -

mi. Mo że my się do kład nie sku pić na jed nym wy bo rze.

I nie ma my na stra cie kan dy da ta o do mi nu ją cej po zy -

cji. Wszyst ko mo że się zda rzyć.

Zo sta ło już nie wie le dni do 8 mar ca, do dnia wy bo rów.

W tym nu me rze uda ło się nam na mó wić nie któ rych

kan dy da tów do opu bli ko wa nia swo ich ma te ria łów wy -

bor czych. 

Po nie waż cza su du żo nie zo sta ło. Jest to ostat nie wy -

da nie przed wy bo ra mi. Mo że my jesz cze pu bli ko wać

na por ta lu. Por tal e -wy szo grod.pl udo stęp nia my bez -

płat nie. Każ dy mo że tam sam umie ścić ja kieś in for -

ma cje. Na pi sać blo ga.

Na ma wiam do sko rzy sta nia. 

Por tal jest rów nież do stęp ny dla wszyst kich miesz kań -

ców. Każ dy mo że tu taj umie ścić swo je opi nie np.

na fo rum. W po rów na niu do fa ce bo oka każ dy mo że

też to prze czy tać, bez ko niecz no ści re je stro wa nia się. 

Je śli któ ryś z kan dy da tów wy ra zi chęć opu bli ko wa nia

re la cji z ja kie goś spo tka nia przed wy bor cze go, za pra -

szam do uzgod nie nia ter mi nu..

Z wy da rzeń któ re mi nę ły: Mi nął 1 mar ca Dzień Żoł nie -

rzy Wy klę tych. Dzień uro czy ście ob cho dzo ny w Ma łej

Wsi. Tro chę szko da że nie do tar ły do mnie żad ne in for -

ma cje czy jesz cze ktoś coś or ga ni zo wał. Z chę cią we -

sprę in ne ini cja ty wy upa mięt nia wy sił ku Po la ków któ -

rzy po pro stu chcie li żyć w wol nej Pol sce, god nie żyć.

Po stą pi li god nie a zo sta li tak okrut nie przez hi sto rie

po trak to wa ni. 

Za pra szam do współ pra cy. Z chę cią opu bli ku je my

wię cej in for ma cji o Żoł nier zach Wy klę tych po cho dzą -

cych z na szych ziem.

PA WEŁ KŁO BU KOW SKI

RE DAK TOR NA CZEL NY.
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Warszawa

12 lu te go 2015 od by ła się se sja
Ra dy Gmi ny w Czer wiń sku .Jed -
nym z waż niej szych punk tów ob -
rad , by ło pod ję cie uchwa ły o li -
kwi da cji Szko ły

Pod sta wo wej im. H. Sien kie wi cza w No -
wym Ra dzi ko wie. Pod ję cie tej uchwa ły po -
prze dzi ła go rą ca dys ku sja .Dy rek tor szko ły
pa ni Aga ta Szcze pań ska wraz z ro dzi ca mi i
na uczy cie la mi ,ape lo wa li o od ro cze nie tej de -
cy zji o rok. Czas ten

po trzeb ny jest na przy go to wa nie się do
zmian i być mo że po wo ła nie sto wa rzy sze nia.
We dług  in for ma cji pa ni dy rek tor jest już
oko ło 20 osób , któ re 

roz wa ża ją ta ką moż li wość. Miej sco wa
spo łecz ność do tej po ry bar dzo an ga żo wa ła
się w po moc szko le. Obec ny bu dy nek szko ły
wraz z po miesz cze niem ko tłow ni i czę ścią
miesz kal ną zbu do wa li sa mi miesz kań cy. Sto -
wa rzy sze nie mo gło by pro wa dzić szko łę spo -
łecz ną.

Obec nie w szko le uczy się 6 dzie ci w od -
dzia le przed szkol ny mi i 29dzie ci w kla sach
1-6 – kla sy łą czo ne. W na stęp nych la tach
pro gno za de mo gra ficz na  prze wi du je ilość

dzie ci na po rów ny wal nym po zio mie. Przy
ta kiej licz bie uczniów sub wen cje ja kie otrzy -
mu je gmi na po kry wa ją tyl ko część kosz tów.

Po za mknię ciu szko ły w Ra dzi ko wie
dzie ci bę dą mo gły kon ty nu ować na ukę w
szko le w Grodź cu ,do kąd bę dą do wo żo ne.

Ro dzi ce bę dą też mo gli wy brać dla dziec ka
in ną szko łę.

Uchwa ła Ra dy Gmi ny zo sta ła prze gło -
so wa na jed no myśl nie .Za gło so wa ło 12 rad -
nych ,1oso ba wstrzy ma ła się od gło su. Obec -
na uchwa ła nie ozna cza na tych mia sto wej li -

kwi da cji szko ły Otwie ra to jed nak pro ce du rę
oraz dys ku sję ,w któ rej bę dą roz pa try wa ne
wszyst kie moż li we wa rian ty. Po prze pro wa -
dze niu sto sow nej pro ce du ry oraz pod ję ciu
osob nej uchwa ły ra dy ,bę dzie moż li we osta -
tecz na li kwi da cja szko ły.

Wa żą się lo sy Ra dzi ko wa 

Dzień 1 mar ca na wią zu je
do wy da rze nia z 1951 r., gdy
ko mu ni ści wy ko na li wy rok
śmier ci na sied miu człon kach
IV Za rzą du Głów ne go or ga ni -
za cji Wol ność i Nie za wi słość. 

Te go dnia 64 la ta te mu zgi nę li:
Łu kasz Cie pliń ski „Pług”, Ka rol
Chmiel „Grom”, Mie czy sław Ka wa lec
„Iza”,   Adam La za ro wicz „Klam ra”,
Fran ci szek Bła żej „Ta de usz”,  Jó zef Ba -
to ry „Ar gus”, Jó zef Rzep ka „Krzysz -
tof”.  21 paź dzier ni ka 1963 r., za mor -
do wa ny zo stał ostat ni Żoł nierz Nie -
złom ny – Jó zef Fran czak ps. La lek.

1 mar ca w Dzień Żoł nie rzy Wy klę -
tych w Ko ście le Pa ra fial nym w Ma łej
Wsi o godz. 11,00 od by ła się Msza Św.

W in ten cji wszyst kich żoł nie rzy wy klę -
tych. Na stęp nie de le ga cje prze je cha ły
do Sta rych Ga łek. 64 la ta te mu je den
z sied mio -oso bo wych od dzia łów ukry -
wa ją cy się w tej miej sco wo ści, zo stał oto -
czo ny   przez kil ku set oso bo wą gru pę
ope ra cyj ną i sto czył ostat nią wal kę. Zgi -
nę ło 4 oso by a na po zo sta łych wy ko na -
no wy ro ki śmier ci. Wię cej o tej hi sto rii
moż na prze czy tać na por ta lu www.e -
-wy szo grod.pl. W 2013 ro ku od sło nię to
tu  po mnik  po świę co ny  tam te mu  od -
dzia ło wi   NZW do wo dzo ne mu przez
Wi tol da Stry jew skie go ps  „Cac ko”. Wła -
śnie tam zło żo no kwia ty oraz za bra li
głos Ra fał Kwiat kow ski i Ma rek Szkop.
W uro czy sto ściach uczest ni czy ły ro dzi -
ny żoł nie rzy wy klę tych oraz har ce rze
i stra ża cy OSP.

Dzień Żoł nie rzy Wy klę tych Ma ła Wieś
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Nie trze ba ni ko mu tłu ma -
czyć, czym są, a ra czej chy ba
czym by ły, ko ła go spo dyń
wiej skich. We dług słow ni ka
to „do bro wol na, sa mo rząd na
i nie za leż na spo łecz no -za wo -
do wa or ga ni za cja ko bie ca
dzia ła ją ca głów nie na te re -
nach wiej skich, bę dą ca jed -
nym z ro dza jów spo łecz no -za -
wo do wych or ga ni za cji rol ni -
ków”. Dziś są po strze ga ne ja -
ko ode szły w nie pa mięć re likt
daw ne go ustro ju.  

A jed nak tkwi w lu dziach po trze ba
or ga ni zo wa nia się, spo ty ka nia, pra cy w
gru pie,  bez in te re sow no ści. Z ta kich wła -
śnie po trzeb zro dził się po mysł na utwo -
rze nie w Ma łej Wsi Sto wa rzy sze nia Ko -
biet Wiej skich Mal wa.

Je sie nią 2011 ro ku gru pa ini cja tyw -
na z ów cze snym kie row ni kiem GOK -u
w Ma łej Wsi p. Elą Śmi giel ską na cze le
wzię ła spra wę w swo je rę ce i po mysł zo -
stał za mie nio ny w czyn. Na spo tka niu
za ło ży ciel skim w lu tym 2012r. w wy ni -
ku gło so wa nia pre ze ską no wo po wsta łe -
go sto wa rzy sze nia zo sta ła p.Agniesz ka
So ciń ska i jest nią do dnia dzi siej sze go.
Kto na le ży do Malw? Ten, kto chciał się
za an ga żo wać. W ko le są rol nicz ki, na -
uczy ciel ki, przed się bior czy nie, eme ryt -
ki, sło wem wszy scy chęt ni miesz ka ją cy

na te re nie gmi ny Ma ła Wieś. Łą czy je jed -
no: są ko bie ta mi ak tyw ny mi spo łecz nie.
Moż na po wie dzieć, że sto wa rzy sze nie
jest ta kim no wo cze snym, na mia rę XXI
wie ku,  ko łem go spo dyń  wiej skich. 

W cią gu tych 3 lat dzia łal no ści
człon ki nie sto wa rzy sze nia cha ry ta tyw -
nie włą cza ły się w ak cje or ga ni zo wa ne na
te re nie gmi ny: co ro ku przy go to wy wa ły
sto iska ku li nar ne z oka zji Dni Gmi ny
Ma ła Wieś, bio rąc udział w or ga ni zo wa -
nym z tej oka zji Gmin nym Tur nie ju Ku -
li nar nym, zbie ra ły  pie nią dze na WOŚP,
sprze da jąc słod ko ści w woś po wej ka wia -
ren ce , ja ko wo lon ta riusz ki pra co wa ły z
nie peł no spraw ny mi w ra mach or ga ni zo -
wa nych rok rocz nie Dni Hu mo ru i Sa ty -
ry w Do mu Po mo cy Spo łecz nej w Za -
krze wie Ko ściel nym, po ma ga ły w or ga -
ni zo wa niu Bie siad  Pa trio tycz nych w

Wę grzy no wie z oka zji 11 li sto pa da, bra -
ły udział w pro gra mie „Po dziel się po sił -
kiem” i ak cji upa mięt nie nia rocz ni cy wy -
bu chu Po wsta nia War szaw skie go. Sto -
wa rzy sze nie to ogrom na pro mo cja gmi -
ny. Mal wy przy go to wy wa ły sto iska z pro -
duk ta mi re gio nal ny mi pod czas tar gów
w Ga le rii Wi sła w Płoc ku, re pre zen to wa -
ły Ma łą Wieś na fe sty nach w Łąc ku Od
ku ja wia ka do obe rka, Słu bi cach, bra ły
udział ko lej nej edy cji kon kur su Go to wa -
nie na Po la nie w sier pec kim Mu zeum
Wsi Ma zo wiec kiej, zaj mu jąc I miej sce w
ka te go rii Po tra wa Mię sna. Bra ły udział,
przy go to wu jąc sto iska na Do żyn ki Płoc -
kie i Do żyn ki Po wia to we. 

In te gra cja tej 34-oso bo wej  gru py
mia ła miej sce rów nież na or ga ni zo wa -
nych wspól nych wy ciecz kach: do To ru -
nia i  Cie cho cin ka, 2 dnio wym ob jeź -

dzie po Ma zow szu za koń czo nym w Ka -
zi mie rzu Dol nym, 3 dnio wej wy ciecz ce
w Be skid Są dec ki, wy jaz du do ko pal ni
so li w Kło da wie. Zwie dza ły bu dy nek
Sej mu PR w War sza wie. Mal wy lu bią
też wy zwa nia. Za czę ły od pie sze go raj -
du Do li ną Ryk sy, na stęp nie wy ciecz ka
ro we ro wa po gmi nie Ma ła Wieś, wresz -
cie 2 dnio wy spływ ka ja ko wy z noc le -
giem w Tu ło wi cach, aż po lot sa mo lo -
tem w stycz niu te go ro ku do Wro cła -
wia. Or ga ni zu ją też wy jaz dy do te atru i
na kon cer ty. By ły w War sza wie w Ca pi -
to lu na „Kli mak te rium”, w te atrze 6.
Pię tro obej rza ły „Fre drę dla Do ro słych”,
a w płoc kim Te atrze Dra ma tycz nym
„Wy dmusz kę”. By ły na kon cer cie Ani
Wy szko ni. Or ga ni zo wa ły rów nież za ję -
cia: ae ro bi ku i pi la te su, ku li nar ne, pro -
pa gu ją ce zdro wy styl ży cia. Spo ty ka ją

się raz w mie sią cu, a każ dy rok dzia łal -
no ści pod su mo wu ją Wal nym Zgro ma -
dze niem Człon ków. 

A w pla nach na ten rok? Oprócz
udzia łu w co rocz nych dzia ła niach na
rzecz spo łecz no ści gmi ny, za pla no wa ły:
w mar cu wy jazd 3 dnio wy w Gó ry Świę -
to krzy skie, ma ju – spek takl „Mam ma
Mia” w Te atrze Ro ma w War sza wie,
sierp niu 3 dnio wy wy jazd w Pie ni ny.
Dzię ki na wią za niu współ pra cy z Fun da -
cją Zie lo ny Pro mień ma ją w per spek ty -
wie cykl szko leń.

Jak wi dać war to się or ga ni zo wać i
pla no wać wspól ne dzia ła nia. Pra ca w sto -
wa rzy sze niu da je sa me ko rzy ści: uczy
współ pra cy, kre atyw no ści, po ma ga w
zdo by wa niu no wych do świad czeń, jest
hob by, for mą sa mo re ali za cji. A więc czas
na ko lej ne sto wa rzy sze nia. Bo war to.

reklama

Ak cja – re ak ty wa cja… o tym, jak w Ma łej Wsi za kwi tły Mal wy
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W dniu 23 lu te go br. w Wy -
szo gro dzie od by ło się pod su -
mo wa nie XIV edy cji Ogól no -
pol skie go Fi na łu „Szla chet nej
Pacz ki”, w któ rym uczest ni -
czył Sta ro sta Płoc ki Ma riusz
Bie niek. Już po raz czwar ty
re jon wy szo grodz ki za an ga żo -
wał się w tę, jak że pięk ną
ideę „wno sze nia uśmie chu
na ludz kie twa rze”, jak mó wi
pan Mar cin Bier nat, ubie gło -
rocz ny wo lon ta riusz, a w tym
ro ku li der Wy szo grodz kiej
Dru ży ny Su per W.

W te go rocz nej ak cji wzię ło udział
dwu dzie stu dwóch wo lon ta riu szy –
oso by mło de, stu den ci, ucznio wie,
a przede wszyst kim przed sta wi cie le naj -
bar dziej ak tyw nych or ga ni za cji.

Szla chet na Pacz ka w Wy szo gro dzie
po mo gła aż 35 ro dzi nom.

Dar czyń cą mógł zo stać każ dy czło -
wiek o szla chet nym ser cu i wraż li wo ści
na bie dę dru gie go czło wie ka. Do ak cji
włą czy ło się kil ka in sty tu cji, tj. Sta ro -
stwo Po wia to we w Płoc ku, Ze spół Szkół
w Wy szo gro dzie, Gim na zjum w Wy szo -
gro dzie, Szko ła Pod sta wo wa w Wy szo -
gro dzie, Szko ła Pod sta wo wa w Ko byl ni -
kach, Pa ra fie w Wy szo gro dzie i Or szy -

mo wie, Przed się bior cy z Wy szo gro du
oraz dar czyń cy spo za re jo nu.

W pacz kach, któ re przy go to wa li dar -
czyń cy by ły mię dzy in ny mi sprzęt AGD,
opał po trzeb ny do ogrza nia do mostw,
mnó stwo żyw no ści, odzież, obu wie oraz
drob ne upo min ki dla każ dej z po trze bu -
ją cych ro dzin.

– W imie niu władz po wia tu płoc -
kie go ser decz nie dzię ku ję za udział w ak -
cji „Szla chet na Pacz ka”. Po dej mo wa ne
przez Pań stwa dzia ła nia, ma ją ce na ce lu
nie sie nie wspar cia, za rów no rze czo we go,
jak i du cho we go – ubo gim, opusz czo -
nym, cho rym oraz ro dzi nom, któ re zna -
la zły się w trud nej sy tu acji eko no micz -

nej, nie wąt pli wie za słu gu ją na wy so kie
uzna nie. Swo im dzia ła niem po ka za li -
ście, że po tra fi my nie tyl ko na rze kać, ale
też brać spra wy w swo je rę ce i zmie niać
oto cze nie na lep sze, nio sąc po moc naj -
bar dziej po trze bu ją cym. – mó wił Sta ro -
sta Płoc ki Ma riusz Bie niek 

Wło darz zie mi płoc kiej Pan Ma riusz
Bie niek w po dzię ko wa niu prze ka zał li sty
oko licz no ścio we i drob ne upo min ki wszyst -
kim zgro ma dzo nym wo lon ta riu szom.

Na ko niec uczest ni cy spo tka nia
skosz to wa li tor tu, za mó wio ne go spe cjal -
nie na tę oka zję, w kształ cie lo go ty pu ak -
cji Szla chet nej Pacz ki, któ re go spon so -
rem był Sta ro sta Płoc ki.

Po dzię ko wa nie Sta ro sty Płoc kie go dla wo lon ta riu szy 

„Szla chet nej Pacz ki” w Wy szo gro dzie

We wto rek 24 lu te go po wiat
płoc ki miał no we go Sta ro stę.
Zo stał nim pan Łu kasz Miesz -
kow ski, miesz ka niec Gmi ny i
Mia sta Wy szo gród, któ ry pod -
czas te go rocz ne go fi na łu
WOŚP wy li cy to wał „Dzień w
fo te lu Sta ro sty”. 

No wo mia no wa ny Sta ro sta Płoc ki
Łu kasz Miesz kow ski swój dzień pra cy
roz po czął od po sie dze nia Za rzą du Po -
wia tu. Wraz z człon ka mi Za rzą du
wy słu chał Spra woz dań z dzia łal no ści

jed no stek pod le głych. Ko lej nym
punk tem dnia by ła wi zy ta w Po wia to -
wym Urzę dzie Pra cy w Płoc ku. Na
miej scu Sta ro stę Płoc kie go przy wi ta -
ła p.o. Dy rek to ra pla ców ki Mał go rza -
ta Bom ba lic ka. Dy rek tor pla ców ki za -
pre zen to wa ła no we mu Sta ro ście po -
szcze gól ne eta py re je stra cji osób bez -
ro bot nych oraz za po zna ła z sys te -
mem pra cy urzęd ni ków. Uko ro no wa -
niem „Dnia w fo te lu Sta ro sty” by ła
wi zy ta z Ze spo le Szkół im. Le oka dii
Ber ge ro wej w Płoc ku, gdzie Sta ro sta
Płoc ki w to wa rzy stwie de le ga cji Sta -

ro stwa Po wia to we go w Płoc ku, Dy -
rek to ra Szko ły, Ra dy Pe da go gicz nej
oraz uczniów pla ców ki, do ko nał ofi -
cjal ne go otwar cia no wej pra cow ni we -
te ry na ryj nej. Po uro czy sto ści Sta ro sta
Płoc ki miał oka zję za po znać się z wa -
run ka mi kształ ce nia w Ze spo le Szkół. 

Po ca łym dniu pra cy Sta ro sta Płoc ki
Łu kasz Miesz kow ski prze ka zał wła dzę w
po wie cie w rę ce Ma riu sza Bień ka. Na pa -
miąt kę swo je go urzę do wa nia pan Łu -
kasz Miesz kow ski (już nie Sta ro sta, ale
miesz ka niec po wia tu) otrzy mał pa miąt -
ko wy Dy plom. 

„Dzień w fo te lu Sta ro sty” – Pan Łu kasz Miesz kow ski Sta ro stą Płoc kim!
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Za re je stro wa ni kan dy da ci 
na Bur mi strza Wy szo gro du

BOSZ KO DA RIUSZ JE RZY, lat 42, wy -
kształ ce nie wyż sze, zam. Wy szo gród, czło -
nek par tii: Pol skie Stron nic two Lu do we,
zgło szo ny przez Ko mi tet Wy bor czy PSL 
BOSZ KO JAN, lat 52, wy kształ ce nie wyż -
sze, zam. Wy szo gród, czło nek par tii: Pol skie
Stron nic two Lu do we, zgło szo ny przez
KWW Na sza Gmi na Wspól na Spra wa 
GOR TAT IWO NA, lat 34, wy kształ ce nie
wyż sze, zam. Wy szo gród, czło nek par tii: nie
na le ży do par tii po li tycz nej, zgło szo na przez
KWW Sa mo rząd ność Po nad Po dzia ła mi
JAN CZAK JA CEK, lat 50, wy kształ ce nie
wyż sze, zam. Wy szo gród, czło nek par tii: Pol -
skie Stron nic two Lu do we, zgło szo ny przez
KWW Jac ka Jan cza ka
KAR BOW SKI ZBI GNIEW EDWARD, lat 56,
wy kształ ce nie wyż sze, zam. Wy szo gród, czło -
nek par tii: nie na le ży do par tii po li tycz nej, zgło -
szo ny przez KWW Zbi gnie wa Kar bow skie go
LA SKOW SKI ZBI GNIEW, lat 56, wy kształ -
ce nie wyż sze, zam. Wy szo gród, czło nek par -
tii: nie na le ży do par tii po li tycz nej, zgło szo ny
przez KWW Ra zem Two rzy my Przy szłość
WOŹ NIAK AN DRZEJ JE RZY, lat 53, wy -
kształ ce nie śred nie, zam. Wy szo gród,
czło nek par tii: nie na le ży do par tii po li -
tycz nej, zgło szo ny przez KWW Nie za leż -
ny Wy szo gród

Rze czy wi ście… w Wy szo gro -
dzie miesz kam od uro dze -
nia. Z Wy szo gro dem zwią za -
łem tak że mo je do ro słe ży -
cie – od po nad dwu dzie stu
lat tu taj pra cu ję. 

Naj pierw ja ko na uczy ciel w szko -
łach: pod sta wo wej i gim na zjum w Wy -
szo gro dzie, a tak że Ko byl ni kach, po -
tem w Gmin nym Ośrod ku Po mo cy
Spo łecz nej, a na stęp nie od pod staw bu -
do wa łem i or ga ni zo wa łem Dom Po mo -
cy Spo łecz nej, któ re go je stem dy rek to -
rem od 1998 ro ku.

Od kąd pa mię tam in te re so wa łem
się ludz ki mi spra wa mi, po ma ga jąc lu -
dziom żyć i po stę pu jąc dro gą, ja ką

prze szedł w swej służ bie spo łecz nej
mój oj ciec. Dla te go zde cy do wa łem się
po zo stać w Wy szo gro dzie, by dzia łać
na rzecz na sze go śro do wi ska – za miast
ubie gać się o sta no wi sko w War sza wie
czy Płoc ku.

Zna ne mi za tem są wa run ki ży cia,
pro ble my i po trze by za rów no dzie ci
i mło dzie ży, lu dzi mło dych – po szu ku -
ją cych swo je go miej sca w do ro słym ży -
ciu, jak rów nież tych wszyst kich, któ -
rzy cięż ko pra cu ją na utrzy ma nie swo -
ich ro dzin, a tak że osób pra gną cych
bez piecz ne go, spo koj ne go ży cia na za -
słu żo nej eme ry tu rze.

Je ste ście za tem Pań stwo, od daw -
na mo imi do bry mi zna jo my mi, są sia -
da mi, przy ja ciół mi, a nie kie dy współ -
pra cow ni ka mi czy wy cho wan ka mi.

Zna my się nie od dziś…

M am 56 lat, je stem ab sol wen tem wyż szych stu diów eko no micz -
nych i stu diów po dy plo mo wych w za rzą dza niu nie ru cho mo -
ścia mi. Od pra wie sied miu lat peł nię funk cję Pre ze sa Za rzą du

ZGK w Wy szo gro dzie. Od 1999 ro ku je stem zwią za ny z sa mo rzą dem.
Przez dwie ka den cje by łem człon kiem Ra dy Gmi ny i Mia sta w Wy szo gro -
dzie. Wie lo let nia pra ca na róż nych szcze blach ad mi ni stra cji, w Po wia to wym
Za rzą dzie Dróg w Płoc ku, dzia łal ność spo łecz na oraz pra ca za wo do wa, da ły
mi so lid ne pod sta wy do do bre go za rzą dza nia. Od uro dze nia je stem miesz -
kań cem Wy szo gro du. Przez kil ka lat wspól nie z ro dzi ną pro wa dzi łem go spo -
dar stwo rol ne w Gród ków ku. Trud rol ni ka jest mi do brze zna ny. 

Pra ca za wo do wa na te re nie po wia tu, a na stęp nie gmi ny i mia sta Wy szo -
gród oraz bli ski kon takt z miesz kań ca mi, da ła mi moż li wość grun tow ne go
za po zna nia się z pro ble ma mi wspól ny mi dla nas wszyst kich.

Je stem żo na ty, wraz z żo ną Jo lan tą ma my czwo ro dzie ci i jed ne go jak że
ko cha ne go wnu ka. Mi ło ści wy star czy nam na du żo wię cej. 

Po sia dam do świad cze nie i przy go to wa nie, któ re wy ko rzy stu ję w bie -
żą cej, od po wie dzial nej i czę sto bar dzo trud nej pra cy. Znaj du ję czas dla
wszyst kich. Je że li Pań stwo po zwo li cie, swo ją wie dzę, do świad cze nie oraz
za an ga żo wa nie chciał bym wy ko rzy stać dla do bra miesz kań ców na szej
Gmi ny i Mia sta. 

RA ZEM re ali zuj my pla ny i ma rze nia
Za mie rze nia, któ re pra gnę re ali zo wać wspól nie z Pań stwem, ja ko współ -

twór ca mi bu dże tu oby wa tel skie go:

1. Utwo rze nie bu dże tu oby wa tel skie go, dla zgod ne go z wo lą miesz kań -
ców wsi wy ko rzy sta nia środ ków so łec kich.

2. Mo der ni za cja dróg gmin nych i ulic w mie ście.
3. Re wi ta li za cja i mo der ni za cja Wy szo gro du.
4. Uzbro je nie no wych te re nów pod in we sty cje.
5. Bu do wa i mo der ni za cja in fra struk tu ry ko mu nal nej.
6. Wspie ra nie ini cja tyw ma ją cych wpływ na śro do wi sko.
7. Po dej mo wa nie dzia łań w ce lu po zy ski wa nia no wych przed się bior ców

i wspie ra nia ist nie ją cej lo kal nej przed się bior czo ści.
8. Dba łość o cią gły roz wój spor tu i kul tu ry, w tym tra dy cji.
9. Udział w uzgod nio nych z miesz kań ca mi, uza sad nio nych eko no micz -

nie in we sty cjach po nad gmin nych, któ re przy nio są miesz kań com po -
ży tek.

10.  Wspie ra nie rol ni ków w ich ini cja ty wach.
11. Wspie ra nie Ochot ni czych Stra ży Po żar nych oraz świe tlic.
12. Od twa rza nie gra nic pa sów dro go wych dróg gmin nych, w ce lu

umoż li wie nia opra co wa nia pla nów ich mo der ni za cji.

Pro sząc o udział w wy bo rach w dniu 8 mar ca zwra cam
się z proś bą o od da nie na mnie gło su.

KWW RA ZEM TWO RZY MY PRZY SZŁOŚĆ
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W dniu 27 lu te go w Do mu
We sel nym Zam ko wa w Wy -
szo gro dzie od by ło się spo tka -
nie przed wy bor cze zor ga ni zo -
wa ne przez Dar ka Bosz ko
kan dy da ta na Bur mi strza Wy -
szo gro du. 

Da rek Bosz ko po zy cja nr 1 na li ście
kan dy da tów re pre zen tu je Ko mi tet PSL.
Jest to je dy ny kan dy dat ofi cjal nie re pre -
zen to wa ny przez ja kaś par tię. W spo tka -
niu oprócz licz nie zgro ma dzo nych
miesz kań ców bra ły udział zna ni po li ty -
cy, do tych cza so wy Sta ro sta Płoc ki Pan
Mi chał Bosz ko to oj ciec kan dy da ta
na Bur mi strza Dar ka Bosz ko. My ślę że
rów nież dzię ki te mu uda ło się za pro sić
na to spo tka nie Mar szał ka Sej mi ku Ma -
zo wiec kie go Mi cha ła Stru zi ka oraz obec -
ne go Sta ro stę Ma riu sza Bień ka.

Spo tka nie Przed wy bor cze Dar ka Bosz ko

WITRYNA CHŁODNICZA
NA CIASTA

WCH-1/C 1200
CEBEA BOCHNIA

WITRYNA POCHODZI Z ROKU
2011.SPORADYCZNIE UŻYWANA-
STAN JAK NOWY.

WYMIARY:
- DŁUGOŚĆ 1200mm
- SZEROKOŚĆ(GŁĘBOKOŚĆ)
910mm

- WYSOKOŚĆ 1270 mm

ZASILANIE 230V ~50 Hz

MOC AGREGATU 200-700 W

ODBIÓR WŁASNY CENA DO
NEGOCJACJI

KONTAKT TEL.519-672-455

reklama



Pły ta do stęp na w Kan ce la rii
Pa ra fial nej Czer wińsk n. Wi -
słą oraz w Bo ru ta Mo tors Wy -
szo gród ul.Rę bow ska 66

Chór Ba zy li ki Czer wiń skiej po -
wstał w paź dzier ni ku 2004 r. Kie ru je
nim or ga ni sta Ba zy li ki Prze my sław
Ziół kow ski. Chór swo im śpie wem
ubo ga ca li tur gię zwłasz cza pod czas
Tri du um Pas chal ne go, Świąt Bo że go
Na ro dze nia , Bo że go Cia ła czy od pu -
stu pa ra fial ne go. W re per tu arze chó -

ru znaj du ją się tra -
dy cyj ne pie śni re -
li gij ne, a tak że
utwo ry w ję zy ku
ła ciń skim. Chór
kon cer to wał w Ba -
zy li ce Naj święt -
sze go Ser ca Je zu -

so we go w War sza wie, w Pa ra fii św.
Sta ni sła wa Kost ki w Płoc ku oraz w
kil ku pa ra fiach na te re nie de ka na tu
wy szo grodz kie go. 

Ak tu al nie chór li czy 25 osób –
są to mi ło śni cy śpie wu, któ rych łą -
czy pra gnie nie wspól nej mo dli twy
wy ra żo ne śpie wem oraz chęć do -

sko na le nie swo je go warsz ta tu wo -
kal ne go. 

Skład chó ru: So pra ny – Ka mi la
Buks, Cze sła wa Ca ban, Mar ty na Fel -
czak, Bo że na Mi tu ra, Ju sty na Mi tu -
ra, Bar ba ra Ziół kow ska

Al ty – Gra ży na Fel czak,
Agniesz ka Ka niew ska, Ewa Nu rzyń -
ska, Te re sa Pie trzak, Iza be la Rusz -

czak, Elż bie ta Wnuk, Ma ria Za czek
Te no ry – Piotr Ca ban, Mi ro sław

Ko cik, To masz Ko złow ski, To masz
Kry jak, Zbi gniew Sro czyń ski, Ka zi -
mierz Wło dar czyk

Ba sy – Ro man Ka niew ski, Ja ro sław
Ko cik, Krzysz tof Kry jak, Krzysz tof Li -
be rek, Ta de usz Ory mow ski, Wi told
Trze ciak.
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ZAPROSZENIE 
Do Cafeteria Creme

Wyszogród
8 MARCA DZIEŃ KOBIET
DLA KAŻDEJ PANI MIŁY UPOMINEK

TYLKO W TYM DNIU SPECJALNE MENU 
(DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH)

DANIE GŁÓWNE + DESER+ KAWA LUB
HERBATA 

ZA JEDYNE 50 ZŁ.
REZERWACJE PRZYJMUJEMY DO 5

MARCA TEL.519-672-455 
CAFETERIA CREM

WYSZOGRÓD UL.RĘBOWSKA29 

Pierw sza Pły ta Chó ru Ba zy li ki Czer wiń skiej
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PLAN ZA WO DÓW SPOR TO WYCH NA ROK 2015
– Ko ło SUM Nr 54 PZW Wy szo gród 

Okręg Ma zo wiec ki.

1. Rzu to we Mi strzo stwa Ko ła – 15.03.2015r. –
Ha la Spor to wa Wy szo gród.
2. I Za wo dy Spła wi ko we z cy klu GPX 2015 –
„Płot ko we” – 12.04.2015r. – Wi sła nr 4 Przę sła -
wi ce (miej sce za leż ne od sta nu wo dy)
3. Wy jaz do we za wo dy spła wi ko wo -spin nin go we
o „Pu char Pre ze sa Ko ła Sum -54 Wy szo gród” –
w dniach 01-03.05.2015r. – Ma zu ry je zio ro Zyz drój Ma ły
4. To wa rzy skie Za wo dy Spła wi ko we „Li no we” – 17.05.2015r. – sta ro rze cze
Chmie le wo (miej sce za leż ne od sta nu wo dy)
5. I Za wo dy Spin nin go we z cy klu GPX 2015 – 24.05.2015r. – Wi sła nr 4 Drwa ły.
6. Za wo dy Spła wi ko we dla Dzie ci i Mło dzie ży z oka zji „Dnia Dziec ka” –
31.05.2015r. – staw przy OSP w Rę bo wie
7. Za wo dy Spła wi ko we dla Dzie ci i Mło dzie ży – Pu char Bur mi strza Gmi ny i Mia -
sta Wy szo gród z oka zji „Dni Wi sły” – 06.06.2015r. – staw przy OSP w Rę bo wie.
8. II Za wo dy Spła wi ko wo/Grun to we z cy klu GPX 2015 – Pu char Bur mi strza Gmi -
ny i Mia sta Wy szo gród z oka zji „Dni Wi sły” – 07.06.2015r. – Wi sła nr 4 Chmie le -
wo, Wy szo gród.
9. II Za wo dy Spin nin go we z cy klu GPX 2015 – 21.06.2015r. – Wi sła nr 4 Chmie -
le wo, Wy szo gród
10. VIII Pu char Wi sły Otwar te Ogól no pol skie Za wo dy Spin nin go we Wy szo gród
2015 – 05.07.2015r. -Chmie le wo/Wy szo gród /Drwa ły /Ra ko wo
11. III Za wo dy Spła wi ko we z cy klu GPX 2015 – „O Pu char Pre ze sa Ban ku Vi stu -
la” – 19.07.2015r. –  Wi sła nr 4 Chmie le wo, Wy szo gród
12. To wa rzy skie Za wo dy Grun to we „Noc ne” – 1/2.08.2015r. – Wi sła nr 4 Chmie -
le wo, Wy szo gród
13. Let nia Olim pia da dla Dzie ci i Mło dzie ży – 16.08.2015r. – Wy szo gród.
14. IV Za wo dy Spła wi ko wo/Grun to we z cy klu GPX 2015 – 30.08.2015r. –  Wi -
sła nr 4 Chmie le wo, Wy szo gród
15. III Za wo dy Spin nin go we z cy klu GPX 2015 – 06.09.2015r. – wy jaz do we Za -
lew Ze grzyń ski
16. IV Za wo dy Spin nin go we z cy klu GPX 2015 – 04.10.2015r. – Wi sła nr 4
Chmie le wo, Wy szo gród
17. V Za wo dy Spin nin go we z cy klu GPX 2015 – Otwar te – 25.10.2015r. – Wi sła
nr 4 Chmie le wo, Wy szo gród
18. Pod lo do we Mi strzo stwa Ko ła – Gru dzień 2015 – (miej sce za leż ne od po go dy
i sta nu wo dy)

Za rząd i Ka pi ta nat Spor to wy ro ści so bie pra wo do zmia ny ter mi nów i miejsc
już usta lo nych za wo dów z przy czyn nie za leż nych, każ de za wo dy bę dą ogła sza ne
na 8 dni przed ich ro ze gra niem na stro nie Ko ła oraz w for mie ogło szeń. Ło wi sko
gdzie bę dą się od by wa ły za wo dy zo sta nie ozna ko wa ne.

Za rząd in for mu je iż, bez względ nie bę dzie prze strze ga na za sa da wpi sy wa nia się
na li stę star to wą nie póź niej niż 48 godz. przed ro ze gra niem za wo dów (w ce lu przy -
go to wa nia od po wied niej licz by sta no wisk).

UWA GA:
Wszyst kie za wo dy od by wa ją się w for mu le: „złów i wy puść”
Opła ta star to wa na za wo dy w ro ku 2015 wy no si: 15 zł.

Na dzi siej szy IV Tur niej Te ni sa
Sto ło we go do Płoń sku re pre -
zen ta cja Gmin ne go Cen trum
Kul tu ry i Spor tu w Bo dza no -
wie uda ła się z du ży mi na -
dzie ja mi i ocze ki wa nia mi. 

I uda ło się, Pa weł Dy mek za jął trze ci
raz z rzę du dru gą lo ka tę i umoc nił się na
dru gim miej scu w ogól nej kla sy fi ka cji.
Tym ra zem na praw dę ma ło bra ko wa ło w
de cy du ją cym spo tka niu Pa weł prze grał
wal kę fi na ło wą sto sun kiem 3-2. W dzie -
siąt ce upla so wał się rów nież Mi chał Ku -
łak. Do koń ca zma gań zo sta ły już tyl ko
dwa tur nie ko lej ny już za ty dzień – start
go dzi na 10.00. Je ste śmy peł ni na dziei,
że uda się utrzy mać zna ko mi tą lo ka tę
Paw ła Dym ka. Pa weł Bau man, Mar cin
Kraw czyk oraz Mi chał Ku łak ma ją re al -
ne szan se na upla so wa nie się w pierw szej
dzie siąt ce w ka te go rii ama tor star szy.

MAR CIN KU REK

Pin pon gi sci z Bo dza no wa 
Or ga ni za tor Gmin ne Cen trum Kul -

tu ry i Spor tu w Bo dza no wie, Urząd
Gmi ny w Bo dza no wie oraz Pu blicz ne
Gim na zjum im. POZ w Bo dza no wie
ma ją za szczyt za pro sić wszyst kich chęt -
nych uczest ni ków na III Tur niej Te ni sa
Sto ło we go o Pu char Wój ta Gmi ny Bo -

dza nów. Zgła szać moż na się w sie dzi bie
Gmin ne go Cen trum, dro gą te le fo nicz ną
24 386 27 26, Bar dzo pro szę o zgła sza -
nie się ilość miejsc ogra ni czo na, nie gwa -
ran tu je my, że oso ba nie zgło szo na zo sta -
nie za pi sa na w dniu tur nie ju. Szcze gó ły
na stro nie www.e -wy szo grod.pl 

III Tur niej Te ni sa Sto ło we go o Pu char
Wój ta Gmi ny Bo dza nów

W pierw szym wio sen nym
spa rin gu sta nę ły na prze ciw
sie bie dwie bo dza now skie
dru ży ny. W bez po śred niej
kon fron ta cji zmie rzy ły się eki -
py se nio rów i ju nio rów U -17.

Oba ze spo ły za gra ły ty po wo to wa -
rzy sko. Nie by ło zbęd nych fau li, prze wi -
nień, mi mo że obie dru ży ny wy ka zy wa -
ły ogrom ną chęć gry w pił kę.

Kil ku mie sięcz ny roz brat z fut bo lem
dał o so bie znać. Bar dzo do brze za pre zen to -
wa ła się ka dra U -17, któa od sta wa ła
od pierw sze go ze spo łu je dy nie wa run ka mi
fi zycz nym, po za tym ra dzi ła so bie cał kiem
nie źle, efek tem cze go 4 bar dzo ład ne go le.

Se nio rzy za gra li na lu zie, wi dać jed -
nak by ło, że prze rwa zi mo wa wpro wa -
dzi ła nie co cha osu w kon stru owa niu ak -
cji ofen syw nych.

Efek tem bar dzo otwar tej gry z obu
stron jest aż pięt na ście go li, któ re mo gli
obej rzeć nie licz nie zgro ma dze ni ki bi ce.

Wie le z tych go li by ło na praw dę wy -

jąt ko wej uro dy. Od na stęp nej nie dzie li
cze ka ją nas już ty po we me cze kon tro l ne.
Ry wa la mi pierw sze go ze spo łu bę dą pił -
ka rze FK Ryb no. Mecz w ryb nie roz -
pocz nie się o go dzi nie 12:00.

Ju nio rzy ma ją praw do po dob nie
wol ne, choć nie wia do mo czy nie uda się
ro ze grać me czu to wa rzy skie go z są sia da -
mi ze Spój ni Ma ła Wieś.

HU RA GAN BO DZA NÓW

GRAD GO LI W GRZE WE WNĘTRZ NEJ – DER BY BO DZA NÓW



W dniu 22 lu te go 2015 r. ro -
ze gra no tur niej ha lo wej pił ki
noż nej w Bul ko wie. To nie -
zwy kłe wy da rze nie spor to we
zo sta ło zor ga ni zo wa ne dla 12
dru żyn, jed nak że re pre zen ta -
cja Mi sze wa w ostat niej chwi -
li nie zdo ła ła do trzeć. 

Na szczę ście nie po psu ło to szy ków
ro ze gra nia tur nie ju i spo koj nie po zwo li -
ło or ga ni za to rom prze pro wa dzić tur niej
w za pla no wa nej struk tu rze. Od pierw -
sze go do ostat nie go me czu to wa rzy szy ły
ogrom ne emo cje. Dzię ki fa cho wej pra cy
sę dzie go Paw ła Gac kow skie go ca ły tur -
niej prze bie gał zgod nie z za sa da mi fa ir
play na wy so kim po zio mie. Tur niej po -
dzie lo ny był na fa zę gru po wą (4 gru py)
oraz fa zę pu cha ro wą, któ rą roz po czę ły
ćwierć fi na ły. W każ dym me czu naj wyż -
szy po ziom za pre zen to wał ZRYW
Bielsk, któ ry zdo był zwy cię ski pu char.
Nie zwy kle do brze za pre zen to wa ła się
dru ży na Dzi kie Ko ty. Zdo by wa jąc dru -
gie miej sce, ro ze gra li przede wszyst kim
emo cjo nu ją cy   mecz w pół fi na le, po ko -
nu jąc w kon kur sie rzu tów kar nych
świet nie spi su ją cą się dru ży nę Dre am
Te am Ba bo sze wo. Na to miast trze cie
miej sce zdo by ła sym pa tycz na dru ży na
Łę to wo -Te am, pre zen tu jąc przez ca ły
tur niej bar dzo wy so ki po ziom gry. Ty tuł
naj lep sze go strzel ca tur nie ju zdo był Ad -
rian Żuch nie wicz (ZRYW Bielsk) strze -
la jąc 11 go li, na to miast mia no naj lep sze -

go bram ka rza zdo był Piotr Ple ba niak
(Dzi kie Ko ty). 

W tur nie ju uczest ni czy ły dru ży ny:
Bul ko wo, Pra ga, Zjed no cze ni, Nad uł ki,
Wa lecz ni Słup ca, Dzi kie Ko ty, Bli cho wo,
ZRYW Bielsk, Dre am Te am Ba bo sze wo,
Łę to wo -Te am,   Mie szan ka Wo ro wi ce,
Mi sze wo (wal ko wer). 

Pa tro nat nad tur nie jem ob jął Wójt
Gmi ny Bul ko wo Ga briel Gra czyk.  

OPRA CO WAŁ: KRZYSZ TOF JA KU BIAK

15Sport

W ostat nim dniu lu te go 2015
r. re pre zen ta cja Gmi ny Bul ko -
wo za ję ła DRU GIE miej sce w
Tur nie ju Pił ki Siat ko wej Dru -
żyn Mie sza nych w No wym Mi -
sze wie. 

Mia no i sta tu et kę naj lep sze go za -
wod ni ka tur nie ju zdo był za wod nik
Gmi ny Bul ko wo – Ma rek Trem biń ski,
co by ło ab so lut nie za słu żo nym wy róż -
nie niem.  Po nad to, swo je świet ne umie -
jęt no ści za pre zen to wa ła Pa ni Aga ta Pi -
jan kow ska (Soł tys wsi Nad uł ki).    

Peł ny skład re pre zen ta cji Gmi ny
Bul ko wo: Do mi ni ka Rem biew ska (No -
we Kru bi ce), Aga ta Pi jan kow ska (Nad uł -
ki), Ma rek Trem biń ski (Pra ga), Piotr Tra -
czyk (Pra ga), Da niel Bi gos (Słup ca),
Krzysz tof Ja ku biak (Bul ko wo), Mar cin
Przed peł ski (Bul ko wo). 

OPRA CO WAŁ: KRZYSZ TOF JA KU BIAK

DRU GIE miej sce re pre zen ta cji GMI NY BUL KO WO

14 lu te go 2015 r. Zjed no cze -
ni BUL KO WO za ję li III miej sce
w Tur nie ju Pił ki Noż nej Dru -
żyn Nie zrze szo nych w Biel -
sku. W fa zie gru po wej Zjed -
no cze ni wy gra li trzy me cze
i po nie śli tyl ko jed ną prze gra -
ną, zdo by wa jąc łącz nie 9 pkt.
W pół fi na le nie ste ty ule gli
Mło dym Or łom Bielsk - zwy -
cięz com ca łe go tur nie ju 2-1. 

Po mi mo prze gra nej, był to naj lep szy
i naj bar dziej za cię ty mecz Zjed no czo -
nych. Mecz o 3 miej sce był zwień cze -
niem ca łe go wy sił ku Zjed no czo nych,
w któ rym nie da li żad nych szans ry wa -
lom i wy gra li z Kró lew ski mi Bielsk, aż 0-
6. Po nad to, sta tu et kę naj lep sze go strzel -
ca tur nie ju zdo był za wod nik Zjed no czo -
nych Bul ko wo – Ma te usz Ła ciń ski. 

Zdo by te trze cie miej sce re pre zen -
tan tów gmi ny Bul ko wo, to za słu ga re gu -
lar nych tre nin gów, ogrom ne go wy sił ku
i przede wszyst kim bar dzo do brej współ -
pra cy na bo isku, gdyż wszyst kie go le by -
ły dzie łem ca łej dru ży ny. 

Or ga ni za to rzy tur nie ju:
Za rząd LZS Zryw Bielsk,
Prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Bielsk

– Wie sław Jan Li now ski,
Wójt Gmi ny Bielsk - Jó zef Je rzy Roz kosz.

OPRA CO WAŁ: KRZYSZ TOF JA KU BIAK

WA LEN TYN KO WE PO DIUM FUT SA LO WY TUR NIEJ o Pu char
Wój ta Gmi ny Bul ko wo

PRZYJMĘ DO PRACY NA
STANOWISKU 
HANDLOWIEC 

W BORUTA MOTORS
Wyszogród 

ul. Rębowska 66
tel. 24 23 11 006
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