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Wi tam z gru dnio wy świą tecz nym wy da -
niem ga ze ty e -wy szo grod.pl
Świę ta za pa sem. Zo sta ło już tak nie wie le
cza su. Nie wiem jak Pań stwo, ale ja ja koś
w tym ro ku jesz cze nie czu ję świą tecz nej
at mos fe ry. Mo że to że brak śnie gu
za oknem. A mo że ze wzglę du na na wał
pra cy. 
Wszyst ko wo kół tak szyb ko się zmie nia.

My ślę tu o zmie nia ją cym się pra wie i gwał -
tow nie zmie nia ją cym się oto cze niu Pol ski.
Przy szły rok mo że być ro kiem du żych
zmian w świe cie. Wy bo ry we Fran cji
i w Niem czech. W kra jach bar dzo waż nych
dla Eu ro py i dla Pol ski, w któ rych spra wy
imi gran tów są du żym pro ble mem.
Po ostat nim re fe ren dum we Wło szech też
mo gą na stą pić gwał tow ne zmia ny. Co da -
lej z W.Bry ta nia po Bre xi cie. Jak bę dzie za -
cho wy wał się D.Tramp. Tych nie wia do -
mych jest bar dzo du żo. A co u nas na miej -
scu w Pol sce
Co dzień w me diach je ste śmy na pusz cza -
ni jed ni na dru gich. Ze wszyst kich stron
wy cią ga się ar ma ty do dys ku sji o spra -
wach ma ło waż nych, bądź nie istot nych. 
Za po mi na my że sil ną Pol skę mo że my
zbu do wać tyl ko przez sil ną wła sną go spo -
dar kę. A to się uda nie tyl ko przy sprzy ja ją -
cych prze pi sach ale głów nie je śli nie da my
się skłó cić mię dzy so bą.
Prze mi li Czy tel ni cy. Ży czę Wam po god -
nych ro dzin nych Świąt Bo że go Na ro dze -
nia. Aby ście pa mię ta li że Bo że Na ro dze nie
to prze cież uro dzi ny Je zu sa Chry stu sa. Za -
po mnij cie w tych dniach o tych spra wach
nie istot nych i ciesz cie się obec no ścią swo -
ich bli skich.

WSZYST KIE GO NAJ LEP SZE GO

PA WEŁ KŁO BU KOW SKI
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Po kil ku let nich sta ra niach Gmi ny
i Mia sta Wy szo gród, za war to po -
ro zu mie nie, dzię ki któ re mu GDD -
KiA roz po czę ła in we sty cję po le ga -
ją cą na bu do wie sy gna li za cji
świetl nej na skrzy żo wa niu dro gi
kra jo wej nr. 62 z uli ca mi Za mie -
ście i Rę bow ską.

W ra mach po wyż sze go za da nia
zmo der ni zo wa no rów nież doj ścia w

ob rę bie skrzy żo wa nia do przejść dla
pie szych od stro ny ul. Za mie ście po
pra wej stro nie.  Z po cząt kiem grud nia
pra ce in sta la cyj ne zo sta ły ukoń czo ne.
Za łą cze nie oświe tle nia od by wa się au -
to ma tycz nie po wy kry ciu nad jeż dża -
ją cych po jaz dów. Za koń czo na in sta la -
cja wpły nie na po pra wę bez pie czeń -
stwa na dro dze jak i po pro stu znacz -
nie uła twi włą cze nie się do ru chu na
głów nej dro dze.

No wa Sy gna li za cja
Świetl na w Wy szo gro dzie

W pią tek, 25 li sto pa da 2016 ro ku 10 par
z te re nu Gmi ny Ra dza no wo świę to wa ło 50-
le cie po ży cia mał żeń skie go. Wśród do stoj -
nych Ju bi la tów zna leź li się: Elż bie ta i Jan Ba -
bec cy, Da nu ta i Jó zef Go ścic cy, Ha li na i Jan
Hej na, Zo fia i Mie czy sław Nie dzie lak, Ali -
na i Hen ryk Kar piń scy, Ce li na i Jó zef Ko cha -
now scy, Wan da i Ja nusz Ry chlew scy, Kry -
sty na i Ro man Sa rzal scy, Han ka i Szcze pan
Sor nat, Ma rian na i Ka rol To kar scy, Ali cja
i Ry szard Ża bow scy.

„Zło te Go dy” to ju bi le usz nie zwy kły,
tak jak nie zwy kli są lu dzie, któ rzy prze ży -
li ra zem pół wie ku. Prze ży wa jąc ze so bą
róż ne do bre i złe chwi le. Ale bę dąc ze so -
bą za wsze ra zem. Za zgod ność po ży cia
mał żeń skie go, za trud wło żo ny w za pew -
nie nie by tu ro dzi nie, za wy cho wa nie
dzie ci i prze ży cie pięć dzie się ciu lat w jed -
nym związ ku mał żeń skim Ju bi la ci zo sta li
od zna cze ni me da la mi za „Dłu go let nie
po ży cie mał żeń skie” przy zna wa ny mi
przez Pre zy den ta Rzecz po spo li tej

10 par z te re nu Gmi ny Ra dza no wo świę to wa ło 50-le cie po ży cia mał żeń skie go

Płoc kie Ko lę do wa nie cie szy się du -
żą sym pa tią płoc czan mię dzy in ny -
mi ze wzglę du na uni kal ny cha rak -
ter i urok pol skich ko lęd oraz tro -
skę o wy jąt ko wą opra wę każ dej
edy cji fe sti wa lu. W po przed nich la -
tach w nie zwy kłych wnę trzach
płoc kiej ka te dry wy stę po wa li ta cy
ar ty ści, jak Han na Śle szyń ska, Na -
ta lia Nie men, Ma te.O, Ze spół Pie -
śni i Tań ca „Wi sła” czy ze spół mu -
zy ki daw nej Vox Vo can tis z Cie cha -
no wa. 

W tym ro ku Płoc ki Ośro dek Kul tu -
ry i Sztu ki zno wu za pro sił do Płoc ka
nie zwy kłych wy ko naw ców. W czwar -
tek, 5 stycz nia, w ka te drze wy stą pi ze -
spół Tre bu nie -Tut ki. Gru pa jest am ba sa -
do rem Pod ha la i pol skiej kul tu ry na fe -
sti wa lach w Eu ro pie, Azji i Ame ry ce
Pół noc nej, re pre zen to wa ła Pol skę m.in.
na Wy sta wach Świa to wych EXPO w
Por tu ga lii i Ja po nii. Jej roz po zna wal ny
styl ukształ to wa ły z jed nej stro ny mu -
zycz ne tra dy cje ro dzin ne i za mi ło wa nie
do gó ralsz czy zny, z dru giej no wa tor -
stwo i awan gar do we po dej ście do swo je -

go dzie dzic twa. Tre bu nie -Tut ki, ja ko
pierw szy ze spół z Pol ski, wie lo krot nie
po ja wiał się w pierw szej dzie siąt ce Li sty
Mu zy ki Świa ta Eu ro pej skiej Unii Ra -
dio wej. Gru pa chęt nie eks pe ry men tu je
i współ pra cu je z wy bit ny mi ar ty sta mi
m.in. z Ad ria nem Sher wo odem z Lon -
dy nu, ja maj skim ze spo łem Twin kle Bro -
thers, chó rem „Afri can He ad Char ge”, a
ostat nio Urmu li Qu in tet z Gru zji, a tak -
że ze zna ko mi ty mi pol ski mi mu zy ka -
mi, m.in. Woj cie chem Wa glew skim i
Voo Voo.  W skład ze spo łu wcho dzą:
Krzysz tof Tre bu nia -Tut ka (au tor tek -
stów i mu zy ki - skrzyp ce, ko za pod ha -
lań ska, trom bi ta, fu ja ry, pisz czał ki, ta -
niec, śpiew), An na Tre bu nia -Wy ro stek
(ba sy pod ha lań skie, ta niec, śpiew), Jan
Tre bu nia -Tut ka  (skrzyp ce, al tów ka, ta -
niec, śpiew), An drzej Po lak  (skrzyp ce,
śpiew), Ku ba „Bo bas Wilk” (kon tra bas). 

6 stycz nia (pią tek) usły szy my ko lę -
dy w wy ko na niu płoc kie go Chó ru Min -
strel. Ten, dzia ła ją cy przy naj star szej
pol skiej szko le - Li ceum Ogól no kształ -
cą cym im. Mar szał ka Sta ni sła wa Ma ła -
chow skie go w Płoc ku, chór po wstał w
1992 ro ku. Za ło żył go i od po cząt ku
pro wa dzi na uczy ciel Ma ła cho wian ki -
Sła wo mir Gał czyń ski. Min strel sku pia

uczniów i ab sol wen tów li ceum. Obec -
nie li czy oko ło stu osób. Chór śpie wał
m.in. z ta ki mi ar ty sta mi, jak Wie sław
Ochman, Iwo na Hos sa -De re wec ka, An -
na Lu bań ska, Woj ciech Ma cie jow ski,
Cze sław Gał ka, Ta de usz Szlen kier, Ka -
zi mierz Ko wal ski, An na Je re mus, Ha li -
na Frąc ko wiak, Ja cek Wój cic ki czy
Krzysz tof Mar ci niak. Wie lo krot nie wy -
stę po wał też z Płoc ką Or kie strą Sym fo -
nicz ną. Kon fe ran sje ra mi pod czas kon -
cer tów Min stre la by li zna ni ak to rzy, jak
Woj ciech Sie mion czy Je rzy Ze lnik. W
cza sie 24-let niej dzia łal no ści ze spół dał
bli sko 400 kon cer tów w kra ju i za gra ni -
cą. Śpie wał w Cze chach, Hisz pa nii,
Wło szech, Gre cji, Ser bii, Niem czech,
Izra elu i Szwe cji, zdo by wa jąc licz ne na -
gro dy i wy róż nie nia.

Płoc kie Ko lę do wa nie  za koń czy
wy stęp gru py Mo ja Ro dzi na. Ze spół
two rzy mał żeń stwo Al do ny i Ar tu ra
Wi śniew skich i ich dzie ci: cór ka An to -
ni na i sy no wie - Ga briel, Szy mon, Mi -
ko łaj i Je re miasz. Pierw sze  ar ty stycz ne
kro ki sta wia li wie le lat te mu. W 2004
r. wy stą pi li w pro gra mie Mar ka Ja rom -
skie go „Anioł przy cho dzi wie czo rem”
w TV Puls. Dzie ci od naj młod szych
bra ły udział w ży ciu ar ty stycz nym ro -

dzi ny. Umie jęt ność współ pra cy spra wi -
ła, że od 2009 ro ku ro dzin ny ze spół
pn. Mo ja Ro dzi na roz po czął przy go dę
kon cer to wą, pre zen tu jąc nie tyl ko wła -
sne utwo ry. W re per tu arze ze spo łu
moż na usły szeć m.in. mu zy kę daw ną,
utwo ry kla sycz ne, in stru men tal ne i
wo kal no -in stru men tal ne, pie śni w
opra co wa niu i wy ko na niu czte ro gło so -
wym, mu zy kę Cho pi na, Wie niaw skie -
go i Mo niusz ki, pie śni pa trio tycz ne czy
na wet mu zy kę fil mo wą. Mo ja Ro dzi na
czę sto się ga do pol skie go folk lo ru.
Gru pa kon cer tu je w ca łej Pol sce; bra ła
udział m.in. w Mar szu dla Je zu sa, Bądź
jak Je zus w Cho rzo wie, Jed ne go Ser ca
Jed ne go Du cha w Rze szo wie, w licz -
nych Kon cer tach Pa pie skich, Mar szach
dla Ży cia i Ro dzi ny czy Świę to ści Ży -
cia, Dniach Kul tu ry Chrze ści jań skiej.
Ja ko ro dzin ny te am uczest ni czy w wy -
da rze niach Pro -Li fe. W 2015 ro ku ze -
spół uczest ni czył w Świa to wym Spo -
tka niu Ro dzin z Pa pie żem Fran cisz -
kiem w Fi la del fii w USA. Kon cer to wał
dla Po lo nii w No wym Jor ku, New Bri -
ta in, a tak że w Ir lan dii.

XXII Płoc kie Ko lę do wa nie, 5-7
stycz nia, godz. 19, Ba zy li ka Ka te dral na.
Wstęp na kon cer ty jest bez płat ny.

22. Płoc kie Ko lę do wa nie. Wspól ne śpie wa nie ko lęd od bę dzie się w dniach 5-7 stycz nia 2017 ro ku
w Ba zy li ce Ka te dral nej. Wy stą pią Tre bu nie -Tut ki, Chór Min strel oraz ze spół Mo ja Ro dzi na.
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30 li sto pa da br. od by ła się XXVI Se -
sja Ra dy Gmi ny i Mia sta Wy szo gród
w ka den cji 2014 – 2018. W ob ra -
dach uczest ni czy li przed sta wi cie le
sa mo rzą du Zie mi Wy szo grodz kiej
oraz za pro sze ni go ście: Pa ni Jo an na
Stel mach Dy rek tor Od dzia łu Vi stu la
Bank Spół dziel czy w Wy szo gro dzie,
Pa ni An na Zię bic ka Dy rek tor Przed -
szko la Sa mo rzą do we go w Wy szo gro -
dzie. 

Na se sję zo stał za pro szo ny rów nież
przed szko lak Kac per Ja cho wicz, któ re -
mu to wa rzy szy li ro dzi ce i wy cho waw ca
Pa ni An na Po den kie wicz, aby wrę czyć
mu na gro dę w związ ku z za ję ciem II miej -
sca w XIV Ogól no pol ski Kon kurs Pla -
stycz ny pt. "Tra dy cje wiel ka noc ne" zor ga -
ni zo wa ny przez Płoc ki Ośro dek Kul tu ry i
Sztu ki. Przed szko la ko wi gra tu la cje zło żył
Bur mistrz Jan Bosz ko, Prze wod ni czą cy
Ra dy Jó zef Zbi niew Bosz ko i Wi ce prze -
wod ni czą ca Ra dy Bar ba ra Do mi ni kie -
wicz, a na stęp nie ob da ro wa no przed szko -
la ka pre zen ta mi.

Na se sji obec ni by li rów nież miesz -
kań cy ul. Czer wiń skiej, któ rzy zwró ci li
się z proś bą do Bur mi strza i Ra dy o wpi -
sa nie do Wie lo let niej Pro gno zy Fi nan so -
wej in we sty cji zwią za nej z wy ko na niem

dro gi na ich osie dlu. Po roz mo wach
stwier dzo ne, że in we sty cja tam mo że być
uję ta w WPF do pie ro w trak cie ro ku ka -
len da rzo we go 2017, przy czym Bur -
mistrz za pew nił miesz kań ców, że bę dzie
o nich pa mię tał.

Na stęp nie Ra da Gmi ny i Mia sta Wy -
szo gród zgod nie z za pla no wa nym po rząd -
kiem ob rad pod ję ła uchwa ły w spra wie:

-przy ję cia „Pro gra mu współ pra cy
Gmi ny i Mia sta Wy szo gród z or ga ni za cja -
mi po za rzą do wy mi oraz pod mio ta mi wy -
mie nio ny mi w art. 3 ust 3 usta wy o dzia łal -
no ści po żyt ku pu blicz ne go i wo lon ta ria cie
dzia ła ją cy mi na te re nie Gmi ny i Mia sta
Wy szo gród na 2017 rok",

- wy dzier ża wie nia nie ru cho mo ści
mie nia gmin ne go obec nym dzier żaw com
na ko lej ny okres 3 lat po ło żo nych w ob rę -
bie Wy szo gro du przy ul. Rę bow skiej 55,

- usta le nia wy so ko ści sta wek opłat za
za ję cie pa sa dro go we go dróg, dla któ rych
za rząd cą jest Gmi na i Mia sta Wy szo gród,

- zmia ny WPF,
- zmia ny Uchwa ły Bu dże to wej nr

81/XIV/2015 z dnia 28 grud nia 2015r na
rok 2016,

- roz pa trze nia skar gi Pa na Ja nu sza Kic -
ko z dnia 22 sierp nia 2016r. na dzia łal ność
Bur mi strza Gmi ny i Mia sta Wy szo gród,

- roz pa rze nia skar gi Pa na Ja nu sza Kic -
ko z dnia 23 sierp nia 2016r. na dzia łal ność
Bur mi strza Gmi ny i Mia sta Wy szo gród

XXVI Se sja Ra dy Gmi ny i Mia sta Wy szo gród

O Świa to wym Dniu Plu szo we go Mi sia pa mię ta -
ły rów nież star sze dzie ci z przed szko la w Ma łej
Wsi. Wiek nie ma zna cze nia każ de dziec ko ma
swo ją przy tu lan kę i po wier ni ka naj głę biej skry -
wa nych ma rzeń, trosk i ocze ki wań 

Dzień Plu szo we go Mi sia u star sza ków
z przed szko la w Ma łej Wieś

30 li sto pa da br. od by ła się XXVI Se -
sja Ra dy Gmi ny i Mia sta Wy szo gród
w ka den cji 2014 – 2018. 

W ob ra dach uczest ni czy li przed sta wi -
cie le sa mo rzą du Zie mi Wy szo grodz kiej
oraz za pro sze ni go ście: Pa ni Jo an na Stel -
mach Dy rek tor Od dzia łu Vi stu la Bank
Spół dziel czy w Wy szo gro dzie, Pa ni An -
na Zię bic ka Dy rek tor Przed szko la Sa mo -
rzą do we go w Wy szo gro dzie. Na se sję zo -
stał za pro szo ny rów nież przed szko lak Kac -
per Ja cho wicz, któ re mu to wa rzy szy li ro -
dzi ce i wy cho waw ca Pa ni An na Po den kie -
wicz, aby wrę czyć mu na gro dę w związ ku
z za ję ciem II miej sca w XIV Ogól no pol ski
Kon kurs Pla stycz ny pt. „Tra dy cje wiel ka -
noc ne” zor ga ni zo wa ny przez Płoc ki Ośro -
dek Kul tu ry i Sztu ki. Przed szko la ko wi gra -
tu la cje zło żył Bur mistrz Jan Bosz ko, Prze -
wod ni czą cy Ra dy Jó zef Zbi niew Bosz ko

i Wi ce prze wod ni czą ca Ra dy Bar ba ra Do -
mi ni kie wicz, a na stęp nie ob da ro wa no
przed szko la ka pre zen ta mi.

Na se sji obec ni by li rów nież miesz -
kań cy ul. Czer wiń skiej, któ rzy zwró ci li
się z proś bą do Bur mi strza i Ra dy o wpi -
sa nie do Wie lo let niej Pro gno zy Fi nan so -
wej in we sty cji zwią za nej z wy ko na niem
dro gi na ich osie dlu. Po roz mo wach
stwier dzo ne, że in we sty cja tam mo że
być uję ta w WPF do pie ro w trak cie ro ku
ka len da rzo we go 2017, przy czym Bur -
mistrz za pew nił miesz kań ców, że bę dzie
o nich pa mię tał.

Na stęp nie Ra da Gmi ny i Mia sta Wy -
szo gród zgod nie z za pla no wa nym po rząd -
kiem ob rad pod ję ła uchwa ły w spra wie:

-przy ję cia „Pro gra mu współ pra cy
Gmi ny i Mia sta Wy szo gród z or ga ni za cja -

mi po za rzą do wy mi oraz pod mio ta mi wy -
mie nio ny mi w art. 3 ust 3 usta wy o dzia łal -
no ści po żyt ku pu blicz ne go i wo lon ta ria cie
dzia ła ją cy mi na te re nie Gmi ny i Mia sta
Wy szo gród na 2017 rok”,

– wy dzier ża wie nia nie ru cho mo ści
mie nia gmin ne go obec nym dzier żaw com
na ko lej ny okres 3 lat po ło żo nych w ob rę -
bie Wy szo gro du przy ul. Rę bow skiej 55,

– usta le nia wy so ko ści sta wek opłat
za za ję cie pa sa dro go we go dróg, dla któ rych
za rząd cą jest Gmi na i Mia sta Wy szo gród,

– zmia ny WPF,
– zmia ny Uchwa ły Bu dże to wej nr

81/XIV/2015 z dnia 28 grud nia 2015r
na rok 2016,

– roz pa trze nia skar gi Pa na Ja nu sza
Kic ko z dnia 22 sierp nia 2016r. na dzia łal -
ność Bur mi strza Gmi ny i Mia sta Wy szo -
gród,

– roz pa rze nia skar gi Pa na Ja nu sza Kic -
ko z dnia 23 sierp nia 2016r. na dzia łal ność
Bur mi strza Gmi ny i Mia sta Wy szo gród

XXVI Se sja Ra dy Gmi ny i Mia sta Wy szo gród
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29 li sto pa da Sta ro sta Płoc ki Ma -
riusz Bie niek wraz z Dy rek to rem Wy -
dzia łu Śro do wi ska i Roz wo ju Ob sza -
rów Wiej skich Sta ro stwa Po wia to -
we go w Płoc ku Do ro tą Za krzew ską
do ko na li od bio ru prac przy na szym
Ze spo le Szkół, zwią za nych z re ali za -
cją pro gra mu: „Za da nia z za kre su
przy ro dy”, któ re go głów nym ce lem
by ło za go spo da ro wa nie i pie lę gna -
cja te re nów zie lo nych.

Pra ce te przy czy ni ły się do:
- po pra wy sta nu zdro wot no ści

drzew, utwo rze nia no wej po wierzch ni
bio lo gicz nie czyn nej,

- po pra wy wa run ków mi kro kli ma -
tycz nych na te re nie  Ze spół Szkół im. Ja -
na Śnia dec kie go w Wy szo gro dzie

- po pra wy wa lo rów kra jo bra zo wych
oraz wi zu al no – es te tycz nych ob sza ru
ob ję te go za da niem.

Za da nie zo sta ło zre ali zo wa ne z
udzia łem środ ków fi nan so wych   Wo je -
wódz kie go Fun du szu ochro ny śro do wi -
ska i Go spo dar ki Wod nej w War sza wie
w kwo cie 103 997,00 zł.

Za bie gi pie lę gna cyj ne drze wo sta nu oraz uzu peł nie -
nia na sa dzeń na te re nie zie lo nym przy Ze spo le
Szkół im. Ja na Śnia dec kie go w Wy szo gro dzieMiesz kań cy Po wia tu Płoc kie go

mo gą się cie szyć z co raz więk szej
licz by pięk nie zmo der ni zo wa nych
od cin ków dróg. W ostat nich mie -
sią cach przy by ło ich w gmi nach
Bo dza nów, Łąck, Sta ra Bia ła i Ma -
ła Wieś.

Ja ko ostat nią otwo rzo no dro gę mię -
dzy Bo dza no wem a Kę pą Pol ską. W wy -
da rze niu, któ re od by ło się w pią tek 9
grud nia, wzię li udział:   re pre zen tu ją cy
Mar szał ka Wo je wódz twa Ma zo wiec kie -
go Ada ma Stru zi ka – Se kre tarz Wo je -
wódz twa – Dy rek tor Urzę du Mar szał -
kow skie go Wo je wódz twa Ma zo wiec kie -
go Wal de mar Ku liń ski i Dy rek tor płoc -
kiej de le ga tu ry Urzę du Mar szał kow -
skie go Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go
To masz Ko mi nek, Sta ro sta Płoc ki Ma -
riusz Bie niek i Prze wod ni czą cy Ra dy
Po wia tu w Płoc ku Lech Dą brow ski,
Czło nek Za rzą du Po wia tu w Płoc ku
Ste fan Ja ku bow ski, Rad ni Ra dy Po wia ty
w Płoc ku: Pa weł Bo giel i An drzej Ku liń -
ski, Wójt Gmi ny Bo dza nów Je rzy Sta ni -
szew ski, Prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny
Bo dza nów Pa weł Ró żań ski wraz rad ny -
mi gmi ny, Dy rek tor Za rzą du Dróg Po -
wia to wych w Płoc ku Mar cin Błasz czyk,
pro boszcz pa ra fii Bo dza nów To masz

Ma zu row ski oraz miesz kań cy gmi ny
Bo dza nów.

Nikt nie ma wąt pli wo ści, że prze -
bu do wa wraz z roz bu do wą po nad sze -
ścio ki lo me tro we go od cin ka dro gi po -
wia to wej nr 2956W mię dzy Bo dza no -
wem a Kę pą Pol ską to bar dzo waż ne za -
da nie.

Wszyst ko roz po czę ło się w ma ju,
kie dy to Sta ro sta Ma riusz Bie niek oraz
Dy rek tor Za rzą du Dróg Po wia to wych
w Płoc ku Mar cin Błasz czyk pod pi sa li
umo wę z Przed się bior stwem Ro bót

Dro go wych Sp. z o.o. z Kut na. Do zro -
bie nia by ło spo ro, m.in. trze ba by ło ro -
ze brać ele men ty dro gi, po sze rzyć jezd -
nię, zro bić chod ni ki, skrzy żo wa nia,
przy stan ki au to bu so we, przej ścia dla
pie szych.

Ca ła in we sty cja kosz to wa ła po -
nad 3,8 mln zł; za da nie zo sta ło do fi -
nan so wa ne w ra mach „Pro gra mu
Roz wo ju Gmin nej i Po wia to wej In -
fra struk tu ry Dro go wej na la ta 2016-
2019” oraz w part ner stwie z gmi ną
Bo dza nów. 

Dro ga mię dzy Bo dza no wem a Kę pą Pol ską otwar ta

Cie szę się, że na ko lej ny etap na -
uki wy bra li ście Ze spół Szkół im.
Ja na Śnia dec kie go.  Jest to szko ła,
któ ra kształ ci mło dzież na wy so -
kim po zio mie, w no wo cze snych
pra cow niach, któ re w naj bliż szym
cza sie zo sta ną jesz cze do po sa żo -
ne. Do ko na li ście bar dzo do bre go
wy bo ru. – zwra cał się do uczniów
pierw szych klas pod czas ślu bo wa -
nia Sta ro sta Płoc ki Ma riusz Bie -
niek.

29 li sto pa da 2016r w Ze spo le
Szkół im. Ja na Śnia dec kie go ob cho -

dzo ne by ło świę to pa tro na Ja na
Śnia dec kie go – wy bit ne go na ukow -
ca, dla któ re go w ży ciu waż na by ła
na uka i wie dza. Z tej oka zji do gro na
szkol nej spo łecz no ści zo sta ło ofi cjal -
nie przy ję tych 140 uczniów sze ściu
klas pierw szych. Po ce re mo nii ślu -
bo wa nia, zgro ma dze ni go ście mie li
moż li wość wy słu chać pięk ne go pro -
gra mu po etyc kie go „Wier sze Wi sła -
wy Szym bor skiej” przy go to wa ne go
pod kie run kiem Bar ba ry Gon tar -
czyk i re ci ta lu Ju sty ny Stal czew -
skiej, któ ry zo stał przy ję ty owa cją na
sto ją co. Na stęp nym ele men tem uro -
czy sto ści by ły otrzę si ny przy go to wa -

ne przez Sa mo rząd Uczniow ski, któ -
ry za pla no wał kil ka kon ku ren cji.

W uro czy sto ści wspól nie ze Sta -
ro stą Płoc kim Ma riu szem Bień kiem
uczest ni czy li Wi ce sta ro sta Iwo na
Sie roc ka, Dy rek tor Wy dzia łu Śro do -
wi ska i Roz wo ju Ob sza rów Wiej -
skich Sta ro stwa Po wia to we go w
Płoc ku Do ro ta Za krzew ska, Bur -
mistrz Gmi ny i Mia sta Wy szo gród
Jan Bosz ko, Se kre tarz Gmi ny i Mia -
sta Wy szo gród An na Kos sa kow ska,
Dy rek tor szko ły Jo an na Mi sia kow -
ska oraz kie row nik Po ste run ku Po li -
cji w Wy szo gro dzie aspi rant Łu kasz
Cel mer.

Wy szo grodz kie uro czy sto ści
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W dniu 3.12.2016. Od by ła się 8 edy cja kon kur su z za kre su wie dzy eko lo gicz nej człon ków
ochot ni czych stra ży po żar nych w po wie cie Płoc kim, pod ha słem,, BIO RÓŻ NO ROD NOŚĆ
SZAN SĄ ROZ WO JU PO WIA TU PŁOC KIE GO '' Z po śród 115 jed no stek OSP Sło min  za ję li za -
szczyt ne 3 miej sce. Re pre zen tan ta mi jed nost ki któ rzy po je cha li na kon kurs by li dru ho wie Ja -
cek Oli szew ski, Ma te usz Ko ła kow ski, Ma ciej Szcze pań ski.

30 wrze śnia 2016 r. w Ma łej Wsi od by ła się
uro czy stość włą cze nia do Kra jo we go Sys te -
mu Ra tow ni czo -Ga śni cze go ko lej nych jed -
no stek OSP.

KSRG funk cjo nu je od 1995 ro ku. Ce lem sys -
te mu jest ochro na ży cia, zdro wia, mie nia lub śro -
do wi ska po przez: wal kę z po ża ra mi i in ny mi klę -
ska mi ży wio ło wy mi, ra tow nic two tech nicz ne,
che micz ne i - od 1997 ro ku - rów nież po przez ra -
tow nic two eko lo gicz ne i me dycz ne.

W po wie cie płoc kim funk cjo nu je 116 jed no -
stek, spo śród któ rych 22 na le żą do KSRG. W ro ku
2016 włą czo ne zo sta ły OSP w Ma łej Wsi oraz
OSP Bąd ko wo Ko ściel ne w gm. Bru dzeń Du ży.

Ochot ni cze Stra że Po żar ne mo gą być włą cza -
ne do KSRG, gdy speł nia ją wy mo gi prze wi dzia ne
w prze pi sach pra wa, tj. po sia da ją co naj mniej je -
den śred ni lub cięż ki sa mo chód ra tow ni czo -ga śni -
czy, mi ni mum 12 wy szko lo nych ra tow ni ków,
sku tecz ny sys tem łącz no ści po wia da mia nia i alar -
mo wa nia. Po nad to jed nost ki OSP, któ re aspi ru ją
do KSRG, mu szą mieć na swo im wy po sa że niu ze -
staw do kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy, co naj -
mniej 4 kom ple ty apa ra tów ochro ny dróg od de -
cho wych, a tak że ze staw hy drau licz ny.

W uro czy sto ści uczest ni czy li: Adam Stru -
zik – Mar sza łek Wo je wódz twa Ma zo wiec kie -
go, czło nek Za rzą du Głów ne go ZOSP RP; Hi -
la ry Ja nusz czyk – Wi ce pre zes Za rzą du Od -
dzia łu Wo je wódz kie go, Pre zes Za rzą du Od -
dzia łu Po wia to we go ZOSP RP w Płoc ku; Apo li -
na ry Grusz czyń ski – Wi ce prze wod ni czą cy Ra -
dy Po wia tu; Ja dwi ga Mi lew ska – Rad na Po wia -
tu; Zyg munt Woj na row ski - Wójt Gmi ny Ma ła
Wieś p; Druh Krzysz tof Olej nic ki – za stęp ca
Dy rek to ra Wy dzia łu Roz wo ju i Ochro ny Śro -
do wi ska w Sta ro stwie Po wia to wym w Płoc ku,
oraz dru ho wie stra ża cy.

Pod czas uro czy sto ści zo stał wrę czo ny ze -
staw ra tow nic twa me dycz ne go PSP – R1,
ufun do wa ny przez Sta ro stę Płoc kie go Dru ha
Ma riu sza Bień ka.

Włą cze nia do Kra jo we go Sys te mu Ra tow ni czo -
-Ga śni cze go ko lej nych jed no stek OSP

Kon kur su z za kre su wie dzy eko lo gicz nej
człon ków OSP miej sce III Sło min

Od zy ska nie nie pod le gło ści przez Pol -
skę w ro ku 1918 ,któ re do ko na ło się
dzię ki wy bit ne mu wo dzo wi mar szał ko -
wi Jó ze fo wi Pił sud skie mu by ło wiel kim
świę tem Po la ków i wy da rze niem na
ska lę eu ro pej ską. Po wie lu la tach oku -
pa cji ;ro syj skiej ,nie miec kiej i au striac -
kiej Pol ska po wsta ła z ko lan i sta ła się
po now nie nie pod le głym pań stwem
.Od zy ska li śmy swo ją god ność ,któ rej
oku pan ci pró bo wa li nas po zba wić . Co
praw da po kój nie trwał dłu go ,gdyż już
wkrót ce Ro sja So wiec ka wkro czy ła na
na sze zie mie ale 11 li sto pa da oraz po -
wrót na ma pę Pań stwa Pol skie go , do -
dał Po la kom wia ry w zwy cię stwo w Bi -
twie War szaw skiej .zwa nej ja ko Cud
nad Wi słą .

Hi sto ria Pol ski to wiel kie zma ga nia na -
ro du o nie pod le głość .Pod kre ślić trze ba ,że
pa trio tyzm i umi ło wa nie do oj czy zny by ły
za wsze obec ne w na szym na ro dzie. Dzi siaj
mo że my się te go uczyć od na szych przod -
ków .się ga jąc do na szej pięk nej i bo ga tej hi -
sto rii. Hi sto rii pi sa nej krwią bo ha te rów
,któ rzy od da li swo je nie jed no krot nie mło de
ży cie , aby śmy ży li w wol nym kra ju . Hi sto -
rii w któ rej obec ny był za wsze ko ściół, pod -
no szą cy mo ra le spo łe czeń stwa ,da ją cy na -
dzie ję i schro nie nie prze śla do wa nym. Ko -
ściół , któ ry był i jest za wsze bli sko czło wie -
ka .

Nie ina czej by ło w ro ku 1939 ,kie dy na
Pol skę na pa dły Niem cy ,pró bu jąc po raz ko -
lej ny znisz czyć nasz kraj .Po la cy zno wu sta -
nę li do wal ki. Nie ste ty zo stał za da ny nam
cios w ple cy. Pakt Ri ben trop -Mo ło tów taj na
zmo wa Nie miec i Ro sji mia ła do pro wa dzić
do ko lej ne go roz bio ru Pol ski i cał ko wi tej za -
gła dy Po la ków.

Sześć lat krwa wej woj ny za koń czy ło się
w w 1945 ro ku .Kil ka mi lio nów ofiar ,eks -

ter mi na cja Po la ków w obo zach kon cen tra -
cyj nych ,nie wy obra żal ne stra ty ma te rial ne
,to bi lans dru giej woj ny świa to wej .Bi lans za -
koń czo ny ko lej nym znie wo le niem .W rze -
czy wi sto ści z oku pa cji nie miec kiej prze szli -
śmy w re żim ,re pre zen to wa ny przez Wła -
dzę Lu do wą.

Nie mo gli się z tym po go dzić żoł nie rze
nie pod le gło ścio we go Woj ska Pol skie go zwa -
ni Żoł nie rza mi Wy klę ty mi .

Po raz ko lej ny sta nę li do nie rów nej wal -
ki ,nie uzna jąc no wej wła dzy .Sta nę li zbroj -
nie prze ciw ko ca łej po tę dze so wiec kie go im -
pe rium. Ukry wa li się w la sach i u go spo da -
rzy na wsiach ,któ rzy z na ra że niem ży cia
ofe ro wa li im żyw ność i schro nie nie.

Żoł nie rze Wy klę ci sta wa li w obro nie
ro da ków ,pod da wa nych ter ro ro wi przez no -
wą so wiec ką wła dzę i ogłu pia ją cą pro pa gan -
dę /Zwal cza li funk cjo na riu szy apa ra tu bez -
pie czeń stwa .roz bi ja li aresz ty i ko mi sa ria ty
,uwal nia li więź niów po li tycz nych i swo ich
ko le gów -poj ma nych żoł nie rzy , wy ko ny wa li
wy ro ki na skry to bój cach żoł nie rzy pod zie -
mi nie pod le gło ścio we go.

Żoł nie rze od nie śli wie le suk ce sów ale
wciąż cze ka li na po moc za chod nich alian -

tów. Nie ste ty po moc ta nie na de szła .Wal -
czy li więc w obro nie swo jej god no ści i ho no -
ru woj sko we go, bo wie dzie li ,że pod da jąc
się zo sta ną ska za ni na wię zie nie lub śmierć
. Wo le li więc zgi nąć w wal ce ,niż zo stać pod -
da ni okrut ne mu śledz twu.

Wła dze ko mu ni stycz ne tro pi ły ich z
ca łą bez względ no ścią .Or ga ni zo wa no na
nich ob ła wy ,kie ru jąc re gu lar ne od dzia ły
woj ska .mi li cji i urzę du bez pie czeń stwa.
Jed no cze śnie pro wa dzo no ak cje pro pa gan -
do we ma ją ce na ce lu znie sła wie nie i ośmie -
sze nie oraz na zwa nie ich ban dy ta mi .

Wszyst kich aresz to wa nych pod da wa -
no okrut nym tor tu rom ,któ re czę sto koń -
czy ły się śmier cią .Po zo sta łych przy ży ciu
ska zy wa no na ka rę śmier ci lub wie lo let nie
wy ro ki wię zie nia ,w wa run kach któ re urą -
ga ły ludz kiej god no ści .Roz pra wy są do we
by ły fik cją bo wy ro ki za pa da ły już przed
roz po czę ciem roz pra wy .Wy ro ki wy ko ny -
wa no no cą ,strze la jąc naj czę ściej w gło wę
.Cia ła ska zań ców wy wo żo no przed na sta -
niem dnia i za ko py wa no w bez i mien nych
do łach śmier ci. Ro dzi ny nie otrzy my wa ły
żad nych in for ma cji gdzie zo sta li po cho wa ni
ich bli scy. W kon se kwen cji Ro dzi ny nie mo -
gły po mo dlić się ani za pa lić świecz ki na gro -
bach naj bliż szych.

Wła dze ko mu ni stycz ne ro bi ły wszyst -
ko aby naj wier niej si żoł nie rze Rzecz po spo -
li tej by li zgła dze ni ,wy klę ci i za po mnia ni
.Ich ro dzi ny by ły pod da wa ne re pre sjom, od -
bie ra no im mie nie ,nę ka no czę sty mi naj -
ścia mi funk cjo na riu szy urzę du bez pie czeń -
stwa i prze słu cha nia mi .Zmu sza no do prze -
pro wa dzek ,zwal nia no z pra cy ,utrud nia no
kształ ce nie i ła ma no ka rie ry na uko we.

Opraw cy ni gdy nie po nie śli ka ry za
swo je zbrod nie .Ży ją cy opraw cy wciąż po -
bie ra ją wy so kie eme ry tu ry ,bez czel nie
śmie jąc się z we te ra nów pod zie mia ,na to -
miast bo ha te ro wie któ rzy prze ży li pie kło
re pre sji ,czę sto po zo sta wa li bez środ ków do
ży cia .Praw da do spo łe czeń stwa prze bi ja ła
się po wo li i z du żym tru dem. Za czę ły się

po ja wiać książ ki i pu bli ka cje na ten te mat.
Pięć lat te mu Sejm Rzecz po spo li tej Pol skiej
usta no wił świę to pań stwo we Na ro do wy
Dzień Żoł nie rzy Wy klę tych , któ re ob cho -
dzi my 1 mar ca.

Zo sta łem tu za pro szo ny aby opo wie -
dzieć o dro dze żoł nie rzy wy klę tych do nie -
pod le gło ści . Mo że nie któ rzy z was za sta na -
wia ją się dla cze go mó wię o tym ja , nie na
przy kład ja kiś hi sto ryk?

Otóż po cho dzę z miej sco wo ści Sta re
Gał ki ,gdzie się uro dzi łem i spę dzi łem
więk szość mo je go ży cia. Bę dąc mło dym
chło pa kiem ,lu bi łem przy słu chi wać się
opo wie ściom star szych lu dzi . Z za cie ka wie -
niem pod słu chi wa łem jak jak opo wia da li
wte dy o ja kiejś gru pie zbroj nej ,któ ra ope ro -
wa ła na na szym te re nie . Nie ste ty wów czas
nie mo głem się nic na ten te mat do wie dzieć
,po nie waż owia ne by ło to ja kąś ta jem ni cą i
nikt nie chciał o tym gło śno mó wić .Mi nę ło
wie le lat i je stem już star szym czło wie kiem
ale mo je za in te re so wa nie nie mi nę ły . Choć
nie mam wy kształ ce nia w tym kie run ku
,pa sjo nu je mnie hi sto ria i lu bię czy tać
Książ ki na ten te mat. Czu ję się pa trio tą i lu -
bię zgłę biać ta jem ni ce prze szło ści .Kil ka lat
te mu wpa dła mi w rę ce książ ka Jac ka Paw -
ło wi cza pod ty tu łem ,,Chwa ła Bo ha te rom”.
O miesz kań cach Ma zow sza za chod nio –
pół noc ne go są dzo nych przez woj sko we są -
dy re jo no we 1946-1955. Prze czy ta łem w
niej że w Gał kach Sta rych ,od dział sier żan ta
Wik to ra Stry jew skie go żoł nie rza woj ska
nie pod le gło ścio we go ,sto czył swo ją ostat nią
wal kę w dniu 8 n lu te go 1949 m ro ku. W
wal ce zgi nę li Elż bie ta Ko za nec ka pseu do -
nim Ba sia ,Jan Kło bu kow ski pseu do nim Ja -
nek ,Lu do mir Pe czyń ski Pseu do nim Wło -
dek . Aresz to wa no Ja ni nę Sa mo raj pseu do -
nim Ce lin ka ,Wik to ra Stry jew skie go pseu -
do nim Cac ko , Wa cła wa Mi chal skie go
Pseu do nim Ga łąz ka , Zyg fry da Ku liń skie go
pseu do nim Al bin . Z aresz to wa nych prze -
ży ła wy łącz nie Ja ni na Sa mo raj , po zo sta li
żoł nie rze zo sta li za mor do wa ni.

Wte dy sko ja rzy łem fak ty i oży ły wspo -
mnie nia o ta jem ni czych bo ha te rach z mo jej
mło do ści . Po sta wi łem so bie za ży cio wy cel
upa mięt nie nie lu dzi ,któ rzy od da li swo je
ży cie abym ja żył w wol nej Pol sce. Roz po -
czą łem sta ra nia i do pro wa dzi łem do bu do -
wy po mni ka upa mięt nia ją ce go te wy da rze -
nia . Z po mo cą przy ja ciół od trzech lat or ga -
ni zu ję w mar cu ob cho dy Na ro do we go
Dnia Pa mię ci Żoł nie rzy Wy klę tych przy
po mni ku w Sta rych Gał kach . Rów no le gle
roz po czą łem po szu ki wa nia ro dzin żoł nie -
rzy nie złom nych ,któ rzy tam wal czy li . Z
wie lo ma uda ło mi się na wią zać bli ski kon -
takt . Pan An drzej Stry jew ski syn Wik to ra
Stry jew skie go ,Pa ni Bar ba ra Bro jek sio strze -
ni ca Zyg fry da Ku liń skie go przy by li w paź -
dzier ni ku te go ro ku na kon fe ren cje pod ty -
tu łem ,,Przy wra ca my Pa mięć

'',pod czas któ rej po dzie li li się z na mi
swo imi wspo mnie nia mi .

Wszyst kie mo je dzia ła nia ma ją na ce lu
roz po wszech nia nie in for ma cji o bo ha te -
rach na sze go re gio nu , tak aby pa mięć o Wy -
klę tych mo gła po la tach wyjść z ukry cia i
aby wy peł nić obo wią zek pa mię ci wo bec
praw dzi wych bo ha te rów .

Wie rzę że tu tej sza zie mia - zie mia gmi -
ny Bul ko wo kry je rów nież pięk ną hi sto rię
bo ha ter stwa żoł nie rza pol skie go ,trze ba ją
tyl ko od kryć i po znać o co w tym miej scu
ape lu ję i do cze go ser decz nie za chę cam.

Na za koń cze nie pra gnę zwró cić się do
mło dzie ży .

Dro ga Mło dzie ży -Pol ska na dal po trze -
bu je pa trio tów ! Pa trio tów ,któ ry mi mo że -
cie zo stać !.Je ste ście prze cież przy szło ścią
Pol ski !.Zgłę biaj cie hi sto rię ,szu ka jąc au to ry -
te tów wśród żoł nie rzy wy klę tych – nie -
złom nych ! Ma my pięk ną hi sto rię i wspa -
nia łych bo ha te rów , z któ rych mo że my być
dum ni!

Pu bli ku je my re fe rat wy gło szo ny przez
pa na Mar ce le go Szkop ka  pod czas Na ro do -
we go Świę ta Nie pod le gło ści  Gmi ny Bul ko -
wo. 

„Dro ga Żoł nie rzy Wy klę tych do Nie pod le gło ści”

11 li sto pa da to da ta ,któ ra każ de mu Po la ko wi jest bli ska....
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reklama

44 Dru ży na Star szo har cer ska „Sfo -
ra” z Bli cho wa, Ze spół Szkół Ogól -
no kształ cą cych w Bli cho wie oraz
Hu fiec ZHP „Ma zow sze” Płock są
re ali za to ra mi pro jek tu pt.: II Har -
cer ski Fe sti wal Fil mów o Te ma ty ce
Hi sto rycz nej – Bli cho wo 2016.
Środ ki na prze pro wa dze nie pro jek -
tu zo sta ły po zy ska ne z Pro gra mu
Dzia łaj Lo kal nie IX ” Pol sko -Ame -
ry kań skiej Fun da cji Wol no ści re ali -
zo wa ne go przez Aka de mię Roz wo -
ju Fi lan tro pii w Pol sce oraz Ośrod -
ka DL Fun da cji FLZP "Mło dzi Ra -
zem" i Po wia tu Płoc kie go. Przed -
się wzię cie Ho no ro wym Pa tro na -
tem ob jął Wójt Gmi ny Bul ko wo –
Ga briel Gra czyk.

In au gu ra cja pro jek tu od by ła się 1
sierp nia 2016 pod czas obo zu har cer -
skie go w Wa pie ni cy w Be ski dzie Ślą -
skim, gdzie spę dza ły wa ka cje śro do wi -
ska Huf ca ZHP „Ma zow sze” Płock. 

W ra mach Pro jek tu har ce rze i gru -
py mło dzie ży nie zrze szo ne, mia ły za
za da nie /od wrze śnia do li sto pa da/ na -
krę cić fil my o lo kal nych bo ha te rach,
wy da rze niach ze swo jej oko li cy. Do
pro jek tu przy stą pi ło kil ka na ście ze -
spo łów, któ re na krę ci ły: te le dy ski, fil -
my do ku men tal ne, do ku men ty fa bu -
la ry zo wa ne. W pra ce ze spo łów włą -
czy li się ro dzi ce, a na wet sa mo rzą dy
gmin ne. Tak by ło w przy pad ku dru -
żyn z Bli cho wa i Czer wiń ska. Pra ca
nad fil ma mi tych dwóch ze spo łów,
wspie ra li Wój to wie oraz Rad ni. Dru -
ży na z Bli cho wa dzię ki uprzej mo ści
Wój ta Gmi ny Bul ko wo, mo gła wy je -
chać do Gmi ny Sław no w Po wie cie
Opocz no, gdzie zbie ra no ma te ria ły do
fil mu o Hen ry ku „Do łę dze” Ossow -
skim i Wan dzie Ossow skiej. W ra -
mach pro jek tu har ce rze or ga ni zo wa li
zbiór ki, na któ rych po wsta wa ły fil my.
W Bli cho wie prze pro wa dzo no warsz -
ta ty ar chi wal no – fil mo we. Har ce rze
pod czas warsz ta tów za po zna li się z fo -
to gra fia mi, do ku men ta mi, eks po na ta -
mi mu ze al ny mi z okre su woj ny i oku -
pa cji. Ma te ria ły z warsz ta tów wy ko -
rzy sta no w przy go to wa niu fil mu. 

Re gu la min Fe sti wa lu, do pusz -
czał fil my ama tor skie przy go to wa ne
za po mo cą apa ra tu fo to gra ficz ne go

lub te le fo nu ko mór ko we go. Ogra ni -
czo ny był czas trwa nia fil mów do 5
mi nut. 

Pod czas uro czy stej Ga li w No vym
Ki nie „Przed wio śnie” w Płoc ku, za pre -
zen to wa no przy go to wa ne etiu dy fil -
mo we. Ko mi sja kon kur so wa fe sti wa lu
oce nia ła dzie ła w dwóch ka te go riach:
uczniów i har ce rzy. W ka te go rii szkol -
nej przy zna no na gro dy dla: 

Nie pu blicz nej Szko ły Pod sta wo -
wej w No wym Ka ni go wie za film pt:
„Dziew czyn ka z za pał ka mi” opo wia -
da ją cy hi sto rię dzie ci ży dow skich za -
miesz ku ją cych po bli ski Bo dza nów
pod czas Ho lo kau stu. – miej sce III

Szko ły Pod sta wo wej w Śwień cień -
cu za film pt.: „Pa mięć jest na szym
obo wiąz kiem”, o żoł nier zach – har cer -
zach z „Sza rych Sze re gów”, bio rą cych
udział w Po wsta niu War szaw skim –
miej sce II  

Szko ły Pod sta wo wej w Ma łej Wsi
za fil mo we wspo mnie nia pa ni Zo fii
Dzie wa now skiej.  – I miej sce. 

W ka te go rii fil mów har cer skich
Ju ry po sta no wi ło przy znać na gro dy i
wy róż nie nia: 

Wy róż nie nia:
•dla Na ta lii Ry dzyń skiej z 33

WDH „Dżun gla” z Si ko rza, za film
opo wia da ją cy o cza sach na po le oń -
skich. 

•dla 44 Dru ży ny Star szo har cer -
skiej „Sfo ra” z Bli cho wa za film opo -
wia da ją cy o Ro dzi nie Ossow skich.
Hen ry ku „Do łę dze” Ossow skim ad iu -
tan cie ma jo ra Hen ry ka Do brzań skie -
go „Hu ba la” oraz Wan dzie Ossow skiej
człon ki ni Ar mii Kra jo wej, więź nio wi
obo zów kon cen tra cyj nych w Oświę ci -
miu, Tre blin ce i Ra vens bruck.

•dla ze spo łu śro do wisk har cer -
skich z Bo dza no wa za film o ży ciu i
śmier ci kpr. Fe lik sa I. Gra bow skie go
pa tro na szko ły w Bo dza no wie. Pierw -
szej ofie rze II woj ny świa to wej. 

•dla gro ma dy zu cho wej z Ma łej
Wsi za film o naj młod szym war szaw -
skim po wstań cu Ję dru siu Szwaj ker cie.

•Miej sce III - Dla 36 Dru zy ny
Star szo har cer skiej „Nie złom ni” za
film o ma jo rze Ja nie Piw ni ku ps. „Po -
nu ry”. Ci cho ciem nym, do wód cy od -
dzia łów par ty zanc ki Ar mii Kra jo wej
w Gó rach Świę to krzy skich i na No wo -
gród czyź nie.

•Miej sce II dla 437 Dru ży na Star -
szo har cer ska „Nad wi ślań skie So ko ły”
za film o Pa nu Dłuż niew skim lo kal -
nym bo ha te rze, pa trio cie, żoł nie rzu,
kon spi ra to ro wi z Ar mii Kra jo wej 

•Miej sce I dla 58. Gą biń skiej Dru -
ży ny Har cer skiej za film pt.: „Glo ria”

Fe sti wal zo stał uświet nio ny rów -
nież wy stę pa mi so li stów ze śro do wi -
ska Huf ca ZHP „Ma zow sze” Płock.
Druh na Ju lia Kra wiec i Druh na Na ta -
lia Pę che rzew ska przy go to wa ły pro -
gram mu zycz ny o cha rak te rze pa trio -
tycz nym. 

Ca łość ma te ria łów, któ re zo sta ły
prze sła ne na Fe sti wal Fil mów o Te -
ma ty ce Hi sto rycz nej zo sta nie ze bra -
na na pły cie ja ko ma te riał mul ti me -
dial ny i zo sta nie prze ka za na do wy -
bra nych szkół i dru żyn har cer skich z
te re nu Po wia tu Płoc kie go. Fil my te

po słu żą ja ko ma te riał edu ka cyj ny
dla szkół i śro do wisk har cer skich. Na
ich pod sta wie bę dzie moż na two -
rzyć sce na riu sze lek cji, zbió rek i za -
jęć z har ce rza mi. Wie le grup przy go -
to wu ją cych fil my, za pre zen to wa ło
swo je wy two ry w swo ich pla ców -
kach or ga ni zu jąc uro czy sto ści pa -
trio tycz ne. Na le ży do dać,  iż  w ro ku
ubie głym pierw sza edy cja Har cer -
skie go Fe sti wa lu Fil mów o Te ma ty ce
Hi sto rycz nej zo sta ła no mi no wa na w
ple bi scy cie Ty go dni ka Płoc kie go „Z
Tum skie go Wzgó rza” w ka te go rii „W
re gio nie”  

Dru gi Har cer ski Fe sti wal Fil mów o Te ma ty ce Hi sto rycz nej. Bli cho wo 2016
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W nie dzie lę 27 li sto pa da Ma ła
Wieś zmie ni ła się w miej sce ta -
necz nej ry wa li za cji par z wie lu za -
kąt ków Pol ski. To nie zwy kle
barw ne wi do wi sko roz po czę ło się
już o go dzi nie 10 ra no i trwa ło do
go dzi ny 

15-tej. Pa ry ry wa li zo wa ły w  róż -
nych tań cach, m.in. w ta kich tań cach
jak:  walc an giel ski, cha -cha czy sam ba.
Ry wa li za cję roz po czę li naj młod si
uczest ni cy w ka te go rii po ni żej 7 lat.
Wraz z upły wem cza su, na par kie cie po -
ja wia ły się so list ki oraz pa ry z co raz wyż -
szych ka te go rii wie ko wych i klas ta necz -
nych. 

W barw nych stro jach, przy dźwię -
kach wspa nia łej mu zy ki swój kunszt
ta necz ny pre zen to wa li rów nież
ucznio wie Szko ły Tań ca Pa sjo nat. Tym
ra zem re pre zen ta cja li czy ła 48 za wod -
ni ków, któ rzy wy wal czy li aż 28 zło -
tych me da li. To wszyst ko pod okiem
pro fe sjo nal nej ko mi sji sę dziow skiej.
At mos fe ra by ła na praw dę go rą ca, tym
bar dziej, że or ga ni za to rzy prze wi dzie li
na gro dę za naj lep szy do ping. Wy róż -
nie nie to po wę dro wa ło do klu bu tań ca
z Prusz ko wa, któ re go fa ni osią gnę li wy -
nik po nad 126 db. skan du jąc na zwę
swe go klu bu. Im pre zę uświet nił rów -
nież po kaz gru py ta necz nej z przed -
szko la w Ma łej Wsi. Ma li ar ty ści za tań -
czy li wy śmie ni cie, za co otrzy ma li
grom kie bra wa. Głów nym ini cja to rem
i or ga ni za to rem jest Ra fał Kar bo wiak z
Uczniow skie go Klu bu Tań ca  i Szko ły
tań ca - Pa sjo nat. Klub ten od kil ku na -
stu lat pro wa dzi za ję cia ta necz ne dla
dzie ci, mło dzie ży i do ro słych na te re -
nie po wia tu so cha czew skie go, a od kil -
ku rów nież płoc kie go.  Od wie lu lat
jest też or ga ni za to rem ogól no pol skich
im prez ta necz nych. Są to na praw dę
nie zwy kłe wy da rze nia, peł ne do znań
ar ty stycz nych na naj wyż szym po zio -
mie. Po pro stu trze ba tam być, zo ba -
czyć i sa me mu do świad czyć. Pa tro nat
ho no ro wy nad im pre zą ob jął Wójt
Gmi ny Ma ła Wieś - pan Zyg munt Woj -
na row ski oraz Sta ro sta Po wia tu Płoc -
kie go – pan Ma riusz Bie niek, a pa tro -
na tem me dial nym wspar ły nas e -Wy -
szo grod oraz Ga ze ta Płoc ka.

Oczy wi ście or ga ni za cja ta kich za -
wo dów nie mo gła się od być bez za an ga -
żo wa nia wie lu osób oraz wspar cia spon -
so rów, za któ re ser decz nie dzię ku je my. 

Szcze gól ne po dzię ko wa nia kie ru je -
my do Dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej w
Ma łej Wsi – pa ni Ka li ny Fi liń skiej oraz
gru py ro dzi ców na szych tan ce rzy. Tak
wspa nia łej gru py, któ ra z wiel kim ser -
cem,  za an ga żo wa niem i po świę ce niem
po mo gła w re ali za cji im pre zy moż na
„ze świe cą szu kać”. To by ło nie sa mo wi te
do świad cze nie. Ogól nie im pre za ta spo -
tka ła się z wiel ką życz li wo ścią i za in te re -
so wa niem. Ma my na dzie ję, że bę dzie

tak rów nież w przy szłym ro ku i znów
ra zem stwo rzy my jesz cze pięk niej sze
wi do wi sko, któ re na sta łe za go ści w ka -
len da rzu im prez miesz kań ców Ma łej

Wsi i ca łe go po wia tu płoc kie go.
Jesz cze raz Wszyst kim ser decz nie

dzię ku ję!
RA FAŁ KAR BO WIAK

Ogól no pol ski Tur niej Tań ca o
Pu char Wój ta Gmi ny Ma ła Wieś
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Spotkania Mikołajkowe

Swiety Mikołaj w Szkole Podstawowej w Rebowie

Gminne Mikołajki w Młodzieszynie.
Św. Mikołaj w Szkole Podstawej im. Czesława
Hińca w Rogozinie

Wizyta Świe ̨tego Mikołaja w Samorządowym Przedszkolu w Małej Wsi

Mikołajki z ksiazka w Gminny Zespole Szkoł im. Władysława Jagiełły w Czerwinsku
nad WisłaMikołajki w Nowym RadzikowieŚw. Mikołaj w Świetlicy s ́rodowiskowej w Grodkowie



W dniu 18 li sto pa da 2016 r. zo sta -
ła zor ga ni zo wa na przez Wój ta Gmi -
ny Bul ko wo kon fe ren cja pn.
„W Ma łej Oj czyź nie – prze ciw ko cy -
wi li za cji prze mo cy” z udzia łem
przed sta wi cie li ad mi ni stra cji rzą -
do wej, sa mo rzą do wej, służb spo -
łecz nych, sto wa rzy szeń, za pro szo -
nych go ści oraz eks per tów. Kon fe -
ren cja od by ła się w Ho te lu TiM
w Ce ka no wie. Głów ny ak cent kon -
fe ren cji po ło żo ny był na wy mia nę
do świad czeń, do brych prak tyk
w aspek cie po dej mo wa nia sku -
tecz nych dzia łań w za kre sie prze -
ciw dzia ła nia prze mo cy w ro dzi nie,
ze szcze gól nym uwzględ nie niem
te re nów wiej skich.

Kon fe ren cja by ła zwień cze niem
pro jek tu pn. „Ja kość po mo cy prze ciw
prze mo cy” re ali zo wa ne go przez Gmi nę
Bul ko wo od 01 lip ca 2016 ro ku, na któ -
ry Gmi na uzy ska ła do fi nan so wa nie
w ra mach Pro gra mu Osło no we go
„Wspie ra nie Jed no stek Sa mo rzą du Te -

ry to rial ne go w Two rze niu Sys te mu
Prze ciw dzia ła nia Prze mo cy w Ro dzi -
nie” re ali zo wa ne go przez Mi ni ster stwo

Ro dzi ny, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej.
Głów ne ce le re ali za cji pro jek tu od no si ły
się do pod no sze nia ja ko ści usług w ob -

sza rze po mo cy spo łecz nej, a tym sa -
mym do zmniej sza nia ry zy ka po głę bia -
nia się czyn ni ków pod trzy mu ją cych
me cha ni zmy za cho wań prze mo co wych
w ro dzi nie i wy pa le nia za wo do we go
u osób udzie la ją cych jej wspar cia. 

Pan Ga briel Gra czyk Wójt Gmi ny
Bul ko wo wi ta jąc za pro szo nych go ści
pod kre ślił że: „Pod sta wą mó wie nia o po -
mo cy in nym jest pró ba bu dze nia spo -
łecz nej od po wie dzial no ści. Wie rzę
w po ten cjał spo łe czeń stwa oraz w to, że
roz wią zy wa nie pro ble mów to nie tyl ko
pie nią dze, cho ciaż są bar dzo waż ne, ale
przede wszyst kim oso bi ste po dej ście,
za an ga żo wa nie, wraż li wość, kom pe ten -
cje i od po wie dzial ność w na szych „ma -
łych oj czy znach” – każ de go z nas”.

Na stęp nie głos za brał Je go Eks ce -
len cja Ks. Bi skup Mi ro sław Mi lew ski,

któ ry roz po czął swo ją wy po wiedź
do uczest ni ków od pięk nych słów:
„Prze moc nie ma nic wspól ne go z chrze -
ści jań stwem; kto kol wiek sto su je prze -
moc, a uwa ża się za chrze ści ja ni na, jest
po pro stu kłam cą”.

W kon fe ren cji uczest ni czy li tak że
soł ty si z te re nu Gmi ny Bul ko wo, dy rek -
to rzy, na uczy cie le i przed sta wi cie le rad
ro dzi ców z pla có wek oświa to wych z te -
re nu gmi ny Bul ko wo, pra cow ni cy
Gmin ne go Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej
w Bul ko wie, przed sta wi cie le in sty tu cji
i or ga ni za cji dzia ła ją cych na te re nie gmi -
ny Bul ko wo, kie row ni cy Ośrod ków Po -
mo cy Spo łecz nej z te re nu 
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Ce lem te go in stru men tu ak ty wi za -
cyj ne go jest za chę ce nie mło dych
bez ro bot nych do sa mo dziel ne go po -
dej mo wa nia dzia łań zmie rza ją cych
do uzy ska nia za trud nie nia.

Bon za trud nie nio wy sta no wi dla pra -
co daw cy gwa ran cję re fun da cji czę ści kosz -
tów wy na gro dze nia i skła dek na ubez pie -
cze nia spo łecz ne w związ ku z za trud nie -
niem bez ro bot ne go, któ re mu urząd przy -
znał ten bon.

Przy zna nie bo nu wy ni ka z usta lo ne -
go dla bez ro bot ne go pro fi lu po mo cy II

lub w uza sad nio nych przy pad kach I, i
mu si być uję te w in dy wi du al nym pla nie
dzia ła nia. Bon mo że być przy zna ny oso -
bie bez ro bot nej do 30 ro ku ży cia, któ ra
zna la zła pra co daw cę chęt ne go za trud nić
ją na okres 18 mie się cy. Bon przy zna wa ny
jest na wnio sek bez ro bot ne go, ter min
waż no ści bo nu okre śla sta ro sta.

W ra mach bo nu za trud nie nio we go
pra co daw ca otrzy mu je re fun da cję kosz -
tów wy na gro dze nia i skła dek na ubez pie -
cze nia spo łecz ne za za trud nio ne go bez ro -
bot ne go w wy so ko ści za sił ku dla bez ro -
bot nych, przez okres pierw szych 12 mie -

się cy za trud nie nia. Re fun da cja kosz tów
wy na gro dze nia i skła dek na ubez pie cze -
nie spo łecz ne za za trud nio ne go bez ro bot -
ne go jest przy zna wa na zgod nie z wa run -
ka mi do pusz czal no ści po mo cy de mi ni -
mis.

Wstęp nym kro kiem zmie rza ją cym
do za trud nie nia bez ro bot ne go po sia da cza
bo nu jest zło że nie de kla ra cji za wie ra ją cej
zo bo wią za nie do za trud nie nia go przez
okres 18 mie się cy.

Re ali za cja bo nu za trud nie nio we go
na stę pu je na pod sta wie umo wy mię dzy
sta ro stą a pra co daw cą.

Po pod pi sa niu umo wy skie ro wa ny
przez urząd pra cy bez ro bot ny do 30 ro ku
ży cia po dej mu je za trud nie nie u pra co -
daw cy w usta lo nym ter mi nie.

W przy pad ku nie wy wią za nia się z
obo wiąz ku za trud nie nia po sia da cza bo nu
przez okres 18 mie się cy, pra co daw ca
zwra ca ca łość lub część uzy ska nej re fun -
da cji. Wy ją tek sta no wi zwol nie nie z ini cja -
ty wy po sia da cza bo nu lub z je go wi ny.

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

Co to jest bon za trud nie nio wy dla oso by do 30 ro ku ży cia?

reklama

Kon fe ren cja pn. „W Ma łej Oj czyź nie – prze ciw ko cy wi li za cji prze mo cy”
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W dniu 11.12.2016 Sto wa rzy sze -
nie Go spo dyń Wiej skich „Sto krot -
ki” w Rę bo wie zor ga ni zo wa ło wy -
jazd do Te atru Dra ma tycz ne go im:
Je rze go Sza niaw skie go w Płoc ku
na spek takl ko me dio wy Ray`a
Co oney`a pt:”MAY DAY”

Jest to chy ba naj lep sza z fars
na świe cie.

Re ży se rem oraz od twór cą jed nej
z ról był ulu bie niec pu blicz no ści, zna ny
nam z ekra nu te le wi zyj ne go Ste fan
Fried mann.

„MAY DAY”, to hi sto ria lon dyń skie -
go tak sów ka rza bi ga mi sty, któ re mu
przez la ta uda je się bez ko li zyj nie la wi ro -
wać mię dzy dwie ma ko cha ją cy mi go żo -
na mi. Na sku tek wy pad ku ulicz ne go je -
go ta jem ni ca po wo li wy cho dzi na jaw,
wy wo łu jąc la wi nę prze za baw nych kom -
pli ka cji. Bo ha ter mio ta się, usi łu jąc
ukryć po dwój ne ży cie przed mał żon ka -
mi, me dia mi i po li cją.

Do wspól ne go wy jaz du zo sta ło za -
pro szo ne za przy jaź nio ne „Sto wa rzy sze -
nie Wza jem nej Współ pra cy” z La so ci -
na, któ re bar dzo chęt nie z pro po zy cji
sko rzy sta ło.

Zna ko mi ty ko mizm sy tu acji fa bu -
lar nych i ję zy ka spra wił że spek takl roz -
ba wił nas do łez i po zwo lił mi ło spę dzić
przed świą tecz ny wie czór.

W stycz niu gra na bę dzie dru ga
część przy gód lon dyń skie go tak sów ka -
rza pt;”MAY DAY 2”

Zo ba czy my cał kiem no wą hi sto rię
z nie praw do po dob nie śmiesz ny mi i sza -
lo ny mi sy tu acja mi.

Uczest ni kom wy jaz du na 1 część
ser decz nie dzię ku je my za wspól ną za ba -
wę, a wszyst kich chęt nych za pra sza my
do wy jaz du z na mi na część 2.

Bę dzie nam bar dzo mi ło po ba wić
się ra zem z Pań stwem.

Wy jazd od bę dzie się 29.01.2017r.
o godz. 17.30. In for ma cje
do 15.01.2017 pod nr tel. 505201375.

Z oka zji zbli ża ją cych się Świąt Bo że -
go Na ro dze nia „SGW” w Rę bo wie ży -
czy wszyst kim du żo zdro wia, spo ko ju
i szam pań skiej za ba wy w Syl we stro wą
Noc.

Wie sła wa Szy mer ska

„Sto krot ki” w Te atrze

Dzie ci z Sa mo rzą do we go Przed -
szko la w Ma łej Wsi od wie dzi ły
schro ni sko dla bez dom nych psów. 

Każ dy z ma lu chów za brał sma ko -
łyk dla pu pi la któ ry mu się spodo ba .I
ma li go ście i czwo ro no gi by ły bar dzo z
tej wi zy ty za do wo lo ne.

Sa mo rzą do we Przed szko le Ma ła Wieś  

Spo tka nia or ga ni zo wa ne przez
Mal wy  od by wa ją się cy klicz nie –
śred nio raz w mie sią cu i każ de z
nich skła da się z czę ści szko le nio -
wej bez po śred nio zwią za nej z obo -
wią zu ją cym te ma tem któ ry jest
oma wia ny w da nym dniu  (2,5 h ),
czę ści in spi ru ją cej (1h) po le ga ją cej
na roz mo wie z ko bie tą suk ce su
oraz prze rwy in te gra cyj nej. 

Ta ka for ma spo tkań  po zwa la na to
aby te spo tka nia by ły in te re su ją ce i cie -
ka we , jak rów nież jest   to pod sta wą
aby  każ da ko bie ta mgła na nich  zna leźć
coś dla sie bie – roz wi jać się, po znać cie -
ka wych lu dzi i spę dzić mi ło czas.

Uczest nicz ka mi tych or ga ni zo wa -
nych  spo tkań są ko bie ty w róż nym wie -
ku – od stu den tek po ak tyw ne za wo do -
wo ko bie ty chcą ce roz wi jać swo ją oso bo -

wość, zdo by wać umie jęt no ści uła twia ją -
ce po ru sza nie się w świe cie przed się -
bior czo ści. Ce lem Pro jek tu jest, aby ko -
bie ty nie ba ły się wła snych moż li wo ści i
umia ły je efek tyw nie wy ko rzy sty wać .
Du że za an ga żo wa nie   uczest ni czek na

spo tka niach po twier dza że są one po -
trzeb ne i da ją ko bie tą moż li wość wy ka -
za nia się jak i przy jem ność .Do dat ko -
wym atu tem jest na wią zy wa nie no wych
zna jo mo ści i two rze nie się no wych
przy jaź ni mię dzy ko bie ta mi

Spo tka nie z cy klu „Przed się bior cza 
ko bie ta„ zor ga ni zo wa ne przez ,,Mal my”

Dnia 06 grud nia 2016 r. od sa me go
ra na by ło bar dzo wiel kie po ru sze nie
wśród uczniów. Sta ło się to za spra -
wą nie zwy kłe go go ścia, któ ry przy -
był do szko ły – Świę te go Mi ko ła ja. 

Po ja wił się z wor kiem peł nym pre -
zen tów dla grzecz nych dzie ci z klas 0 –
III, a jak się oka za ło wszy scy by li grzecz -
ni. Dzie ci bar dzo chęt nie od po wia da ły
na py ta nia go ścia, re cy to wa ły wier sze
oraz śpie wa ły pio sen ki. W kla sach IV –
VI rów nież by ły pre zen ty, ale na za sa -
dzie lo so wań Mi ko łaj ko wych. W tym
dniu rów nież roz wie szo no de ko ra cje
świą tecz ne w bu dyn ku szko ły

Nie zwy kły gość w Szko le Pod sta wo wej w Rę bo wie

W dniu 30 li sto pa da 2016 ro -
ku  w Szko le Pod sta wo wej w Rę bo -
wie go ści li mu zy cy z Płoc kiej Or -
kie stry Sym fo nicz nej. 

Te ma tem spo tka nia by ły kon tra sty
w mu zy ce. Za pre zen to wa no kon cert za -
ty tu ło wa ny „Utwo ry na każ dą po go dę –
o kon tra stach w mu zy ce”.    Ucznio wie
by li za chwy ce ni  usły sza ny mi utwo ra mi

któ re za gra no    na skrzyp cach i fa go cie
przy akom pa nia men cie kla wi szy.. Spo -
tka nie cie szy ło się du żym za in te re so wa -
niem uczniów i do star czy ło wie le po zy -
tyw nych wra żeń

Mu zy cy z Płoc kiej Or kie stry Sym fo nicz nej
go ści li w Szko le Pod sta wo wej w Rę bo wie
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Wcze śnie ra no zi ma , jak zwy kle z ra na
du ży mróz i śnieg za oknem. Obu dzi łeś
się tro chę póź niej a tu trze ba zdą żyć za -
wieść dzie ci do szko ły i do trzeć do swo -
ich obo wiąz ków. Spie szysz się, każ da mi -
nu ta jest cen na . Czy ten no wy sa mo -
chód na pew no ra no za pa li ? W no cy wy -
sko czył du ży mróz. Idziesz z du szą na ra -
mie niu do zim ne go sa mo cho du. prze krę -
casz klu czyk w sta cyj ce ,pró bu jesz za pa -
lić. Roz rusz nik le d wo krę ci wa łem sil ni ka.
Olej ma chy ba kon sy sten cję sma ru. Tak
jak prze wi dy wa łeś po kil ku pró bach aku -
mu la tor od mó wił współ pra cy.

Wczo raj jeź dzi łeś na krót kie od cin ki , co
chwi la uru cha mia nie sil ni ka, włą cza ne
ogrze wa nie tyl nej szy by , do dat ko we świa tła
itp . Aku mu la tor był nie do koń ca na ła do wa -

ny. Nie ste ty prą du w aku mu la to rze by ło za
ma ło że by uru cho mić za mar z nię ty sa mo -
chód. 

Dzwo nisz po ro dzi nie i zna jo mych że by
ktoś Cie po ra to wał. 

No na resz cie po moc przy szła. Sa mo -
chód uru cho mio ny choć od te go zim na sil -
nik pra cu je jak by ktoś go po gło wi cy młot -
kiem okła dał. Na de sce roz dziel czej chy ba
wszyst kie lamp ki już się po za pa la ły. Masz
wra że nie że po ło wy z nich ni gdy w ży ciu
jesz cze nie wi dzia łeś. No i to zu ży cie pa li wa.
Mó wi li że to miał być ta ki oszczęd ny sa mo -
chód. 

Przez pierw sze ki lo me try na wskaź ni ku
zu ży cia pa li wa cy fer ki sza le ją. Cza sem brak

ska li . Czy nie masz wra że nia że w ta kich
chwi lach czołg mniej pa li? 

Za nim ktoś przy je chał i Ci po mógł ty i
two ja ro dzi na ma juz ze psu ty ca ły dzień.

Czy za sta na wia łeś się ile kosz tu je ta ki
zmar no wa ny dzień.?Jed na ma ła nie do god -
ność a ty le kon se kwen cji. 

Na tech ni ce się znasz więc wiesz i czu -
jesz jak moc no zu ży wa się zim ny sil nik,
szcze gól nie w tych pierw szych chwi lach kie -
dy jest naj bar dziej zim ny. Na wet kie dy Sil nik
uda się uru cho mić kosz ty jaz dy zim nym sil -
ni kiem są du że.

Sła be sma ro wa nie sil ni ka w pierw szych
chwi lach to du że zu ży cie ele men tów trą cych
szcze gól nie wał ków i tur bi ny.. 

Czy Masz Kło po ty Z Sa mo cho dem Zi mą?

Oto, Co Ro bią Nor we scy Kie row cy, Kie dy Zbli ża sie Mróz
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Je de na ście lat miesz kań cy miej -
sco wo ści Ko byl ni ki w Gmi nie Wy -
szo gród sta ra li się o 600 m od ci -
nek chod ni ka wzdłuż dro gi kra jo -
wej nr 50. W 2005r wraz z mo der -
ni za cją dro gi nr 50 za pro jek to wa -
no chod nik po obu stro nach dro gi
od Ko byl nik do Sło mi na, co wzbu -
dzi ło w miesz kań cach wiel ką na -
dzie ję na bez piecz ne po ru sza nie
się pie szych. 

Jed nak pro jekt zo stał zmie nio ny i
bu do wę chod ni ka ogra ni czo no do od -
cin ka ok. 200m od Ko ścio ła w kie run ku
Sło mi na, koń cząc ten od ci nek „w po lu”.
Od te go cza su miesz kań cy wie lo krot nie
wy stę po wa li do GDD KiA o wy bu do wa -
nie dal sze go od cin ka chod ni ka, cho ciaż
w te re nie za bu do wa nym.

Po wie lo let nich sta ra niach
miesz kań ców wła dze Gmi ny Wy szo -
gród zle ci ły opra co wa nie do ku men -
ta cji pro jek to wej chod ni ka. Pro jekt
bu dow la ny zo stał opra co wa ny w
2015r, a de cy zja o po zwo le niu na je -
go bu do wę zo sta ła wy da na pod ko -
niec 2015r. Od tej po ry miesz kań cy
miej sco wo ści Ko byl ni ki cze ka li na

re ali za cję bu do wy chod ni ka. Wła dze
Gmi ny uza sad nia ły brak re ali za cji
przed mio to we go chod ni ka bra kiem
środ ków fi nan so wych. W wy ni ku
ko lej nych wy stą pień miesz kań ców,
bez po śred nich spo tkań z przed sta -
wi cie la mi GDD KiA oraz udzie lo ne -
go po par cia przez Se na to ra Pa na
Mar ka Mar ty now skie go Za rząd

GDD KiA prze zna czył środ ki na bu -
do wę chod ni ka. W trak cie prze pro -
wa dzo ne go po stę po wa nia prze tar go -
we go wy bra no wy ko naw cę prac. W
li sto pa dzie ru szy ła bu do wa chod ni -
ka. Miesz kań cy cie szą się, że wresz -
cie bę dą mo gli bez piecz nie cho dzić
m.in. do ko ścio ła, szko ły, skle pu.

RE NA TA WY PYCH

Na resz cie ma my chod nik w Ko byl ni kach

W so bo tę 3 grud -
nia  mi ni stran ci
z Pa ra fii Św. Trój cy
w Wy szo gro -
dzie  za gra li w tur -
nie ju  pił ki noż nej.
W ogól nej kla sy fi -
ka cji zna le zli się
na II miej scu ,zo -
sta li po ko na ni
przez dru ży nę z
Żu ko wa

Sil nik Die sla wte dy moc no dy mi. Ty te -
go dy mu nie wi dzisz na ze wnątrz po nie waż
to wszyst ko wy ła pu ją sys te my oczysz cza nia
spa lin któ re po krót kim cza sie się za bi ją i
unie moż li wią jaz dę. Czy pa mię tasz ile ostat -
nio kosz to wa ła wy mian fil tra DPF al bo
EGR. Je śli nie wiesz to spy taj zna jo mych któ -
rzy to prze szli.

W sa mo cho dach z in sta la cją LPG też
nie le piej. Zim ny sil nik zu ży wa du żo ben zy -
ny. A ty za mon to wa łeś in sta la cję ga zo wą że -
by jak naj wię cej ju dzić na tań szym pa li wie. 

Jesz cze po zo sta je bez pie czeń stwo i
kom fort jaz dy sa mo cho dem zi mą.

Zim ny sil nik to brak ogrze wa nia i za -
mar z nię te szy by. Zim ny sil nik to sła be przy -
spie sze nie któ re mo że być tak przy dat ne w
każ dej chwi li na dro dze.

Jak te mu za ra dzić ?
Naj le piej że by sil nik sa mo cho du, zi mą

był tak sa mo cie pły jak la tem. Są ogrze wa nia
pa li wo we ta kie jak np. we ba sto. Tyl ko są to
roz wią za nia dro gie , zwięk sza ją ce zu ży cie pa -
li wa i roz ła do wu ją ce aku mu la tor. Ogrze wa -
nie pa li wo we wod ne któ re pod grze je sil nik
to kil ka na ście ty się cy zło tych.

Nor we go wie już od kil ku de kad sto su ją
pro ste i spraw dzo ne roz wią za nie.

Elek trycz ne 230V grzał ki sil ni ka. 
Grzał ki mon to wa ne są w blok lub gło -

wi ce sil ni ka i pod grze wa ją płyn chło dzą cy
dzię ki te mu ca łe cie pło rów no mier nie roz -
cho dzi się po naj waż niej szych czę ściach sil ni -
ka. W cią gu 2-3h grza nia sil nik jest po wo li
pod grze wa ny do tem pe ra tu ry ok 50st. 

Cie pły sil nik to pew ność uru cho mie -
nia.  Mniej sze zu ży cie sil ni ka i więk sza
trwa łość, mniej sza awa ryj ność osprzę tu i
ukła du oczysz cza nia spa lin to więk szy
kom fort jaz dy.

Nor we go wie roz wi ja jąc swój sys tem od

po nad 40 lat do pro wa dzi li go nie mal do per -
fek cji. To oko ło 200 ty pów grza łek prze wi -
dzia nych do kon kret nych sa mo cho dów.
Dzię ki te mu sys tem De fa moż na sto so wać w
no wych sa mo cho dach w okre sie gwa ran cji.
Wręcz nie któ re sa mo cho dy są już przy go to -
wa ne do mon ta żu grza łek elek trycz nych. 

Roz wią za nie jest nie mal ide al ne ma tyl -
ko jed ną wa dę. 

Wy ma ga pod łą cze nia do za si la nia w
prąd 230V. Aby ogrze wa nie dzia ła ło po bie -
ra na jest ener gia z ze wnątrz. Dla te go w Nor -
we gi od lat prąd jest do stęp ny na wet na par -
kin gach.

W na szych pol skich wa run kach ogrze -
wa nia De fa nie uży je my na uli cy czy pod blo -
kiem. Ale ko ło do mu lub w fir mie jest to ide -
al ne roz wią za nie: pro ste , ta nie i bez piecz ne. 

Mon taż grzał ki szyb ko się zwra ca w za -
osz czę dzo nym pa li wie, nie li cząc oszczęd no -
ści w na pra wach i więk szej trwa ło ści sil ni ka.
Jed no pod grza nie sil ni ka to ok. 20gr a za osz -
czę dzo ne pół li tra pa li wa to po nad 2 zł.

Fir ma Bo ru ta Mo tors zaj mu je się sprze -
da żą i mon ta żem grza łek od po nad 10 lat. W
cią gu te go cza su zdo by li śmy bar dzo du żą
wie dzę i do świad cze nie. Grzał ki mon to wa li -
śmy w prze róż nych urzą dze niach ta kich jak
:du że ge ne ra to ry prą du, sa mo cho dy cię ża ro -
we, sa mo cho dy stra żac kie, ka ret ki po go to -
wia i zwy kłe sa mo cho dy oso bo we. Dla woj -
ska wy ko ny wa li śmy do bór i sprze daż grza łek
do ku trów pa tro lo wych. 

Przy jedz i spy taj a my do bie rze my naj -
lep sze roz wią za nie dla two je go po jaz du. W
trak cie se zo nu zi mo we go czę sto bra ku je nie -
któ rych ty pów grza łek ,te raz jest czas aby się
przy go to wać do se zo nu zi mo we go. Za pra -
szam Bo ru ta Mo tors Wy szo gród ul.Rę -
bow ska 66 tel 24 2311006 sklep@bo -
ru ta.biz 

Mi ni stran ci z Pa ra fii Św. Trój cy w Wy szo gro dzie
w tur nie ju pił ki noż nej za ję li II miej sce.

Szy mon Jam ka –uczeń kla sy VI b
z Szko ły Pod sta wo wej w Wy szo gro -
dzie  zo stał lau re atem kon kur su
re gio nal ne go „Dba my o śro do wi -
sko - Eko – pla kat” współ fi nan so -
wa ne go prze z środ ki Sa mo rzą du
Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go.
Spo śród wie lu prac to wła śnie pra -
ca Szy mo na zo sta ła wy bra na ja ko
jed na z naj le piej się pre zen tu ją -
cych, bar dzo ład nie wy ko na nych
o czy stym przej rzy stym prze ka zie.

28 li sto pa da w sie dzi bie Re gio nal -
ne go Cen trum Edu ka cji Eko lo gicz nej
w Płoc ku od by ło się wrę cze nie dy plo -
mów i na gród.. Ko or dy na to rem pro jek -
tu w szko le w Wy szo gro dzie   by ła p.
Ewa Ja nas

Ko lej ny suk ces w Szko le  Pod sta wo wej  im.
Krzysz to fa Ka mi la Ba czyń skie go w Wy szo gro dzie
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Po wia to wa Gim na zja da
- KSO -SKS Bul ko wo -
III miej sce.
Klub Spor to wy Oran ge - SKS Bul ko wo wziął udział w
Po wia to wej Gim na zja dzie  w  dniu 5 grud nia ,któ ra
od by ła się w Słup nie. Dziew czę ta w ko szy ków ce za -
ję ły III miej sce.

Re pre zen ta cja Bul ko wa po ja wi ła
się licz ną gru pą w Ra dza no wie na
II Me mo ria le im. Sta ni sła wa Wo -
chow skie go, czy li tur nie ju te ni sa
sto ło we go. 

Po ziom roz gry wek stał na bar dzo
wy so kim po zio mie, przez co wie le me -
czów by ło bar dzo dłu gich i emo cjo nu ją -
cych. Dzię ku je my za za pro sze nie Cen -
trum Kul tu ry i Spor tu w Ra dza no wie
oraz gra tu lu je my or ga ni za cji Tur nie ju
na naj wyż szym po zio mie. 

Naj lep sze miej sca re pre zen tan tek
Bul ko wa:

KA TE GO RIA: DZIEW CZĘ TA
(ROCZ NIK 1998-2003)

1. NA TA LIA ŚLE POW ROŃ SKA -
Zjed no cze ni Bul ko wo;

2. AN DŻE LI KA PAŃ KA - Zjed no -
cze ni Bul ko wo. 

II Me mo riał Sta ni sła wa Wo chow skie go w Ra dza no wie

Po czą tek grud nia przy niósł Po wia -
to we Za wo dy w Te ni sa Sto ło we go
Szkół Pod sta wo wych i Gim na zjów,
któ re od by ły się w Na szej ha li. W
czwar tek dru gie go grud nia walcz
yły pod sta wów ki, a w pią tek trze -
cie go grud nia gim na zja li ści. Przy
sto łach wal ka by ła za cię ta, dzie cia -
ki nie od pusz cza ły, a tre ne rzy de -
ner wo wa li się bar dziej niż sa mi za -
wod ni cy i za wod nicz ki. Po pierw -
szym dniu za wo dów od no to wa li -
śmy na stę pu ją ce wy ni ki:

Ka te go ria chłop ców:
I miej sce S.P. Słu bi ce
II miej sce S.P. Dzier ża no wo
III miej sce S.P. Si kórz
Ka te go ria dziew cząt:
I miej sce S.P. Ra dza no wo
II miej sce S.P. Dzier ża no wo
III miej sce S.P. Ciach cin
Na stęp ny dzień przy niósł nie mniej

za cię te po je dyn ki gim na zja li stów no i
oczy wi ście wiel kie emo cje wśród tre ne -
rów. Na sza Alek san dra Ra jew ska wal -

czy ła z za wod nicz ką z Bo dza no wa o
zwy cię stwo, a mecz uło żył się tak: po
dwóch pierw szych se tach Ola pro wa -
dzi ła 2:0. Po tem za wod nicz ka z Bo dza -
no wa wy gra ła dwa na stęp ne se ty i by ło
2:2. W pią tym se cie Ola mia ła lek ką
prze wa gę, ale prze ciw nicz ka do pro wa -
dzi ła do sta nu 9:9 i w tym mo men cie
Ma riusz Sob czak (tre ner Oli, na uczy ciel
wy szo grodz kie go gim na zjum) wziął
czas. Ola wy gra ła se ta 11:9 i ca ły mecz
3:2. Oprócz Alek san dry Ra jew skiej Na -
sze Gim na zjum zna ko mi cie re pre zen -
to wa ły jesz cze, Pau li na Szcza wiń ska i
Dag ma ra Dą brow ska. Wy ni ki:

Ka te go ria chłop ców:
I miej sce Gim. Bo dza nów
II miej sce Gim. Ma ła Wieś
III miej sce Gim. Słu bi ce
Ka te go ria dziew cząt:
I miej sce Gim. Wy szo gród
II miej sce Gim. Bo dza nów
III miej sce Gim. Słu bi ce
Na sze dziew czy ny awan so wa ły na

tur niej mię dzy po wia to wy.
O wy ni kach oczy wi ście po in for mu ję.

AU TOR - JA CEK JAN CZAK.

Za wo dy Te ni sa Sto ło we go Szkół Pod sta wo wych
i Gim na zjów w Wy szo gro dzie.

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

Za na mi pierw szy z pię ciu tur -
nie jów te ni sa sto ło we go cy klu
Grand Prix Płoń ska. W so bo tę dwu -

na ste go li sto pa da re pre zen ta cja a
Gmin ne go Cen trum Kul tu ry i
Spor tu w Bo dza no wie roz po czę ła
ry wa li za cje w Płoń sku. W ka te go rii
młod szy ama tor wy star to wa ło czte -

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

1 miej sce – Da mian Sza jew ski
2 miej sce – Ja kub Ry bic ki
3 miej sce – Kry stian Sza jew ski
5 miej sce – Ka mil Du dek

Grand Prix Płoń ska w te ni sie sto ło wymz Sklep Wie lo bran żo wy
Ozdo by cho in ko we, Lamp ki itp 
Fo tek Mał go rza ta 
Bul ko wo ul.Płoc ka7  
tel -24 265 26 36

z No wo otwar ty skład wę gla w miej sco -
wo ści Ja nów - Rusz ki za pra sza do sko -
rzy sta nia z pro mo cji. Ofe ru je my wy so -
kiej ja ko ści wę giel ka mien ny z pol skich
ko palń. EKO GRO SZEK - 620zł/t
(27kJ) ORZECH - 630zł/t (27kJ)
KOST KA - 730zł/t (27kJ) MIAŁ -
460zł/t (24kJ) Ce ny obo wią zu ją przy
za ku pie min 1t Trans port GRA TIS Po -
sia da my tak że asor ty ment wor ko wa ny.
Tel. 664-219-280



W mie nio ną so bo tę, 10 grud nia 2016
r. w ha li spor to wej w Słup nie od był się
VI Po wia to wy Tur niej Pił ki Siat ko wej
Pra cow ni ków Oświa ty ZNP w Płoc ku.
W tur nie ju wy star to wa ły dru ży ny z: Dro -
bi na, Pro bosz cze wic gm. Sta ra Bia ła,
Słup na, Wy szo gro du oraz go ścin nie
dru ży na z Płoc ka. 

Dru ży ny ry wa li zo wa ły ze so bą sys te -
mem każ dy z każ dym do dwóch wy gra -
nych se tów. Emo cji na par kie cie nie bra ko -
wa ło od sa me go po cząt ku tur nie ju, wal ka o
każ dy punkt, ta kich obron nie po wsty dził -

by się ża den za wo do wy siat karz. Wal ka o
czo ło we miej sca trwa ła do ostat nie go me -
czu, każ dy naj mniej szy punkt de cy do wał o
koń co wej ta be li wy ni ków.

Na pra wi dło wym prze bie giem tur nie -
ju czu wa li sę dzio wie oraz po moc me dycz -
na. Po za koń cze niu tur nie ju mia ło miej sce
uro czy ste wrę cze nie na gród i ogło sze nie
wy ni ków.

Kla sy fi ka cja tur nie ju przed sta wia -
ła się na stę pu ją co:

I miej sce - Wy szo gród
II miej sce – Pro bosz cze wi ce gm. Sta ra Bia ła
III miej sce – Słup no
IV miej sce – Dro bin

Na gro dy dla zwy cięz ców wrę cza li: Wi -
ce sta ro sta Iwo na Sie roc ka, któ ra prze ka za ła
pu char dla zwy cięz ców tur nie ju ufun do -
wa ny przez Sta ro stę Płoc kie go Ma riu sza
Bień ka; Ewa Ko wa lak - rad na po wia tu, Pre -
zes Za rzą du Po wia to we go ZNP w Płoc ku;
Mar cin Za wad ka – Wójt Gmi ny Słup no.

W swo im wy stą pie niu Wi ce sta ro sta
po gra tu lo wa ła wszyst kim uczest ni kom bio -
rą cym udział w spor to wych zma ga niach.
Bo wiem nie li czy się kto pierw szy a kto jest
ostat ni, lecz waż na jest do bra za ba wa oraz
ak tyw ne spę dza nie cza su wol ne go, krze -
wie nie idei spor tu, a tak że kształ to wa nie
wzor ców wśród mło de go po ko le nia.

Ko lej na edy cja tur nie ju już za rok.

15Sport

Sport kwit nie i ma co raz wię cej
swo ich zwo len ni ków .Świad czy o
tym za in te re so wa nie mło dych lu dzi
edy cją Szkol nej Li gi Pił ki Noż nej -
Ha ra ta my w Ga łę 2016- 2017.109
za wod ni ków wcho dzą cych w skład
13 ze spo łów to ład ny wy nik.

Na po cząt ku li sto pa da ru szy ła ko -
lej na edy cja Szkol nej Li gi Pił ki Noż nej
„Ha ra ta my w Ga łę 2016 - 2017”. W
tym ro ku, do roz gry wek zgło si ło się
osiem ze spo łów mę skich i pięć żeń -
skich, a za an ga żo wa nych w grę jest 109
za wod ni czek i za wod ni ków. Roz gryw ki
zor ga ni zo wa łem w po nie dział ki, śro dy,

czwart ki i piąt ki w cza sie, gdy pły ta
głów na ha li spor to wej jest do stęp na w
ca ło ści. Już po pierw szych me czach wi -
dać, że w prze ci wień stwie do ubie gło -
rocz nych roz gry wek nie ma ze spo łu,
któ ry by do mi no wał nad in ny mi.
Smacz ku roz gryw kom do da je fakt, że
ubie gło rocz ny zwy cięz ca roz gry wek i
obroń ca ty tu łu ze spół „Pa to log Skład” z
kla sy trze ciej, „po legł” w pierw szym me -
czu z ze spo łem „Dre am Te am” zło żo -
nym z uczniów kla sy pierw szej. W ry -
wa li za cji dziew cząt też nie ma „bo isko -
wych do mi na to rek”. Me cze li gi Pań i Pa -
nów cie szą się ogrom nym po wo dze -
niem ki bi ców co wi dać na zdję ciach.  au -
tor Ja cek Jan czak 

Ko lej na edy cja Szkol nej Li gi Pił ki Noż nej
„Ha ra ta my w Ga łę 2016 - 2017”

W dniu 17.11.2016 r. od by ła się
pre zen ta cja ka len da rza ścien ne go
wy da ne go przez Sta ro stwo Po wia -
to we w Płoc ku. 

W uro czy sto ściach wzię li udział Ma -
riusz Bie niek – Sta ro sta Po wia tu Płoc kie -
go i Iwo na Sie roc ka Wi ce sta ro sta oraz za -
pro sze ni go ście, któ rzy zna leź li się na kar -
tach ka len da rza. Gmi na Bo dza nów po ja -
wi ła się dwu krot nie: Pan Sta ni sław Pę che -
rzew ski w ple ne rze mły na w Gą se wie
oraz mło dzież z Klu bu Spor to we go Hu -
ra gan Bo dza nów pro wa dzo ne go przez
Paw ła Ża la i Mar ci na Ku rek

Hu ra gan Bo dza nów w ka len da rzu ścien nym
wy da nym przez Sta ro stwo Po wia to we w Płoc ku

reklama

VI Po wia to wy Tur niej Pił ki Siat ko wej Pra cow ni ków Oświa ty ZNP

Oryginalna chałwa
turecka

Detalicznie i Hurtowo
szybka dostawa

691 994 996

Sklep@alvin.pl

www.alvin.pl
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