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Od kil ku ty go dni „Wy szko wiak” in for mu je nas, że świę tu je swo je
25-le cie. Ćwierć wie ku to ka wał cza su. Jak na prze strze ni ty lu lat
zmie niał się skład re dak cji? Kto w ga ze cie pra cu je naj dłu żej? Ja ka
by ła naj więk sza „wto pa” ga ze ty, a ja ki jej naj więk szy suk ces? Ilu
re dak to rów, ilu gra fi ków, ilu in nych pra cow ni ków któ rych nie wi -
dać, nie sły chać, a wia do mo, że są mu sia ło pra co wać i da lej pra -
cu je na suk ces ga ze ty? 

Od 2011 r. dzień 1 mar ca jest świę tem pań stwo wym – Na ro do -
wym Dniem Pa mię ci „Żoł nie rzy Wy klę tych”. Z tej oka zji, 26 lu te -
go, po raz dru gi zor ga ni zo wa ny zo stał Bieg Pa mię ci Żoł nie rzy Wy -
klę tych „Tro pem Wil czym”. W tym ro ku w bie gu na dy stan sie 1
963 me trów udział wzię ło po nad 200 osób (w ro ku po przed nim
uczest ni ków był 144). Mo im zda niem, wy szko wia nom spodo ba ła
się ta wy jąt ko wa im pre za, o czym świad czyć mo gą licz ne ko men -
ta rze, któ re uka za ły się na stro nie in ter ne to wej „Wy szko wia ka”
pod ar ty ku łem „Ra dość z bie gu i pa trio tycz na pa mięć”, np. ta ki:
„Dzię ku je my za świet ną oka zję do od da nia hoł du Żoł nie rzom Wy -
klę tym po przez ten wy jąt ko wy bieg. At mos fe ra by ła nie po wta rzal -
na. Świet ny po mysł na to, że na wrót prze bie gał tą sa mą tra są. Lu -
dzie się mi ja li, uśmie cha li się do sie bie i ma cha li. Nikt chy ba nie
po czuł się sa mot ny. Za rok bę dzie my w jesz cze więk szej gru pie.
Wy szków zdał eg za min”. 1 mar ca na uli cach Wy szko wa po ja wi ły
się bia ło -czer wo ne fla gi. Ni by nic nad zwy czaj ne go, sko ro od 6 lat
jest to świę to pań stwo we, a jed nak… Rok te mu Klub Ga ze ty Pol -
skiej wy stą pił do bur mi strza Wy szko wa z wnio skiem, by na 1
mar ca w Na ro do wy Dzień Żoł nie rzy Wy klę tych na uli cach na sze go
mia sta po ja wi ły się na ro do we fla gi. Bur mistrz zba dał wnio sek
Klu bu pod wzglę dem for mal no -praw nym i zde cy do wał, że fla gi
wy wie si je dy nie przy urzę dzie oraz po mni ku Żoł nie rzy Wy klę tych,
gdyż jak twier dził „Cho dzi o to, by fla gi pań stwo we po ja wia ły się
przy oka zji naj wa żniej szych wy da rzeń, jak wła śnie rocz ni ca 3 Ma -
ja, 15 Sierp nia i 11 Li sto pa da” (pi sał o tym „Głos Wy szko wa”
w ar ty ku le „Fla gi bę dą, ale nie wszę dzie”). W tym ro ku z wnio -
skiem do bur mi strza Wy szko wa o wy wie sze nie 1 mar ca flag na ro -
do wych zwró ci ło się 9 or ga ni za cji: Ma rek Gło wac ki – Klub Ga ze ty
Pol skiej, Bog dan Osik – OW NSZZ So li dar ność przy Ar dagh Glass,
Pa weł Ba ra now ski – NSZZ So li dar ność Oświa ty, Mi chał Czaj ka –
Ku kiz’15 „Po tra fisz Pol sko” oraz sto wa rzy sze nie na rzecz no wej
Kon sty tu cji Ku kiz’15, Ma rek Fi li po wicz – „Pe pi sko”, Kon rad Wró -
bel – Zwią zek Pił sud czy ków RP, Mi ro sław Po wie rza – Sto wa rzy -
sze nie Przy ja ciół Wy szko wa, Pusz czy Bia łej i Ka mie niec kiej, Ka rol
Dą de ra – Mło dzież Wszech pol ska oraz Eu ge niusz Za rem ba – ko -
mi tet PiS gmi ny Wy szków. Tym ra zem wy szkow ski ma gi strat
wnio sek roz pa trzył po zy tyw nie, gdyż zgod nie z wy ja śnie nia mi za -
stęp czy ni bur mi strza pa ni Ane ta Ko wa lew ska „(…) ta kie jest ocze -
ki wa nie spo łecz ne”... Tro chę to przy kre i tro chę dziw ne, że spo łe -
czeń stwo – miesz kań cy Wy szko wa, mu szą za bie gać o to, by w tak
wa żnym dniu na uli cach mia sta po ja wi ły się na ro do we fla gi.

***
W „No wym Wy szko wia ku” prze czy ta łam re la cję z ob cho dów Dnia
My śli Bra ter skiej („Ra zem, ba wiąc się, śpie wa jąc, har cu jąc”). Zu -
chy i har ce rze Huf ca ZHP Rój Pro mie ni stych im. Ta de usza Za -
wadz kie go „Zoś ki” na tra sie po zna wa li hi sto rię wy szkow skie go
har cer stwa, zaś wie czo rem ze bra li się na świe czo wi sku. Pro wa -
dzą cy je dh Krzysz tof Gło wac ki po wie dział: „Wśród nas są też in -
struk to rzy, druh ny i dru ho wie, któ rzy na prze strze ni lat 70., 88.,
90., w ró żny spo sób, w ró żnych cza sach, w ró żnych śro do wi skach
przy czy nia li się do te go, że har cer stwo w Wy szko wie by ło prę żne,
roz wi ja ło się. Wie lu z nich do dziś jest tak do bry mi du cha mi har -
cer stwa, na wet je śli na co dzień ak tyw nie nie bio rą udzia łu w raj -
dach, zi mo wi skach, obo zach, mi mo to wspie ra ją nas za wsze. (…)
Hi sto ria na sze go wy szkow skie go har cer stwa, to coś w ro dza ju
wiel kiej ukła dan ki. Skła da się z wie lu puz zli, któ re do pie ro ra zem
two rzą ca łość. Co by by ło, gdy by ja kiejś cząst ki za bra kło?”. Wspo -
mnie nia z har cer stwa są dla mnie bar dzo wa żne. Har cer stwo
mnie ukształ to wa ło i cza sa mi my ślę, że mia ło ol brzy mi wpływ
na to, ja ka je stem te raz. War to ści, któ re mi prze ka za no, są dla
mnie tak sa mo wa żne dzi siaj, jak by ły wa żne 30 lat te mu. Być
mo że dla te go łez ka w oku mi się za krę ci ła, gdy prze czy ta łam to,
co po wie dział dh Krzysz tof i za sta no wi łam się co by by ło, gdy by
w mo im ży ciu za bra kło jed ne go puz zla – har cer stwa? 

Ju dy ta
ju dy ta@wy szko wiak.pl
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Sa mo rząd

We dług Urzę du Miej skie go
w tym ro ku ok. 4 000 miesz -
kań ców bę dzie mu sia ło wy mie -
nić do wo dy oso bi ste z po wo du
utra ty ich wa żno ści. Aby unik -
nąć ko le jek, ma gi strat za chę ca,
aby nie od wle kać wnio sku
o wy da nie no we go do ku men tu
do ostat niej chwi li. 

Wnio sek o wy da nie do wo du oso -
bi ste go skła da się oso bi ście w do -
wol nym urzę dzie gmi ny na Pol ski
(nie trze ba skła dać wnio sku
w urzę dzie gmi ny wła ści wym ze
wzglę du na miej sce za mel do wa -
nia). Wnio sek mo żna rów nież zło -

żyć przez In ter net – po przez stro -
nę www.epu ap.gov.pl kie ru jąc
do do wol ne go urzę du. Do sys te -
mu na le ży za lo go wać się z wy ko -
rzy sta niem tzw. pro fi lu za ufa ne go.
Ta ki pro fil mo żna za ło żyć na dwa
spo so by: 
– udać się do naj bli ższe go Urzę du
Skar bo we go lub ZUS -u z do wo -
dem oso bi stym (pasz por tem), aby
po twier dzić to żsa mość,
– za po mo cą ban ko wo ści elek tro -
nicz nej; obec nie mo żli wość ta ką
ofe ru ją swo im klien tom ban ki
PKO BP, ING, Mil le nium oraz
In te li go. 
Do wód na le ży ode brać oso bi ście
w urzę dzie, w któ rym wnio sek
zo stał zło żo ny. 

Do ku men ty ko niecz ne przy zło że -
niu wnio sku o do wód oso bi sty to:
– wy peł nio ny czy tel nie wnio sek
o do wód oso bi sty,
– ak tu al na ko lo ro wa fo to gra fia
oso by ubie ga ją cej się o wy da nie
do wo du oso bi ste go o wy mia rach
35x45 mm, wy ko na na na jed no li -
tym ja snym tle, ma ją ca do brą
ostrość oraz od wzo ro wu ją ca na tu -
ral ny ko lor skó ry, obej mu ją ca wi -
ze ru nek od wierz choł ka gło wy
do gór nej czę ści bar ków, tak aby
twarz zaj mo wa ła 70-80 proc. fo -
to gra fii, po ka zu ją ca wy raź nie
oczy, zwłasz cza źre ni ce, i przed -
sta wia ją ca oso bę w po zy cji fron -
tal nej, bez na kry cia gło wy i oku -
la rów z ciem ny mi szkła mi, pa -

trzą cą na wprost z otwar ty mi
ocza mi nie prze sło nię ty mi wło sa -
mi, z na tu ral nym wy ra zem twa rzy
i za mknię ty mi usta mi.
Do wnio sku skła da ne go przez In -
ter net za łą cza się plik za wie ra ją cy
fo to gra fię o wy mia rach co naj -
mniej 492x610 pik se li i wiel ko ści
nie prze kra cza ją cej 2,5 MB, speł -
nia ją cą wy mo gi, jak przy zdję ciu
w wer sji pa pie ro wej.
In for ma cje w spra wie wy mia ny
do wo dów oso bi stych mo żna uzy -
skać w Urzę dzie Miej skim w Wy -
szko wie te le fo nicz nie pod nu me -
rem 29 743 77 09 lub 29 743 77
55 oraz na stro nie in ter ne to wej
www.wy szkow.pl w za kład ce
„Po rad nik in te re san ta”.           J.P.

4 tys. do wo dów
stra ci wa żność

Od da je my w Pań stwa rę ce wy jąt ko we wy da nie „Wy szko -
wia ka” – do kład nie 25 lat te mu (6 mar ca 1992 r.) uka zał
się pierw szy nu mer na szej ga ze ty. Ża den in ny ty tuł na lo -

kal nym ryn ku, a ta kże nie wie le in nych lo kal nych ga zet w kra ju
mo że po chwa lić się tak dłu gą hi sto rią. Na hi sto rię „Wy szko wia ka”
skła da ją się pra ca, po my sły, za an ga żo wa nie wie lu osób. Tym
wszyst kim, któ rzy wnie śli wkład, choć by naj mniej szy, w two rze nie
tej ga ze ty, ser decz nie dzię ku je my. Na sza ga ze ta prze cho dzi ła wie le
eta pów, zmian de ter mi no wa nych roz wo jem tech no lo gii, spo so bem
prze ka zy wa nia in for ma cji i in. Prze szła też zmia ny wła ści ciel skie –
przez sze reg lat by ła ga ze tą sa mo rzą do wą, by w koń cu w 2012 r.
stać się nie za le żną ga ze tą pry wat ną, któ rej mi sją jest otwar tość
i prze ka zy wa nie Czy tel ni kom ró żnych punk tów wi dze nia. Wie rzy -
my, że Pań stwo, dzię ki prze ka zy wa nym przez nas in for ma cjom
wy ra bia cie so bie wła sną opi nię na te mat ota cza ją cej nas rze czy wi -
sto ści. 
Chce my po dzię ko wać wszyst kim oso bom, przed sta wi cie lom in sty -
tu cji, or ga ni za cji, miesz kań com po wia tu wy szkow skie go, z któ ry mi
ze tknę li śmy się przez la ta two rze nia ty go dni ka „Wy szko wiak”.
Wie lu sta ło się czę ścią tej ga ze ty po przez spra wy, wy da rze nia, pro -
ble my, któ re opi sy wa li śmy. Ma my na dzie ję, że dla wie lu z Was

lek tu ra „Wy szko wia ka” sta ła się wa żnym ele men tem co dzien ne go
ży cia. Chcie li by śmy, by „Wy szko wiak” był ta kże źró dłem in for ma -
cji dla tych, któ rzy do ko nu jąc ży cio wych wy bo rów opu ści li po wiat
wy szkow ski, a jed nak na dal pra gną wie dzieć, co dzie je się w ich
ro dzin nych stro nach.
Skła da my po dzię ko wa nia na szym re kla mo daw com i ogło sze nio -
daw com – je ste śmy prze ko na ni, że dzię ki „Wy szko wia ko wi” wa -
sze pro duk ty i usłu gi zy ska ły roz po zna wal ność i po wo dze nie
wśród klien tów. 
Ka żde dzia ła nie czło wie ka wią że się z wy zwa nia mi, z któ ry mi mu -
si się zmie rzyć i suk ce sa mi, któ re da ją na pęd do dal sze go dzia ła nia.
Dla nas naj więk szą mo ty wa cją jest za ufa nie, ja kim Pań stwo nas
da rzy cie, wy ra zy sym pa tii, ja kie otrzy mu je my, ka żdy eg zem plarz
„Wy szko wia ka”, któ ry tra fia do Pań stwa do mów, czy miejsc pra cy.
Z oka zji ju bi le uszu prze ka zu je my Pań stwu spe cjal ny, bez płat ny nu -
mer „Wy szko wia ka” z gra fi ką na pierw szej stro nie spe cjal nie przy -
go to wa ną przez na sze go ry sow ni ka Ada ma J. Kar piń skie go.
Chce my na dal to wa rzy szyć Pań stwu w Wa szym co dzien nym ży -
ciu, prze ka zu jąc in for ma cje wa żne dla miesz kań ców na szej ma łej
oj czy zny. 

Ze spół ty go dni ka „Wy szko wiak”

Pra wo 

Pre zy dent An drzej Du da pod pi -
sał akt ra ty fi ka cyj ny do ty czą cy
eu ro pej skie go po ro zu mie nia
o głów nych śród lą do wych dro -
gach wod nych o zna cze niu mię -

dzy na ro do wym (AGN). Do ty czy
ono m.in. rze ki Bug.

Kon wen cję AGN przy go to wa ła
Or ga ni za cja Na ro dów Zjed no czo -
nych. Ma ona umo żli wić wy stę -
po wa nie o unij ne środ ki na in we -

sty cje słu żą ce po pra wie że glow -
no ści na rze kach. Po ro zu mie nie
ma przy czy nić się do roz wo ju
mię dzy na ro do we go trans por tu
na śród lą do wych dro gach wod -
nych w Eu ro pie. Zo bo wią zu je
Pol skę do do sto so wa nia na szych
głów nych szla ków wod nych
do co naj mniej czwar tej kla sy że -
glow no ści (głę bo kość tran zy to wa
na szla ku mu si wy no sić mi ni mum

2,5 m). Kla sy ni ższe nie upraw -
nia ją do ko rzy sta nia ze środ ków
unij nych. 
Wy mie nio ne w AGN dro gi wod -
ne na te re nie Pol ski nie speł nia ją
mi ni mal nych wa run ków że glow -
no ści okre ślo nych w po ro zu mie -
niu. 

Oprac. J.P.
Na pod sta wie pre zy dent.pl

i mgm.gov.pl

Trans port ta kże rzecz ny 



KURS NA PRAWO JAZDY: 22.03.2017 R. GODZ. 16.30

149 zł 
brutto

239 zł
brutto

 (opakowanie 100m)

 (opakowanie 100m)

07.03.2017 r.     godz. 16.00

Zapraszamy do Salonów w Wyszkowie: 
ul. Bankowa 22 ul. Bankowa 22 

szkowie:do Salonów w WyaszamyZapr

Nie ży je
ks. Hen ryk
Kie tliń ski

Ho no ro wy
Oby wa tel 
Gmi ny Wy szków
zo sta nie
po cho wa ny
w śro dę 8 mar ca

S |14 
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Po wiat w skró cie

„Mo ja Ko men da”
znaj dzie
dziel ni co we go 
Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz -
nych i Ad mi ni stra cji uru cho mi ło
no wą wer sję apli ka cji mo bil nej
„Mo ja Ko men da”, dzię ki któ rej
od naj dzie my dziel ni co we go, któ ry
opie ku je się na szym re jo nem za -
miesz ka nia. Apli ka cja zo sta ła
przy go to wa ną przez MSWiA oraz
Po li cję w ra mach pro gra mu
„Dziel ni co wy bli żej nas”.
Apli ka cja „Mo ja Ko men da” umo -
żli wia wy szu ka nie ka żde go dziel -
ni co we go w Pol sce. Aby to zro bić,
wy star czy wpi sać np. wła sny ad -
res za miesz ka nia, a apli ka cja od -
naj dzie funk cjo na riu sza, któ ry
dba o nasz re jon za miesz ka nia
oraz po ka że, w któ rej jed no st ce
on pra cu je. Dziel ni co wych mo że -
my wy szu kać ta kże po ich imie -
niu lub na zwi sku. Aby po łą czyć
się z funk cjo na riu szem, wy star czy
jed no klik nię cie. Wy szu ki war ka
dziel ni co wych dzia ła w try bie of -
fli ne. Użyt kow nik nie mu si mieć
do stę pu do In ter ne tu, aby od na -
leźć swo je go dziel ni co we go.
Apli ka cja „Mo ja ko men da” za wie -
ra ta kże ba zę te le adre so wą
wszyst kich ko mend i ko mi sa ria -
tów w Pol sce. Do dat ko wo do da ne
zo sta ły do niej do dat ko we jed -
nost ki, m.in. re wi ry dziel ni co wych
oraz po ste run ki. Apli ka cja zo sta ła
wy po sa żo na w dwa try by wy szu -
ki wa nia in for ma cji. Po włą cze niu
usług lo ka li za cyj nych w te le fo nie
sa ma od naj dzie naj bli ższe po li -
cyj ne obiek ty. Po przej ściu w tryb
on li ne wy star czy jed no klik nię cie,
by wska za ła tra sę do naj bli ższej
ko men dy lub ko mi sa ria tu. Rów -
nie spraw nie po łą czy nas z dy żur -
ny mi po li cjan ta mi z wy bra nej
jed nost ki. 

J.P. 

Roz ryw ka

Przed sta wie nie zło żo ne z frag -
men tów „Mo ral no ści Pa ni Dul -
skiej”, kon cert w wy ko na niu
uczniów Gim na zjum nr 2 oraz
mu zycz na nie spo dzian ka od pa -
nów to pro po zy cja dla se nio rek
z gmi ny Wy szków z oka zji ich
świę ta. 

Kon cert od bę dzie się 14 mar ca
o godz. 11.00 w sa li wi do wi sko -
wej WOK „Hut nik” w Wy szko -
wie (ul. Pro sta 7). Wstęp wol ny.
Za pra sza ją bur mistrz Wy szko wa,
dy rek tor Ośrod ka Po mo cy Spo -
łecz nej, dy rek tor Wy szkow skie go
Ośrod ka Kul tu ry „Hut nik” oraz
dy rek tor Gim na zjum nr 2 w Wy -
szko wie.                              J.P. 

Dla se nio rek na Dzień Ko biet

Dla uka za nia ro dzi nom
dro gi do świę to ści 

Pro boszcz pa ra fii Świę tej Ro dzi ny pod czas se sji Ra dy Miej skiej 28 lu te go 
na uro czy sto ści zwią za ne z usta no wie niem sank tu arium za pro sił przed sta wi cie li

władz mia sta (fot. J.P.)

Wy da rze nie

Na sto iskach tar go wych wy -
staw cy bę dą sprze da wać swo je
pro duk ty i usłu gi w oka zyj nych
ce nach. 12 mar ca w godz.
10.00-18.00 war to od wie dzić
ha lę spor to wą WO SiR (Wy -
szków, ul. Geo de tów 45). Wstęp
bez płat ny.

Bę dzie mo żna sko rzy stać z po rad
die te ty ków, li fe co achów, psy cho -
lo gów, tre ne rów per so nal nych,
sty li stek, ma ki ja ży stek, bra fit ter ki,
fi nan si stek, po ma lo wać pa znok -
cie, na pić się do brej ka wy. Bę dą
ory gi nal ne ubra nia, na tu ral ne ko -
sme ty ki, su ple men ty die ty, bi żu te -
ria, de ko ra cje do do mu i in ne.
Po nad to na sto isku pro mo cji
zdro wia do stęp ne bę dą: gmin na
szko ła ro dze nia, na uka sa mo ba -
da nia pier si z wy ko rzy sta niem
fan to mu, po miar ci śnie nia tęt ni -
cze go, in for ma cje o ba da niach
pro fi lak tycz nych dla ko biet, na -
uka udzie la nia pierw szej po mo cy
przed me dycz nej.
Po za sto iska mi tar go wy mi do -
stęp nych bę dzie wie le atrak cji:
bez płat ny ma ra ton fit ness pro wa -
dzo ny przez pro fe sjo nal nych

i zna nych w ca łej Pol sce in struk -
to rów (Ste fan Ja kób czyk, Łu kasz
Gra bow ski, Ka sia Gnich, Ma ciej
Sar nat, An na Dą brow ska i wy -
szko wian ka Jo an na Zglec), dys -
ku sje dla ko biet i pre lek cje, stre fa
dla dzie ci, w któ rej ro dzi ce bę dą
mo gli zo sta wić swo je po cie chy
pod opie ką ani ma to rów, kon kur -
sy.
Pod czas wy da rze nia od bę dą się
rów nież cie ka we wy kła dy.
Na pierw szym pię trze w ma łej
sa li gim na stycz nej o godz. 12.00
bę dzie mia ła miej sce pre lek cja –
Fo re ver Li ving „Jak zbu do wać
biz nes Fo re ver?”, na to miast
od godz. 14.00 do 16.00 dys ku sja
pro wa dzo na przez Ewę Trzciń ską
„Ko bie ta w ma łym mie ście – bla -
ski i cie nie”. Po ma ra to nie fit ness
ok. godz. 16.15 or ga ni za tor (gmi -
na Wy szków) za pra sza na sce nę
przy par kie cie na wy kład Ol gi
Pie trzak dla za in te re so wa nych te -
ma ty ką roz wo ju oso bi ste go pt.
„Zbu duj sie bie, bo je steś te go
war ta”.
Przed ha lą spor to wą sta ną pięk ne
au ta z sa lo nu To yo ta Mar ki (pre -
zen ta cja naj now szych mo de li
seg ment A i B – miej skie, ma łe
au ta) oraz mam mo bus, w któ rym

ko bie ty w wie ku 50-69 lat bę dą
mo gły wy ko nać bez płat nie ba da -
nia pro fi lak tycz ne, po wcze śniej -
szej re je stra cji: tel. 58 666 24 44.
Na sto iskach tar go wych pre zen to -
wać się bę dą: Gmin na Szko ła
Ro dze nia, Gmin ny Punkt Pro mo -
cji Zdro wia, Alior Bank, „Asik”
Za kład Ju bi ler ski, Avon, Azy mut
Biu ro Tu ry stycz ne, Ca te ring Die -
te tycz ny 2 BE, CU DA WIAN KI
Kwia ciar nia, Dro ge ria JA DO RE,
Fo re ver Li ving Pro ducts, Fra me
by Fra me/WSS DE SIGN, Go ści -
niec pod Je sio nem, Grand Fo -
ods.pl, Klub Zdro wej For my,
Księ gar nia Abe ca dło, Li fe co ach
Ol ga Pie trzak, M -3 Wy szków,
MA KE -UP.5000 / Le Pa Pi, Man -
dra go ra Sklep zie lar sko -me dycz -
ny, NA TA LI Bie li zna Two ich
Ma rzeń, NA TUR HO USE, Ob ca -
sy i Adi da sy / Fi tland / Opti cal,
PKO Bank Pol ski, Pol ski Bank
Spół dziel czy, Po wer Fit, Ra if fe -
isen Bank S.A., Skle pIn die.pl,
Skra wek.pl, Slim Way, Spo łem
PSS w Wy szko wie, Szko ła Wy -
ższa im. Paw ła Włod ko wi ca,
TAN REI / Bu tik La La, ZDZ
Cen trum Kształ ce nia w Wy szko -
wie, Ży cie w peł ni.

Oprac. J.P.

Już w naj bli ższą nie dzie lę
Tar gi Dla Ko biet

PRZEKAŻ  1%  PODATKU
Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Zabrodzie „Bractwo

Zabrodzkie” organizowało w roku 2016 między
innymi: Rodzinne Kolędowanie 2016, Noc Muzeów,
Dzień Młynów, Rajd rowerowy „Szlakiem Norwida”,

,Jagodowe żniwa za brodem”, Rajd rowerowy
„Szlakiem mjr Bronisława Deskura”, Konkurs

fotograficzno-filmowy „Blaski i cienie Mazowsza”,
Promocja tomiku poezji Antoniego Gawińskiego,

Europejskie Dni Dziedzictwa, IX Bieg Norwidowski,
Piknik „Pożegnanie lata -2016”. KRS: 0000280049

Dziękujemy

OG£OSZENIE

REKLAMA

Ko ściół 

19 mar ca ksiądz bi skup Ja nusz
Step now ski pod nie sie ko ściół
pw. Świę tej Ro dzi ny do god no -
ści Sank tu arium Świę tej Ro dzi -
ny. Od bę dzie się to pod czas
mszy o godz. 12.00.

„Ksiądz Bi skup Or dy na riusz two -
rząc to sank tu arium pra gnie
przede wszyst kim roz wi jać kult
Świę tej Ro dzi ny, sta wiać Ją ja ko
wzór dla współ cze snych ro dzin, by
przez jej wsta wien nic two wy pra -
szać po trzeb ne ła ski w wie lu ob -
sza rach ży cia ma łżeń skie go i ro -
dzin ne go” – czy ta my na stro nie
in ter ne to wej pa ra fii. „Dru gim

aspek tem po wo ła nia Sank tu arium
jest pro mo cja ro dzi ny i ma łżeń -
stwa i po moc w ró żnych dzie dzi -
nach ży cia: psy cho lo gicz nym,
dusz pa ster skim, zdro wot nym, ma -
te rial nym, mo żna by po wie dzieć,
że stwo rze nie sank tu arium ro dzi ny.
Jesz cze nie świę tej, ale uka zu ją cej
ro dzi nom i ma łżeń stwom dro gi
do świę to ści”.
Pa ra fia po sia da re li kwie świę tych,
któ rych sta wia za wzór dla ma -
łżeństw, m.in.: świę tej Jo an ny Be -
ret ta Mol la (od da ła ży cie za cór -
kę), świę tej Ri ty (ca łe ży cie za bie -
ga ła o zgo dę i jed ność w ro dzi nie,
sa ma bę dąc przy kład ną ma łżon ką
i mat ką).

J.P.

REKLAMA
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Mia sto w skró cie

In we sty cje 

Ku ra to rium ne ga tyw nie za opi -
nio wa ło uchwa łę Ra dy Miej -
skiej do ty czą cą prze nie sie nia
Przed szko la nr 3 na ul. Me lio -
ran tów. Za rzu ci ło sa mo rzą do wi
brak sku tecz ne go za wia do mie -
nia wszyst kich ro dzi ców o tym
za mia rze. Uwa ża też, że gmi na
nie zdą ży wy bu do wać no we go
obiek tu do wrze śnia te go ro ku.

Sa mo rząd nie zga dza się z ty mi
za rzu ta mi i skła da od wo ła nie
do Mi ni ster stwa Edu ka cji Na ro -
do wej. 
– Wszy scy ro dzi ce zo sta li sku -
tecz nie po wia do mie ni. Bu dy nek
już po wstał, pra ce prze bie ga ją
zgod nie z har mo no gra mem i nie
ma za gro że nia ter mi nu – za pew -
nia ła wi ce bur mistrz Ane ta Ko wa -
lew ska, któ ra za bra ła głos 28 lu te -
go pod czas se sji Ra dy Miej skiej.
Zgod nie z umo wą z wy ko naw cą,
bu dy nek przy ul. Me lio ran tów ma
być ukoń czo ny do czerw ca. W tej
chwi li w je go wnę trzu pro wa dzo -

ne są ro bo ty wy koń cze nio we. 
Prze wod ni czą cy ko mi sji fi nan sów
i go spo dar ki Ra dy Miej skiej Jan

Abram czyk pod kre ślił, że człon -
ko wie ko mi sji wi zy to wa li plac
bu do wy, roz ma wia li z przed sta wi -

cie la mi wy ko naw cy i rów nież nie
stwier dzi li, by ter min za koń cze nia
za da nia mógł zo stać nie do trzy ma -

ny. 
– Wie rzy my, że uda się nam prze -
ko nać or gan nad zo ru. Zde cy do -
wa li śmy się zbu do wać pięk ny,
no wo cze sny bu dy nek i za pro po -
no wać zna cze nie lep sze wa run ki
przed szko la kom – do da ła Ane ta
Ko wa lew ska. – Prze pro wadz ka
jest ce lo wa, słusz na i po trzeb na,
o czym bę dzie my prze ko ny wać
ku ra to rium. 
Do tych cza so wa sie dzi ba Przed -
szko la nr 3 przy ul. 11 Li sto pa da
jest w złym sta nie tech nicz nym.
Mia sto sprze da ło dział kę, na któ -
rej stoi obiekt, na byw ca bę dzie
mógł re ali zo wać tam za bu do wę
wie lo ro dzin ną.
– Tyl ko dzię ki pa ni dy rek tor to
przed szko le nie zo sta ło za mknię te,
bo bu dy nek wy glą da źle – za uwa -
żył Jan Abram czyk.
Przy ul. Me lio ran tów dzie ci roz -
pocz ną na ukę we wrze śniu 2017
r. Na re ali za cję za da nia gmi na po -
zy ska ła pre fe ren cyj ną po życz kę
(z mo żli wo ścią jej czę ścio we go
umo rze nia).

J.P. 

Gmi na bro ni swo ich
ra cji w mi ni ster stwie 

Do czerw ca ma ją za koń czyć się pra ce zwią za ne z bu do wę no wej sie dzi by Przed szko la nr 3 (fot. J.P.)

„Kontrasty” najnowszy spektakl 
Rewii Dziecięcej „Sylaba”

OG£OSZENIE

Wa żne
dla użyt kow ni ków 
wie czy stych 
Urząd Miej ski przy po mi na, że ka -
żdy użyt kow nik wie czy sty jest zo -
bo wią za ny co ro ku wno sić opła ty
rocz ne z ty tu łu użyt ko wa nia wie -
czy ste go. Na le ży je uisz czać do 31
mar ca ka żde go ro ku (z gó ry za da -
ny rok). Ich wy so kość pod le ga ak -
tu ali za cji, nie czę ściej niż raz
na trzy la ta, je że li war tość nie ru -
cho mo ści ule gnie zmia nie. 
Z żą da niem prze kształ ce nia pra wa
użyt ko wa nia wie czy ste go w pra wo
wła sno ści mo gą wy stą pić oso by fi -
zycz ne i praw ne bę dą ce 13 paź -
dzier ni ka 2005 r. użyt kow ni ka mi
wie czy sty mi nie ru cho mo ści.
W przy pad ku nie ru cho mo ści za bu -
do wa nej na ce le miesz ka nio we
przy słu gu je 80 proc. bo ni fi ka ty
od opła ty z ty tu łu prze kształ ce nia
pra wa użyt ko wa nia wie czy ste go.
Na to miast, gdy nie ru cho mość jest
za bu do wa na ga ra ża mi przy słu gu je
bo ni fi ka ta w wy so ko ści 65 proc.
od opła ty z ty tu łu prze kształ ce nia
pra wa użyt ko wa nia wie czy ste go.

Umo wy nakon ser wa cję 
ka na li za cji izie le ni 
Urząd Miej ski pod pi sał umo wę
z fir mą Spec ta re Sp. z o. o. z War -
sza wy na kon ser wa cję ka na li za cji
desz czo wej na te re nie gmi ny Wy -
szków. Za 179 724,30 zł brut to fir -
ma bę dzie wy ko ny wać za da nie
w okre sie od 1 mar ca do 28 grud -
nia 2017 r. Fir ma Usłu gi Trans por -
to we Grze go rza Je ża z So mian ki
wy gra ła prze targ utrzy ma nie zie le -
ni na te re nie mia sta. Za 96
045,10 zł brut to bę dzie dbać
o kwiet ni ki i ra ba ty do 31 paź dzier -
ni ka. Za utrzy ma nie po zo sta łych te -
re nów zie lo nych gmi na za pła ci tej
fir mie 305 550 zł brut to (za mó -
wie nie do 28 grud nia 2017 r.).    J.P. 
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Spo łe czeń stwo 

W Ze spo le Szkół w Wy szko wie
2 mar ca od by ła się li cy ta cja la -
lek. Do chód z ich sprze da ży zo -
sta nie prze ka za ny na ra to wa nie
ży cia dzie ci w An go li.

Au kcja od by ła się w ra mach
kam pa nii „Wszyst kie Ko lo ry
Świa ta” Fun du szu Na ro dów Zjed -
no czo nych na Rzecz Dzie ci (ang.
UNI CEF). Wspie ra ją w Pol sce
Am ba sa dor ka Do brej Wo li UNI -
CEF Maj ka Je żow ska. 
Ucznio wie Ze spo łu Szkół z po -
mo cą swo ich naj bli ższych uszy li
la lecz ki przed sta wia ją ce po sta ci
z ró żnych stron świa ta. Przy go to -
wa nia do au kcji trwa ły trzy mie -
sią ce. Czwar tek był uko ro no wa -
niem tych wy sił ków – pod czas li -
cy ta cji ce ny nie któ rych la le czek
się gnę ły na wet kil ku set zło tych.
Wzbu dzi ła ona sze reg emo cji i ra -
do ści wśród uczest ni ków. Ich wy -
da tek zo sta nie prze ka za ny

na wspar cie dzie ci w An go li, któ -
re są na ra żo ne na sze reg cho rób
(m.in. gruź li cę, cho le rę), nie ma ją
za pew nio nej wy star cza ją cej opie ki
me dycz nej, bra ku je im żyw no ści
i czy stej wo dy.
La lecz ki przy go to wa li: Ala Ka -
now nik, Pa try cja Jes si ca Czu bak,
Zo fia Pa weł ko, Szy mon Go dleś,

We ro ni ka Za wadz ka, Alek san dra
Try bal ska, Ola Mrocz kow ska,
Adam Pa kie ła, Mi chał Ka sja niuk,
Hu bert Pa stew ka, Fi lip Ni ziń ski,
Kry stian Ja błoń ski, Wik to ria Dra -
bent, Zu zan na Perzy na, Han -
na Mi cha lik, Ja go da Kur piew ska,
Ma te usz Go łę biew ski, Li dia Ko -
ło dziń ska, Ania Miel czar czyk,

Oskar Or szu lak, Ja go da Przy bysz,
Wik tor Ka szub ski, Zu zan na Ka -
szub ska, Ola Kwiat kow ska, Ame -
lia Gą siew ska, Oli wia Lip ska, Da -
mian Ba jo rek, Ja kub Po le ski,
Mal wi na Blusz ko, Se ba stian Be -
dec ki, Iza Gru chal ska, Ad rian Pa -
kul ski, Ali cja Szy dlik, Wik tor Wa -
si lew ski, Wik tor Wi śniew ski, Ja -
kub Wa si lew ski, Aga ta Le onik,
Na ta lia Gar bar czyk, Fi lip Szcze -
sny, Kac per Mróz, Ni ko la Brej -
nak, Bar tek Mor ka, Ame lia De lu -
ga, Mar cel Ja ba ji, Oskar Ka sja -
niuk, Łu kasz Or łow ski, Woj ciech
Bloch, Ola Na siad ko, Ju lia Pa rzy -
gnat, Ju lia Kró li kow ska, Mar ty -
na Łysz kow ska, Ma ry sia Perza -
now ska, Igor Da widz ki, Ka mi la
Mróz, Ol ga Sie mie niak, Ni ko la
Ja giel ska, To biasz Tro ce wicz,
Wik to ria Wo je wódz ka, Fi lip Gor -
czyń ski, Kac per Wiń ski, Alek san -
dra Gor czyń ska, Do mi ni ka Krzy -
żew ska, An na Szyl ler, Wik to ria
Gie rek, We ro ni ka Apel ska, Ja kub
Wa si lew ski, Hu bert Dą brow ski,
Ju lia Sie mie niak, Ja kub Wa si lew -
ski, Na ta lia Stań czyk, Klau dia
Jad kow ska, Na ta sza Brze ziń ska,
Oli wia Kwa pisz. 
UNI CEF pro wa dzi kam pa nię
„Wszyst kie Ko lo ry Świa ta”
po raz czwar ty. Ze spół Szkół włą -
cza się w nią po raz dru gi. Po -
przed nim ra zem pod czas li cy ta cji
uda ło się ze brać 5 000 zł. Do tej
po ry UNI CEF ze brał pra wie 2
mln zł na ra to wa nie ży cia dzie ci
w Sier ra Le one, Cza dzie i Su da -
nie Po łu dnio wym.
Ce lem pro jek tu jest nie tyl ko po -
moc dzie ciom z bied nych re jo -
nów świa ta, ale też kształ to wa nie
wśród dzie ci i mło dzie ży po sta wy
to le ran cji i otwar to ści na in ne kul -
tu ry, po ka za nie, że po ma ga nie
mo że być nie tyl ko po ży tecz ne,
ale i przy jem ne.

J.P. 

Dzie cię ce la lecz ki
na szczyt ny cel

Dzie ci przy go to wu jąc la lecz ki sa me wy bra ły ich kraj po cho dze nia, ko lor skó ry, strój itp. 
(fot. J.P.) 

Mi ni mal na kwo ta, któ rą mo gli za ofe ro wać li cy tu ją cy to 10 zł (fot. J.P.)

Wię cej zdjęć
fa ce bo ok.com/wy szko wiak 

(fot. J.P.)

(fot. J.P.)

(fot. J.P.)

(fot. J.P.)
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Żołnierze Wyklęci,
Anno Domini 2017

Druga strona medalu
marek głowacki

Na ro do wy Dzień Pa mię ci Żoł nie rzy Wy klę tych.
Już siód me świę to par ty zan tów wal czą cych
na pol skiej zie mi z ko mu ni stycz ną oku pa cją
po 1944 ro ku za na mi. Mie li być na za wsze
ban dy ta mi, sta li się bo ha te ra mi. Mie li być za po -
mnia ni, sta li się in spi ra cją dla mło dych twór ców
i wzo rem dla mło dych pa trio tów. Po wsta ją
o nich fil my, pio sen ki, wi de okli py, spek ta kle.
Przy by wa po świę co nych ich bo ha ter stwu ta blic
pa miąt ko wych i po mni ków. Przy by wa ulic na -
zwa nych ich imie niem. PO WSTA JĄ Z GRO BÓW,
choć tak wie lu miejsc ich po chów ku jesz cze nie
zna my. Na si wspa nia li chłop cy i dziew czę ta –
„Ko twicz” „Łu pasz ka”, „Ogień”, „Or lik”, „Za po -
ra”, „In ka” i wie lu, wie lu in nych. A ta kże z na -
szej zie mi – „Ma zu rek”, „Baś ka”, „Jur”, „Prze lot -
ny”, „Po nu ry”, „Tę cza”, „Ostry”, „Wik tor” i wie lu,
wie lu in nych. Kto roz szy fru je te pseu do ni my, kto
po tra fi do pi sać przy nich imio na i na zwi ska?
CZY TY PO TRA FISZ? A je że li nie, to czy po tra -
fisz i ze chcesz od szu kać te na zwi ska i po znać
hi sto rię tych go rą cych pol skich pa trio tów, któ rzy
od da li swe ży cie, prze wa żnie bar dzo mło de,
za Oj czy znę i za na szą dzi siej szą wol ność? „Ma -
zu rek”, chło pak z Rzą śni ka, naj wy bit niej szy do -
wód ca an ty ko mu ni stycz nej par ty zant ki Zie mi
Wy szkow skiej, wal czą cy z so wiec ką oku pa cją
z bro nią w rę ku do 1951 ro ku zo stał zdra dzo ny,
pod stęp nie aresz to wa ny i za mor do wa ny w wię -
zie niu mo ko tow skim w 1952 ro ku w wie lu 33
lat. „Jur”, do wód ca wy szkow skich Sza rych Sze -
re gów, aresz to wa ny przez so wiec kie NKWD już
w paź dzier ni ku 1944 ro ku, ska za ny na śmierć
i za mor do wa ny po kap tu ro wym pro ce sie
z udzia łem słyn ne go, ży dow skie go ka ta Po la -
ków Jó ze fa Gold ber ga -Ró żań skie go miał
w chwi li śmier ci za le d wie 30 lat. „Prze lot ny”,
do wód ca ak cji roz bi cia ubec kie go wię zie nia
w Puł tu sku 25 li sto pa da 1946 ro ku zgi nął w bo -
ju w wie ku 21 lat. Był już wów czas do świad czo -
nym do wód cą. Czy po tra fisz po dać na zwi ska
choć tych trzech Żoł nie rzy Wy klę tych z na szej

zie mi? Są na wy szkow skim po mni ku nad Bu -
giem, znaj dziesz je w wie lu pu bli ka cjach na ten
te mat, do trzesz do nich rów nież w In ter ne cie.
Wspa nia łe, do cie ra ją ce do co raz więk szej ilo ści
miejsc w ca łej Pol sce ob cho dy świę ta Żoł nie rzy
Wy klę tych świad czą rów nież o tym, że od rzu -
ce nie ko mu ni zmu w na szej Oj czyź nie sta je się
co raz po wszech niej sze i bar dziej zde cy do wa -
ne. A oszu stwa ube ków, urba now ców i mich ni -
kow ców tra cą swo ją sku tecz ność. To po tę żna
zmia na na prze strze ni ostat nich lat. Do bra
zmia na. Współ gra ją ca z do brą zmia ną
na szczy tach wła dzy, bo wła dza Zjed no czo nej
Pra wi cy do da je do te go zja wi ska do dat ko we,
moc ne im pul sy. Choć by utwo rze nie w Pol sce
dwóch mu ze ów Żoł nie rzy Wy klę tych –
w Ostro łę ce i w wię zie niu mo ko tow skim, daw -
nej ko mu ni stycz nej mor dow ni. To rów nież bar -
dzo sym bo licz ne w kon tek ście od cho dze nia
od ko mu ni zmu. Bo wiem miej sca kaź ni pol skich
pa trio tów sta ją się miej sca mi upa mięt nie nia
ich bo ha ter stwa. Do bar dzo nie daw na by ło to
nie mo żli we. Trzy la ta te mu pan Ja cek Kar czew -
ski na spo tka niu w wy szkow skiej bi blio te ce
mó wił o tym, że ów cze sny mi ni ster kul tu ry
(a mo że an ty kul tu ry?) pan Bog dan Zdro jew ski
z Plat for my Oby wa tel skiej nie przy znał żad -
nych punk tów i żad nych pie nię dzy na pro jekt
Mu zeum Żoł nie rzy Wy klę tych w Ostro łę ce. Dziś
mu zeum mo gło po wstać. Przy zna no i punk ty,
i pie nią dze. Mo żna? Mo żna.
W Wy szko wie mie li śmy w tym ro ku kil ka uro -
czy sto ści. Za czę ło się od bie gu „Tro pem Wil -
czym” w nie dzie lę 26 lu te go, po tem w śro dę 1
mar ca Pra wo i Spra wie dli wość mia ło swo je
ob cho dy i na ko niec Mło dzież Wszech pol ska
w so bo tę 4 mar ca. Po dob no ki bi ce Bu gu Wy -
szków skła da li kwia ty pod po mni kiem w sa mo
świę to, ale wie czo rem. Wy da je się, że po win no
to być ja koś ko or dy no wa ne i wszyst kie śro do -
wi ska po win ny się po ro zu mieć co do for my
uro czy sto ści i ich cza su. Przy da ła by się w tej

spra wie ja kaś ini cja ty wa ze stro ny władz al bo
z ja kie go kol wiek in ne go ośrod ka. To nie po win -
no tak wy glą dać. Uwa żam, że w przy szło ści na -
le ży to zmie nić. Nie uj mu jąc nic po zo sta łym
ini cja ty wom są dzę, że for mu ła bie gu by ła
w tym ro ku naj cie kaw sza. Przede wszyst kim
po tra fi ło się w niej od na leźć wie le pod mio tów
– i wła dza, i ró żne or ga ni za cje, w tym szko ły.
Ta kże oso by pry wat ne, po pro stu za in te re so -
wa ne bie giem al bo te ma ty ką Żoł nie rzy Wy klę -
tych. Był apel po le głych, by ło woj sko i krót kie
prze mó wie nia. W jed nym z ko men ta rzy in ter -
ne to wych spo tka łem uwa gę, że tra sa by ła faj -
na, po nie waż po wra ca ją cy po zdra wia li tych,
któ rzy jesz cze nie do bie gli do punk tu kon tro l -
ne go, gdzie się za wra ca ło. Wie le osób się
uśmie cha ło, co wi dać rów nież na zdję ciach. To
do brze, to prze cież świę to upa mięt nia ją ce na -
szych bo ha te rów.
No wo ścią te go rocz ną w na szym mie ście by ły
fla gi wy wie szo ne na uli cach. Do tej po ry to się
nie zda rza ło. W ubie głym ro ku po pro si łem pa -
na bur mi strza w imie niu Klu bu Ga ze ty Pol skiej
o wy wie sze nie flag żoł nie rzom an ty ko mu ni -
stycz nej par ty zant ki, któ rzy po le gli za Oj czy znę.
Nie zro bił te go. Czy nie po zwo li ło mu na to je -
go ko mu ni stycz ne za ple cze? Czy też zde cy do -
wa ły ja kieś in ne przy czy ny? Nie wiem. W tym
ro ku po pro si łem o wspar cie in ne wy szkow skie
or ga ni za cje. Dość szyb ko do łą czy ło do klu bu
GP aż 8 in nych pod mio tów (So li dar ność Hu ty
Ar dah Glass, So li dar ność Oświa ty, Ku kiz 15,
Sto wa rzy sze nie „Pe pi sko”, Zwią zek Pił sud czy -
ków RP, Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Wy szko wa,
Pusz czy Bia łej i Ka mie niec kiej, Mło dzież
Wszech pol ska oraz Ko mi tet Pra wa i Spra wie -
dli wo ści Gmi ny Wy szków). Wszy scy pod pi sa li
apel do pa na bur mi strza o wy wie sze nie flag.
Bar dzo za to dzię ku ję. Wspól nie do pro wa dzi li -
śmy do te go, że fla gi w Wy szko wie za wi sły
w Na ro do wy Dzień Pa mię ci Żoł nie rzy Wy klę -
tych. War to współ pra co wać? War to.

In we sty cje

Gmi na Wy szków li czy na 2 mln
zł do fi nan so wa nia z mi ni ster -
stwa spor tu na bu do wę bo iska
bocz ne go na sta dio nie Wy -
szkow skie go Ośrod ka Spor tu
i Re kre acji.

Sa mo rząd zło żył wnio sek o do fi -
nan so wa nie w ra mach Pro gra mu
mo der ni za cji in fra struk tu ry spor to -
wej – edy cja 2017. Bu do wa bo -

iska bocz ne go ma być zre ali zo wa -
na w tym ro ku. Gmi na za mie rza
wy bu do wać bo isko z po la mi
do gry w pi kę no żną i fut bol ame -
ry kań ski o łącz nej po wierzch ni 8
778,44 m2. Po wsta ną też try bu ny
na 521 miejsc sie dzą cych i mak -
sy mal nie 46 sto ją cych. 
Pla no wa ny ter min re ali za cji in we -
sty cji to maj -li sto pad 2017 r. Prze -
wi dy wa ny cał ko wi ty koszt za da -
nia – 5 607 936 zł. 

J.P. 

Wnio sku ją w mi ni ster stwie
o wspar cie na sta dion 

Edu ka cja 

Rad ni miej scy pod ję li uchwa łę
w spra wie do sto so wa nia sie ci
szkół pod sta wo wych i gim na -
zjów do no we go ustro ju szkol -
ne go. Re kru ta cja do sa mo rzą -
do wych szkół i przed szko li ru -
szy po upra wo moc nie niu się
uchwa ły, czy li ok. 20 mar ca. 

Rad ni za gło so wa li jed no gło śnie
za przy ję ciem roz wią zań za war -
tych w uchwa le. Ta osta tecz nie
po twier dza m.in. utwo rze nie
Szko ły Pod sta wo wej nr 4 w miej -
sce dzi siej sze go Gim na zjum nr 2. 
Uchwa ła pod ję ta przez Ra dę
Miej ską 28 lu te go wej dzie w ży -
cie po 14 dniach li cząc od dnia
opu bli ko wa nia w Dzien ni ku Urzę -
do wym Wo je wódz twa Ma zo wiec -

kie go (oko ło 20 mar ca). 
Zgod nie z pra wem do pie ro
po upra wo moc nie niu uchwa ły do -
ty czą cej sie ci szkół i przed szko li
dy rek to rzy tych pla có wek mo gą
przyj mo wać wnio ski ro dzi ców
i for mal nie pro wa dzić re kru ta cję.
Do ty czy to ta kże przed szko li i re -
kru ta cji przed szkol nej, bo uchwa ła
sie cio wa obej mu je rów nież od -
dzia ły przed szkol ne w szko łach
pod sta wo wych. 
Zgod nie z de kla ra cja mi sa mo rzą -
du wnio ski o przy ję cie i zmia nę
szko ły są dla ro dzi ców do stęp ne
w se kre ta ria tach szkół już od 2
mar ca, ich skła da nie mo żli we bę -
dzie do pie ro po upra wo moc nie niu
uchwa ły. Sa mo rząd bie rze
pod uwa gę ta kże wy dłu że nie ter -
mi nu za koń cze nia re kru ta cji
do szkół pod sta wo wych.         J.P. 

Wnio ski mo żna po bie rać,
ale jesz cze nie skła dać

Fi nan se 

Za koń czy ło się do star cza nie
do miesz kań ców de cy zji po dat -
ko wych oraz prze le wów do ty -
czą cych opła ty za go spo da ro wa -
nie od pa da mi ko mu nal ny mi
na rok 2017. 

Po dat ki lo kal ne na le ży uiścić

do 15 mar ca, a opła tę za wy wóz
śmie ci do 20 mar ca. Płat no ści mo -
żna do ko nać w swo im ban ku,
na po czcie lub w ka sie miesz czą -
cej się w Urzę dzie Miej skim
w go dzi nach 8.15-15.45 (prze rwa
11.30- 11.45) oraz bez pro wi zji
we wszyst kich pla ców kach Pol -
skie go Ban ku Spół dziel cze go
w Wy szko wie.                       J.P. 

Po dat ki do 15 mar ca
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Mia sto

1 mar ca od by ła się uro czy stość
ma ją ca na ce lu upa mięt nie nie
wal czą cych w an ty ko mu ni stycz -
nym pod zie miu.

Zor ga ni zo wa ło ją wy szkow skie
Pra wo i Spra wie dli wość oraz
Świa to wy Zwią zek Żoł nie rzy Ar -
mii Kra jo wej ob wód Raj ski Ptak.

1 mar ca ob cho dzo ny jest Na ro do -
wy Dzień Pa mię ci „Żoł nie rzy
Wy klę tych”. Przy po mni ku im
po świę co nym zgro ma dzi li się
przed sta wi cie le ró żnych śro do -
wisk, m.in. se na tor Ro bert Ma mą -
tow, re pre zen tan ci Pra wa i Spra -
wie dli wo ści, Związ ku Pił sud czy -
ków, Nad le śnic twa Wy szków,
Klu bu Ga ze ty Pol skiej, związ ku
„So li dar ność” Ar dagh Glass

w Wy szko wie i in ni. 
– Tra dy cyj nie, jak co ro ku, spo ty -
ka my się przy tym pięk nym po -
mni ku, aby od dać hołd po le głym
i po mor do wa nym w la tach 1944-
1952 żoł nie rzom an ty ko mu ni -
stycz ne go pod zie mia zbroj ne go
oraz cy wil nym miesz kań com Zie -
mi Wy szkow skiej – pod kre ślił
prze wod ni czą cy wy szkow skie go
PiS Wal de mar Sob czak. 

– Żoł nie rze Nie złom ni są zwa ni
Żoł nie rza mi Wy klę ty mi, bo wy -
klął ich sys tem ko mu ni stycz ny,
ale oni ni gdy nie ule gli – za zna -
czył Ro bert Ma mą tow. – W mo -
im mie ście, Ostro łę ce, na ta kich
spo tka niach jest du żo mło dych lu -
dzi. Ma ją czuć ten te mat, dla nich
ma my or ga ni zo wać ta kie uro czy -
sto ści, po ka zy wać pa mięć o żoł -
nier zach.
Rys hi sto rycz ny na te mat Żoł nie -
rzy Wy klę tych przed sta wił Mi ro -
sław Po wie rza. 
– Mie li być na za wsze w za my śle
ko mu ni stów cał ko wi cie wy ma za -
ni z pa mię ci Po la ków – pod kre -
ślił. – Jed nak pa mięć o Żoł nier -
zach Wy klę tych prze rwa ła. Jesz -
cze do 1989 r. sto so wa no szy ka ny
wo bec we te ra nów pod zie mia i ich
ro dzin oraz fał szo wa no praw dę
hi sto rycz ną, a ich na zy wa no ban -
dy ta mi. Sło wa te czę sto pa da ły
z ust ich daw nych prze śla dow ców
i ka tów.
Mo dli twę po pro wa dził pro boszcz
pa ra fii św. Idzie go ks. Zdzi sław
Go lan. 
Zgro ma dze ni wy słu cha li m.in. li -
stu od pre zy den ta An drze ja Du dy
skie ro wa ne go do uczest ni ków
uro czy sto ści. Pod po mni kiem zło -
ży li wień ce i kwia ty.               J.P. 

Na cześć Żoł nie rzy Wy klę tych

(fot. J.P.)

REKLAMA

Wię cej zdjęć
fa ce bo ok.com/wy szko wiak 

(fot. J.P.)

(fot. J.P.)
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pre qu el

Od ci nek 2

O tajnych spotkaniach na
strychu starego domu
i ciekawych rozmowach, 
które trwały do późnej nocy...

Ciekawe, co się tu dzieje jak idziemy spać?
Może i u nas mieszkają duchy? Basia mówi, że
u nich na strychu straszy. I raz widziała takie
dziwne światło… Podobno czerwone! Mówiła
też, że tydzień temu zobaczyła prawdziwego
ducha! – siedzieliśmy z dziadziusiem na
strychu. To był nasz rytuał. To właśnie w tym
miejscu najlepiej nam się rozmawiało i to tu
rodziły się nasze najbardziej szalone pomysły.
Ten wcale nie był mniej szalony. Chcieliśmy
zrobić piętrowy domek dla ptaków. Piętrowy,
bo chciałam, by jak najwięcej ptaków znalazło
w nim schronienie.
– Basia nic nie widziała, to był tylko zły sen.
Zresztą, żadnych duchów nie ma. Są tylko
wspomnienia. Każdy dom je ma.
– Nasz też?
– Nasz dom ma w sobie bardzo dużo
wspomnień.
– No bo jest bardzo stary!
– Tak się składa, że jest trochę młodszy ode
mnie.
– Od ciebie? To ile ty masz dziadziusiu lat? –
moja mina musiała być naprawdę śmieszna, bo
dziadek zaczął się głośno śmiać, aż nie mógł
złapać powietrza.
– Na pewno nie jestem tak stary jak myślisz.
Pewnie Święty Mikołaj jest ode mnie o tysiąc
lat starszy. Ja nie mam takiej brody, jeszcze mi
nie urosła.
– Mikołaj ma ponad miliard lat. Tak myślę… A
nasz dom ile ma lat?
– Widzisz słoneczko drogie... Ten dom
wybudowałem razem z twoją babcią.
– Naprawdę? Jak to zrobiłeś?
– Byliśmy wtedy z babcią bardzo młodzi, tuż
po ślubie. Chcieliśmy mieć własny dom. Nawet
nie wyobrażaliśmy sobie, że mógłby stanąć w
innym miejscu niż Pniewo.
– Jesteśmy tutaj od zawsze?
– Tak... Od zawsze. Właśnie tutaj jest nasz
dom... Nasze miejsce.
– A potem był mój tata i jak był mały, to cały
czas był niegrzeczny.
– Czasami był grzeczny, ale jak to chłopak,
wiele razy sprowadził na siebie duże problemy.
Razem z babcią martwiliśmy się, że wyrośnie
na solidnego łobuza, ale na szczęście jak dorósł,
stał się rozsądnym człowiekiem. Potem
zakochał się w twojej mamie, wzięli ślub...
– I też tutaj mieszkali! Cały czas mieszkają!
– Wszystko się zgadza. Potem pojawiłaś się ty i
mamy rodzinkę w komplecie.
– Ja też zawsze będę mieszkać w starym domu!
– Różnie może być... Ale będziesz mogła
zawsze tutaj przyjeżdżać i nas odwiedzać.
– Dziadku! Ale ja nie chcę nigdzie się stąd
wyprowadzać!
– Doskonale o tym wiem. Tutaj zawsze będzie
twój dom. Na zawsze...
– Na zawsze… Budujemy karmnik czy nie?
– Musimy, przecież trzeba dbać o naszych

przyjaciół z sadu.
– One też chcą mieć domek tak jak i ja. Każdy
musi mieć swój dom.
– Dom to ważna sprawa w życiu. W żadnym
innym miejscu nie będziesz czuła się tak dobrze
jak tutaj. I zawsze ktoś będzie na ciebie czekał.
– Dziadziusiu... mówisz tak dziwnie. Dom to
dom i koniec!
Teraz już wiem, że dziadek chciał mi
przekazać, że dom i rodzina są czymś
najcenniejszym w życiu, ale i ja miałam trochę
racji. Dom to dom. W tym słowie zamknięte są
największe uczucia, jakich można doświadczyć
w życiu. Człowiek wędruje po świecie w
poszukiwaniu szczęścia i w końcu wraca do
domu, bo tylko tu może je odnaleźć. 
Dom to mama i tata, dom to dziadkowie, dom
to rodzeństwo. Nie ma innej definicji. A może
jest odwrotnie. Każdy człowiek ma własną
definicję domu. Bo dom to ludzie,
doświadczenia, uczucia, myśli, wspomnienia. A
te są różne. Trzeba tylko zamknąć oczy i
przenieść się do swojego domu.
Wspomnienia mają niebywałą moc. Dzięki nim
człowiek nie zapomina o tym, kim jest, skąd
pochodzi, co było dla niego kiedyś ważne. Jak
porównuję siebie teraz i z okresu dzieciństwa,
to tak sobie myślę, że jeszcze trochę siedzi we
mnie tej radości małej Alicji.
Stary dom i związane z nim liczne chwile
szczęścia dały mi siłę na pokonanie wszystkich
życiowych burz i nie pozwoliły na zwątpienie
w siebie oraz w to, że jeszcze kiedyś moje
życie wróci na właściwy tor. A teraz jestem
tutaj... Siedzę przykryta ciepłym kocem na
mojej werandzie. Oglądam spadające liście i nie
mogę się nadziwić, że życie jest tak wspaniałe!
Stary dom... Moja przystań... Historia mojej
rodziny. 
Często wracam pamięcią do tych wszystkich
chwil, które dawno temu wydawały mi się
czymś danym raz na zawsze. Nigdy bym nawet
nie dopuściła myśli, że to wszystko mogę
stracić w tak krótkim czasie. Naiwne to było
myślenie… 
Życie szybko nauczyło mnie, że szczęście w
jednej chwili może się rozpaść na miliony
kawałków. Teraz dobrze to wiem… Czasu nie
cofnę… Nie ma obok mnie rodziców i
dziadków, a jeszcze przed chwilą los zabrał mi
najmniejszą nadzieję na szczęście. Znowu
trzeba było się podnosić po upadku i próbować
od nowa. Bo człowieka można zniszczyć, ale
nie pokonać. 
Ciężki to był czas, przepełniony smutkiem i
strachem, że już nigdy nie uda mi się znaleźć
właściwej drogi. Tylko wspomnienia… Tylko
one dawały mi siłę, by każdego dnia stawiać
kolejny krok… Przypominały o moich
korzeniach. 
Teraz już wiem, jak wiele zawdzięczam tym
drewnianym ścianom i ludziom, dla których
stary, drewniany dom był bezpiecznym
chronieniem przed każdym gorszym
momentem w życiu. Pamięć o nich stała się
źródłem mojej siły… Każda rozmowa, gest,
spojrzenie są ze mną do dzisiaj i nie pozwalają
zapomnieć o moim dzieciństwie. 

Ilona Gołębiewska
www.ilonagolebiewska.pl

***
Premiera powieści „Wspomnienia ze starego

domu” już 29 marca.

Wspomnienia
ze starego domu

Gmi na Dłu go sio dło 

Już po raz ko lej ny Gmin ne
Cen trum In for ma cji, Kul tu ry
Spor tu i Re kre acji w Dłu go sio -
dle by ło or ga ni za to rem obo zu
spor to wo -re kre acyj ne go w Za -
woi, po ło żo nej w Be ski dzie Ży -
wiec kim u pod nó ża Ba biej Gó -
ry. 

W obo zie uczest ni czy ło 40
uczniów z gmi ny Dłu go sio dło.
Or ga ni za to rzy za pla no wa li dla
nich na ukę jaz dy na nar tach
pod kie run kiem wy spe cja li zo wa -
nych in struk to rów nar ciar stwa.
Dzie cia ki z wiel kim za pa łem opa -
no wy wa ły ró żno rod ne tech ni ki

nar ciar skie. Więk szość uczest ni -
ków sta wia ła pierw sze nar ciar skie
kro ki, ale by li też ta cy, któ rzy już
do syć spraw nie po ru sza li się
po sto ku. Mło dzież przez trzy dni
szli fo wa ła swo je umie jęt no ści
pod okiem in struk to rów. Z dnia
na dzień by li co raz spraw niej si
i szu so wa nie spra wia ło im co raz
wię cej ra do ści. Nie za bra kło też
in nych za jęć spor to wych. Ro ze -
gra no tur nie je pił ka rzy ków i te ni -
sa sto ło we go. Nie by wa łą atrak cją
by ła ką piel w Ter mach Cho cho -
łow skich – miej scu łą czą cym
w so bie roz ryw kę par ku wod ne -
go, kom fort SPA oraz lecz ni cze
wła ści wo ści ter mal ne go wy po -
czyn ku. Dzie ci zwie dzi ły też no -

wo cze sny ośro dek tu ry stycz no -
-nar ciar ski Mo sor ny Groń i wje -
cha ły wy cią giem krze seł ko wym
na szczyt gó ry po dzi wia jąc bli sko
pół to ra ki lo me tro wą tra sę nar ciar -
ską.
W trak cie zi mo wi ska wszy scy
ukoń czy li z ce lu ją cym wy ni kiem
kurs pierw szej po mo cy prze pro -
wa dzo ny przez ra tow ni ka me -
dycz ne go Woj cie cha Ko nar skie -
go. Spo tka li się rów nież z ra tow -
ni ka mi GOPR -u, któ rzy opo wie -
dzie li o pra cy i hi sto rii po go to wia
oraz swo jej wy jąt ko wej pra cy, do -
świad cze niach i przy go dach. Za -
pre zen to wa li sprzęt, ja kim po słu -
gu ją się pod czas ak cji ra tun ko -
wych.                                 Org.

Na obo zie w Za woi 

OG£OSZENIE

Dzie ci wró ci ły bar dzo za do wo lo ne. Dla więk szo ści by ła to je dy na oka zja do jaz dy na nar tach po sto kach
z wy cią ga mi, a wie dza uzy ska na od in struk to rów nar ciar stwa z pew no ścią za owo cu je w przy szło ści (fot. org.)

(fot. org.)
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Po wiat

W dniach 26-27.02.2017 r. od był
się Dzień My śli Bra ter skiej (ob -
cho dzo ne rok rocz nie na ca łym
świe cie świę to skau tów) w wy jąt -
ko wej, hi sto rycz nej kon wen cji.
W pięk ny so bot ni po ra nek bar -
dziej uwa żnych miesz kań ców
mia sta mo gły za nie po ko ić tłu my
lu dzi z ple ca ka mi, po ru sza ją ce się
gru pa mi po uli cach. W cha rak te -
ry stycz nych punk tach Wy szko wa
po ja wi ły się ta jem ni cze, ilu stro wa -
ne plan sze z ró żny mi har cer ski mi
cie ka wost ka mi, zaś wy cho dząc
na za ku py do skle pu czło wiek na -
ra żał się na ry zy ko by cia „prze py -
ta nym” przez mło dych lu dzi.
Wła śnie wraz z po cząt kiem week -
en du, oko ło 120 zu chów i har ce -
rzy tra są po mie ście roz po czę ło
swo je zma ga nia z hi sto rią. Naj -
młod si w ra mach fa bu ły po szu ki -
wa li za gi nio nej kar ty z kro ni ki
Huf ca Wy szków. Star si spo ty ka li
du chy prze szło ści, wpro wa dza ją ce
ich w świat fa scy nu ją cych wy da -
rzeń z mi nio nych lat. 
Wie czór ozna czał kul mi na cyj ny
punkt im pre zy – wspól ne świe -
czo wi sko w Szko le Pod sta wo wej
nr 2, w któ rym, oprócz uczest ni -
ków raj du, go ści li in struk to rzy
i przy ja cie le wy szkow skie go har -
cer stwa z ró żnych okre sów je go
ist nie nia. W tak mię dzy po ko le nio -
wym gro nie krót ką ga wę dę wy -
gło sił ko men dant raj du, pa tro le
snu ły re flek sje nad al ter na tyw ny -

mi wer sja mi hi sto rii, zaś wszy scy
z ca łych sił śpie wa li nie co za po -
mnia ne pio sen ki tu ry stycz ne i har -
cer skie. Ta naj bar dziej uro czy sta

część świę ta za koń czy ła się, jak
na stu le cie przy sta ło, uro dzi no -
wym tor tem.
Po ko min ku, gdy wy da wa ło się,

że jest już za póź no na dal sze
atrak cje, przy szedł czas na to,
na co wszy scy cze ka li naj bar dziej.
Głów ną osią fa bu lar ną był wą tek

kap su ły cza su, we dług kro ni ki za -
ko pa nej w 1934 r. w oko li cach
Na ta li na przez har ce rzy. Na jej
po szu ki wa nie z la tar ka mi, ło pa ta -

mi i miar ka mi uda ła się 14-oso bo -
wa eki pa po szu ki waw cza. Ku
ogól nej eu fo rii, w pew nym mo -
men cie szpa del na tra fił na me ta lo -
wą skrzy nię, któ ra zo sta ła prze -
wie zio na na miej sce noc le go we
i za bez pie czo na. Na stęp ne go dnia
na ape lu koń co wym, ku ogól ne -
mu roz cza ro wa niu, ko men dant
tra sy har cer skiej ogło sił, że ca ła
hi sto ria by ła tyl ko mi sty fi ka cją or -
ga ni za to rów, ma ją cą na ce lu wcią -
gnąć uczest ni ków w fa bu łę raj du
i za in te re so wać prze szło ścią Huf -
ca.
Choć fa bu ła by ła fik cją, to my
w rze czy wi sto ści, w peł ni za pa łu
i en tu zja zmu, wkra cza my w ko -
lej ne stu le cie har cer stwa w Wy -
szko wie.
Z har cer skim po zdro wie niem,
Czu waj!

Or ga ni za to rzy – Har cer ski Krąg
Aka de mic ki „Wer tep”

***
Or ga ni za to rzy pra gną szcze gól nie
po dzię ko wać spon so rom i do bro -
czyń com raj du, czy li: dy rek to ro wi
SP nr 2 – pa nu Wie sła wo wi Pa -
sko wi – za udo stęp nie nie szko ły
na noc leg, dy rek tor I LO – pa ni
Do ro cie Pio tro wicz – za ufun do -
wa nie na gród i udo stęp nie nie
szko ły na tra sę, ks. kan. Zdzi sła -
wo wi Go la no wi – za udo stęp nie -
nie sta rej ple ba nii, PSS „Spo łem”
w Wy szko wie – za ufun do wa nie
tor tu.

Okrą gła „set ka”
har cer stwa w Wy szko wie!
Od kąd kil ka lat te mu wy szło na jaw, że na prze ło mie ro ku 2016 i 2017 wy szkow ski ruch 
har cer ski bę dzie ob cho dził set ną rocz ni cę ist nie nia, sta ło się ja sne, że mu si te mu to wa rzy szyć 
ja kieś wy jąt ko we wy da rze nie. 

(fot. org.)

(fot. org.) (fot. org.)
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„Le go® Bat man: Film”
7-12 mar ca, godz. 16.00 (3D, dub bing)
i 13-16 mar ca, godz. 16.00 (2D, dub bing),
Da nia, USA 2017, re ży se ria: Chris McKay,
ani ma cja, ko me dia, przy go do wy, czas
trwa nia: 105 mi nut.

„Bar bie w świe cie gier”
17-23 mar ca, godz. 16.30 (2D, dub bing),
USA 2016, re ży se ria: Con rad Hel ten, Ze -
ke Nor ton, ani ma cja, czas trwa nia: 72 mi -
nu ty.

„Manchester by the Sea”
17-19 i 21-23 marca, godz. 20:10, USA
2016, reżyseria: Kenneth Lonergan,
dramat, czas trwania: 135 minut.

„Był so bie pies”
24-30 mar ca, godz. 16.00, USA 2017, re -
ży se ria: Las se Hal lström, fa mi lij ny, ko me -
dia, czas trwa nia: 117 mi nut.

„Jackie”
24-26 i 28-30 marca, godz. 18.00,
Francja, USA Chile 2016, reżyseria: Pablo
Larraín, biograficzny, dramat, obsada:
Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta
Gerwig, czas trwania: 100 minut.

„Konwój”
24-26 i 28-30 marca, godz. 20.00, Polska
2016, reżyseria: Maciej Żak, obsada:
Janusz Gajos, Robert Więckiewicz, Łukasz
Simlat, Ireneusz Czop, Tomasz Ziętek,
Dorota Kolak, Agnieszka Żulewska, thriller,
czas trwania: 92 minuty.
„Konwój” pokazuje zamknięty świat, w
którym sprawiedliwość jest względna, a
wymykający się prawu Układ rządzi
wszystkim. Film podejmuje temat zbrodni
i kary we współczesnym świecie oraz
dylematu moralnego – co powinno się
robić z najgroźniejszymi przestępcami
naszych czasów

„Sztu ka ko cha nia. Hi sto ria
Mi cha li ny Wi słoc kiej”
7-12 oraz 14-16 mar ca, godz. 20.15, 17-19
i 21-23 mar ca, godz. 18.00, Pol ska 2017,
re ży se ria: Ma ria Sa dow ska, ob sa da: Mag -
da le na Bo czar ska, Piotr Adam czyk, Ju sty na
Wa si lew ska, Eryk Lu bos, Da nu ta Sten ka,
Ka ro li na Grusz ka, Bo rys Szyc, Woj ciech
Me cwal dow ski, Ar ka diusz Ja ku bik, Ar tur
Bar ciś, ko me dio dra mat, bio gra ficz ny.

Hi sto ria 

Pro mo cyj ne spo tka nie od by ło się
w usy tu owa nej na pię trze sa li –
daw nej wię zien nej ka pli cy, któ rej
stro po po dło ga o ogra ni czo nej no -
śno ści, po zwa la na jed no ra zo we
przy ję cie mak sy mal nej licz by 120
osób. Stąd też je go za mknię ta, eli -
tar na for mu ła – wy ja śnił na wstę -
pie, wi ta ją cy ze bra nych go ści, dy -
rek tor two rzą cej się pla ców ki Ja -
cek Paw ło wicz. 
Syl wet kę au to ra przed sta wił pre -
zes wy daw nic twa Fron da Mi chał
Je żew ski, przy po mi na jąc, że Szy -
mon No wak to au tor ca łej se rii
ksią żek po świę co nych te ma to wi.
Na kła dem wy daw nic twa wcze -
śniej uka za ły się ta kże: „Od dzia ły
Wy klę tych”, „Dziew czy ny Wy -
klę te” cz. I i II, „Bi twy Wy klę -
tych”, któ rych sym bo licz ny pa kiet
prze ka zał na rę ce dy rek to ra mu -
zeum. 
Dys ku sję z au to rem po pro wa dził
zna ny dzien ni karz, hi sto ryk i pu -
bli cy sta Ta de usz Płu żań ski – syn
prof. Jac ka Płu żań skie go – żoł nie -
rza Ar mii Kra jo wej, więź nia m.in.
Pa wia ka, Szu cha i obo zu w Stut -
tho fie. Pra wej rę ki rtm. Wi tol da
Pi lec kie go. Ska za ne go w 1948 r.
na ka rę śmier ci za mie nio nej
na do ży wo cie z cze go 9 lat spę -
dził w sta li now skich wię zie niach.
Po zwol nie niu w 1956 r. ślu sa rza,
któ ry ukoń czył stu dia i zo stał pro -
fe so rem fi lo zo fii, au to ra 13 ksią -
żek. 
Płu żań ski wspól nie z au to rem
omó wił po sta cie sze ściu opi sa -
nych w ksią żce lu dzi, któ rzy swo -
je po wo jen ne ka rie ry zbu do wa li
na śmier ci, tra ge dii i nie szczę ściu
in nych m.in.: Re gi nę Mor das -Ży -
liń ską Per liń ską. Łącz nicz kę i ku -
rier kę „Łu pasz ki”, przez któ rej
zdra dę wpa dła „In ka”, „Za goń -
czyk” i ca ły od dział w Bo bo li cach
oraz Edwar da Wa si lew skie go
„Wi chu rę”, a po przej ściu na stro -
nę UB „Hu ra ga na”, do świad czo -
ne go par ty zan ta i kon spi ra to ra,
bo ha te ra słyn nej ak cji pol skie go
pod zie mia na wię zie nie NKWD
w Rem ber to wie, któ ry współ pra cę
z SB roz po czął od 500-zło to wej
na gro dy na spodnie i bu ty, któ ry
ja ko agent „Ma rek” w 1951 r. do -
pro wa dził do aresz to wa nia Ja -
na Kmioł ka oraz zli kwi do wa nia
je sie nią te go ro ku ostat nich trzech

żoł nie rzy je go od dzia łu w Jur gach
w gmi nie Go wo ro wo.
Na ko niec spo tka nia, w któ rym
udział wzię ła gru pa zwią za nych
z Wy szko wem osób – re gio na li sta
wy szkow skiej bi blio te ki Mi ro sław
Po wie rza, sio strze niec Ja na
Kmioł ka Mi ro sław Wło dar czyk,
ba dacz te ma tu Do ro ta Cy wiń ska
oraz Ma rek Fi li po wicz, za opa trze -
ni w ksią żki uczest ni cy mo gli li -
czyć na pa miąt ko wy wpis z au to -
gra fem au to ra oraz wspól ne zdję -
cie. 
Cie ka wą opra wę wy da rze nia
stwo rzy li prze bra ni w mun du ry
z epo ki człon ko wie war szaw skiej
Gru py Re kon struk cji Hi sto rycz nej
WiN.

Ma rek Fi li po wicz 

***
Pro mo cja naj now szej ksią żki Szy -
mo na No wa ka nie przy pad ko wo
od by ła się 3 mar ca, nie przy pad ko -
we by ło też jej miej sce.
Akt usta no wie nia Mu zeum pod pi -
sał mi ni ster spra wie dli wo ści
w rzą dzie PiS Zbi gniew Zio bro 29
lu te go, w przed dzień 1 mar ca,
2016 ro ku. Areszt Śled czy i wię zie -
nie przy ul. Ra ko wiec kiej 37
na war szaw skim Mo ko to wie po -
wo li sta ją się sie dzi bą Mu zeum
Żoł nie rzy Wy klę tych i Więź niów
Po li tycz nych PRL, któ re go ofi cjal -
ne otwar cie, po prze nie sie niu
więź niów do in nych za kła dów
kar nych i ada pta cji bu dyn ków,
pla no wa ne jest 1 mar ca 2019 r.
W tym dniu od 2011 r. ob cho dzo -
ne jest świę to Żoł nie rzy Wy klę tych
– bo ha te rów Ar mii Kra jo wej, któ -
rzy wal czy li z Niem ca mi i So wie -
ta mi. Da ta ta na wią zu je do 1
mar ca 1951 r. kie dy to w wię zie -
niu przy Ra ko wiec kiej wy ko na no
wy rok śmier ci na sied miu człon -
kach IV Za rzą du Głów ne go Zrze -
sze nia „Wol ność i Nie za wi słość”:
Łu ka szu Cie pliń skim, Mie czy sła -
wie Ka wal cu, Jó ze fie Ba to rym,
Ada mie La za ro wi czu, Fran cisz ku
Bła że ju, Ka ro lu Chmie lu i Jó ze fie
Rzep ce. W mo ko tow skim wię zie -
niu zwa nym war szaw ską Gol go tą
w 1948 r. za mor do wa ny zo stał
rtm. Wi told Pi lec ki ps. „Wi told”,
w 1949 r. mjr Hie ro nim De ku tow -
ski ps. „Za po ra”, w 1951 r. Zyg -
munt Sen dzie larz ps. „Łu pasz ka”,

w 1953 r. gen. Au gust Fiel dorf ps.
„Nil”. Sza cu je się, że tyl ko w tym
aresz cie wy ko na no kil ka set wy ro -
ków śmier ci.
Pla ców ka mu ze al na, bez ofi cjal nej
jesz cze sie dzi by, dzia ła od 1 kwiet -
nia 2016 r. Gro ma dzo ne są tu
wszel kie pa miąt ki oraz przy go to -
wy wa na eks po zy cja głów na, or ga -
ni zo wa ne są wy da rze nia oko licz -
no ścio we. 
Na mu rach wię zie nia od stro ny
uli cy znaj du je się, ufun do wa -
na przez żoł nie rzy AK, ta bli ca
upa mięt nia ją ca za mor do wa nych
w okre sie ter ro ru ko mu ni stycz ne -
go w la tach 1945-1956. Uwiecz -
nio ne zo sta ło rów nież na zwi sko
Ja na Kmioł ka, za mor do wa ne go
na Ra ko wiec kiej 7 sierp nia 1952
r.

Pro mo cja „Zdraj cy
Wy klę tych” 
W pią tek 3 mar ca w sie dzi bie Mu zeum Żoł nie rzy Wy klę tych i Więź niów Po li tycz nych PRL zlo -
ka li zo wa ne go na te re nie wie zie nia przy ul. Ra ko wiec kiej w War sza wie od by ła się pro mo cja
wy da nej na kła dem wy daw nic twa Fron da, naj now szej ksią żki Szy mo na No wa ka „Zdraj cy Wy -
klę tych”. Jed nym z an ty bo ha te rów ksią żki jest Edward Wa si lew ski „Wi chu ra”, zna ny wy szko -
wia nom ja ko agent MBP, któ ry roz pra co wał i do pro wa dził do zli kwi do wa nia od dział
Ja na Kmioł ka, ope ru ją cy w Pusz czy Bia łej.

Szy mon No wak, uro dzo ny
w 1973, ab sol went wy dzia łu Hi -
sto rii Ma zo wiec kiej Wy ższej
Szko ły Hu ma ni stycz no -Pe da go -
gicz nej w Ło wi czu. Pu bli ku je
w cza so pi smach hi sto rycz no -
-woj sko wych (np. „Mi li ta ria
XX wie ku”, „Biu le tyn IPN Pa -
mięć.pl”) oraz na stro nach in ter -
ne to wych (np. hi sto ria.org.pl,
Hi sto ria WP). Jest au to rem ksią -
żek o Po wsta niu War szaw skim
oraz o Żoł nier zach Wy klę tych.
Na kła dem wy daw nic twa Fron da
uka za ła się m. in. je go ksią żka
„War sza wa 1944. Al ter na tyw -
na hi sto ria Po wsta nia War szaw -
skie go” (2014).

Okład ka ksią żki (wyd. Fron da)

Od pra wej sto ją: Ma rek Fi li po wicz, Szy mon No wak, Mi ro sław Wło dar czyk,
Do ro ta Cy wiń ska, Mi ro sław Po wie rza (fot. Mar cin Dre ger)
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„Roz dział I”
Wy sta wa ma lar stwa Ma rii Wie czo rek -Te -
ra kow skiej (III pię tro, s.35). Ma ria Wie -
czo rek -Te ra kow ska (ur. 1987 r. w War sza -
wie) – ab sol went ka war szaw skiej Aka de -
mii Sztuk Pięk nych. Ma gi ster sztu ki
na kie run ku ar chi tek tu ra wnętrz. W swo -
im za wo dzie czer pie z wie dzy na by tej
pod czas stu dio wa nia ma lar stwa, rzeź by
czy fo to gra fii. Uczest ni czy ła w wie lu ple -
ne rach w kra ju i za gra ni cą. W jej pra -
cach ma lar skich prze wa ża pej zaż two -
rzo ny po za pra cow nią w bez po śred nim
kon tak cie z na tu rą. Wy sta wa „Roz dział I”
ma być za mknię ciem pew ne go eta pu
w jej ży ciu obej mu ją ce go okres edu ka cji.

Spo tka nie au tor skie 
20 kwiet nia, godz. 18.00 – wie czór z Ja -
ro sła wem Gór skim pro mu ją cym swo ją
naj now szą ksią żkę „Dziec ko w li te ra tu -
rze”.

Chór za pra sza 
Pró by Chó ru Bi blio te ki Miej skiej pro wa -
dzi Mag da le na Ka miń ska. Za ję cia (bez -
płat ne) od by wa ją się w po nie dział ki
o godz. 18.30 w Bi blio te ce Miej skiej
w Wy szko wie, pię tro III.

„Czy ta my ma lar stwo”
9 marca – Art brut i koncepcje Jeana
Dubuffeta, 23 marca – Grupa Janowska
jako zjawisko artystyczne i społeczne
(początek wyjątkowo o godz. 17.30), 30
marca – O Władysławie Strzemińskim 
i jego żonie Katarzynie Kobro.

aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego
07-200 Wyszków

DO WYNAJĘCIA 700 m2

tel. 502 048 202

REKLAMA

Mia sto 

Tak skan do wa li człon ko wie
i sym pa ty cy Mło dzie ży
Wszech pol skiej, któ rzy w so -
bo tę 4 mar ca zor ga ni zo wa li
pi kie tę z oka zji Na ro do we go
Dnia Pa mię ci Żoł nie rzy Wy -
klę tych. 

Pi kie ta od by ła się przy po mni ku
po świę co nym żoł nie rzom an ty -
ko mu ni stycz ne go pod zie mia
przy mo ście ko ło wym. W prze -
ci wień stwie do lat po przed nich,
Mło dzież Wszech pol ska nie zor -
ga ni zo wa ła mar szu uli ca mi mia -
sta dla upa mięt nie nia Żoł nie rzy
Nie złom nych. 
– Wi tam wszyst kich, dla któ rych
war to ści na ro do we, wy zna wa ne
przez żoł nie rzy pod zie mia an ty -
ko mu ni stycz ne go, nie są ob ce –
wi tał nie licz ną gru pę ze bra nych
przy po mni ku pre zes wy szkow -
skie go ko ła Mło dzie ży Wszech -
pol skiej Ka rol Dą de ra. – Ty mi
war to ścia mi, tym ce lem ży cio -
wym na szych bo ha te rów by ła
oczy wi ście wiel ka Pol ska, nie za -
le żna, nie pod le gła, ka to lic ka
wiel ka Pol ska, się ga ją ca od Od -
ry, przez Śląsk, Ma zow sze aż
po Kre sy Wschod nie. Przy szli -
śmy tu dzi siaj im po dzię ko wać
za to, ja ki nam da li przy kład od -
da nia się dla oj czy zny – do dał. –
My na cjo na li ści XXI wie ku sta -
ra my się wy peł niać dzie dzic two
Na ro do wych Sił Zbroj nych. Bo
co to zna czy, że je steś do brym
Po la kiem? Czy wspie rasz kom -
ba tan tów, Po la ków na Kre sach
Wschod nich? Czy znasz do brze
pol ską hi sto rię, po słu gu jesz się
pięk ną pol sz czy zną? Czy wspie -
rasz pol ską go spo dar kę ku pu jąc

pol skie pro duk ty? Czy uczci wie
pła cisz po dat ki?
Prze ma wia ją cy szef wy szkow -
skie go Klu bu Ga ze ty Pol skiej
Ma rek Gło wac ki do ce nił fakt, że

wie dza i za in te re so wa nie lu dzi
Żoł nie rza mi Wy klę ty mi w ostat -
nich la tach są co raz szer sze.
– Mie li być na za wsze ban dy ta -
mi – sta li się bo ha te ra mi, mie li

być na za wsze za po mnia ni –
a sta ją się in spi ra cją dla wie lu
ar ty stów, wzo rem dla wie lu
mło dych lu dzi. To coś ab so lut -
nie nie zwy kłe go – za zna czył
pod kre śla jąc, że na dal trze ba
pro wa dzić dzia ła nia edu ka cyj ne
uświa da mia ją ce kim by li Żoł nie -
rze Wy klę ci. – Jesz cze nie tak
daw no sły sza łem od oso by pu -
blicz nej w na szym mie ście, że
to prze cież ban dy ci. To okre śle -
nie uży wa ne przez kil ka dzie siąt
lat wca le nie znik nę ło. Dla wie -
lu lu dzi na dal ko mu ni stycz ne
kłam stwa są praw dą, na dal są
po wta rza ne. Z tym trze ba zde cy -
do wa nie wal czyć, mó wić jak
by ło na praw dę. 
Uczest ni cy pi kie ty od śpie wa li
hymn pań stwo wy, a ta kże zło ży -
li kwia ty i zni cze pod po mni -
kiem. 

J.P. 

Cześć i chwa ła bo ha te rom! 

Te go rocz ne uro czy sto ści zor ga ni zo wa ne przez ko ło Mło dzie ży Wszech pol skiej
mia ły skrom niej szy cha rak ter niż w la tach po przed nich (fot. J.P.)

Prze ma wia ją cy szef wy szkow skie go Klu bu Ga ze ty Pol skiej Ma rek Gło wac ki 
do ce nił fakt, że wie dza i za in te re so wa nie lu dzi Żoł nie rza mi Wy klę ty mi w ostat nich

la tach są co raz szer sze.(fot. J.P.)



Ho no ro wy Oby wa tel Gmi ny
Wy szków zo sta nie po cho wa ny
w śro dę 8 mar ca.

Ks. Hen ryk Kie tliń ski zmarł
w wie ku 84 lat. Uro czy sto ści po -
grze bo we od bę dą się w śro dę
w Oł ta rze wie (gmi na Oża rów
Ma zo wiec ki), w pal lo tyń skim ko -
ście le se mi na ryj nym Kró lo wej
Apo sto łów. Bę dzie im prze wod ni -

czył współ brat zmar łe go, abp
Hen ryk Ho ser SAC. Ksiądz Hen -
ryk spo cznie w kwa te rze pal lo tyń -
skiej na cmen ta rzu oł ta rzew skim.
Po czą tek uro czy sto ści o godz.
11.00. 
Uro dził się w Lesz czy do le -No wi -
nach. Stu dio wał na Ka to lic kim
Uni wer sy te cie Lu bel skim, Uni -
wer sy te cie Kar dy na ła Ste fa na
Wy szyń skie go, a ta kże w Rzy mie.

Był m.in. prze ło żo nym pal lo ty -
nów w Pol sce, po stu la to rem
spraw ka no ni za cyj nych i be aty fi -
ka cyj nych. Przez wie le lat w sto li -
cy w rocz ni cę wy bu chu Po wsta -
nia War szaw skie go pro wa dził
mo dli twę na Cmen ta rzu Po wąz -
kow skim. 
Zaw sze pod kre ślał swo je związ ki
z zie mią wy szkow ską i był ak -
tyw nym uczest ni kiem wy da rzeń

or ga ni zo wa nych w Wy szko wie
i oko li cach. Jesz cze pod ko niec li -
sto pa da ubie głe go ro ku w miej -
skiej bi blio te ce uczest ni czył
w pro mo cji ksią żki in ne go ho no -
ro we go oby wa te la gmi ny Wy -
szków, Eu ge niu sza Dasz kow skie -
go. Ks. H. Kie tliń ski rów nież był
au to rem ksią żek – opi sy wał m.in.
swo ją wie lo let nią zna jo mość z ks.
Ka ro lem Woj ty łą.                  J.P. 
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„Kogo ma się w myśli i w sercu, ten nigdy od nas nie odchodzi”.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P. 

KSIĘDZA DOKTORA HENRYKA KIETLIŃSKIEGO SAC
Honorowego Obywatela Wyszkowa

Składamy najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłego, łącząc się w żałobie i zapewniając o naszym życzliwym wsparciu.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę, 8 marca, o godz. 11. w Ołtarzewie (gmina Ożarów Mazowiecki) 

w pallotyńskim kościele seminaryjnym Królowej Apostołów.                                                                

Grzegorz Nowosielski Burmistrz Wyszkowa
Radni Rady Miejskiej w Wyszkowie

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”
Wisława Szymborska

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P.

Ks.  Henryka Kietlińskiego
Jego odejście dotknęło nas wszystkich. Żegnamy Go z wielkim żalem.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały Człowiek.
Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia i kierujemy słowa otuchy.

Przewodniczący Rady Powiatu
Jacek Bachański

Wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego Starosta Powiatu Wyszkowskiego
Adam Mróz Bogdan Pągowski

Wie ści z pa ra fii

Z życia parafii

Zmar li:
– śp. Ire na Ku row ska 89 lat,
– śp. Zo fia Ka mio now ska 94 la ta,

– śp. Jan Mor ka 81 lat,
– śp. Hen ryk Dzie łak 58 lat, 
– śp. Sta ni sła wa Piór kow ska 74 la ta.

Pa ra fia św. Idzie go:
– We wszyst kie piąt ki Wiel kie go Po stu Dro ga Krzy żo wa dla dzie ci o godz.

16.00, a dla do ro słych o 17.15. Dro ga Krzy żo wa asy sty pro ce syj nej w ka -
żdą nie dzie lę po mszy św. o godz. 12.00.

– Wspól ny śpiew Gorz kich Ża li w nie dzie le Wiel kie go Po stu o godz. 17.30
oraz w śro dy o godz. 17.45 przed mszą św. wie czor ną.

– Wka żdy pią tek Wiel kie go Po stu namszy św. ogodz. 18.00 tra dy cyj nie bę -
dzie zbie ra na ta ca na kwia ty do Gro bu Pań skie go.

– Msza św. w in ten cji miesz kań ców, któ rzy przy ję li ob raz „Je zu Ufam To bie”
z ulic: Ja śmi no wej, Po ziom ko wej, Ru mian ko wej, Wrzo so wej i Tru skaw ko -
wej 19 mar ca o godz. 18.00.

– W czwar tą nie dzie lę Wiel kie go Po stu, tj. 26 mar ca roz pocz ną się re ko lek -
cje w na szej pa ra fii. Ksiądz re ko lek cjo ni sta przy go to wał ulot ki z pro gra -
mem re ko lek cji i z mo żli wo ścią skie ro wa nia do nie go za py tań, czy przed -
sta wie nia mu pro ble mów. Ulot ki te są wy ło żo ne na pół ce pod chó rem.

– Zbli ża ją się Świa to we Dni Mło dzie ży Die ce zji Ło mżyń skiej w Wy szko wie.
Mo żna się spo dzie wać oko ło 2 500 mło dych lu dzi z ca łej die ce zji. Księ ża
zwra ca ją się z uprzej mą proś bą o przy ję cie mło dych na noc leg z 8 na 9
kwiet nia. Zgła szać się mo żna do ks. Ka ro la w kan ce la rii lub w za kry stii
po ka żdej mszy św. 

– 18 mar ca ogodz. 11.00 or ga ni zo wa ny jest wy jazd naMi ste rium Mę ki Pań -
skiej doOł ta rze wa. Koszt 30zł. Za pi sy wskle pi ku poddzwon ni cą (lub tel.
508 700 996).

Pa ra fia św. Woj cie cha:
– We wto rek Iwto rek mie sią ca – pomszy św. ogodz. 18.00 mo dli twy dośw.

Mi cha ła Ar cha nio ła.
– W śro dę 8 mar ca wy pa da Mię dzy na ro do wy Dzień Ko biet – po mszy św.

o godz. 18.00 spe cjal ne bło go sła wień stwo dla ko biet.
– Wso bo tę od bę dzie się „Wie czór za du my”. Tym ra zem wy świe tla ny bę dzie

film „Bóg w Kra ko wie”. 
– W nie dzie lę dzień swo ich imie nin ob cho dzi ks. Grze gorz Dę bek.
– W nie dzie lę o godz. 15.00 Ko ron ka do Bo że go Mi ło sier dzia przy ron dzie

ul. So wiń skie go w in ten cji na sze go mia sta i oj czy zny.
– W nie dzie lę ta ca prze zna czo na bę dzie na ogrze wa nie ko ścio ła.
– Za pi sa ni na piel grzym kę do Wil na i Mi ste rium Mę ki Pań skiej pro sze ni są

o ure gu lo wa nie na le żno ści.
– Pierw sza Ję zy ko wa Szko ła Pod sta wo wa wWy szko wie, pro wa dzo na przez

ZDZ za pra sza na Dzień Otwar ty 9 mar ca (czwar tek) w godz. 14.00-17.00. 
– Dro ga Krzy żo wa bę dzie w piąt ki: dla dzie ci o godz. 16.00, dla do ro słych

o godz. 17.30. Na Dro dze Krzy żo wej bę dzie my zbie rać ofia ry, któ re bę dą
prze zna czo ne do Gro bu Pań skie go i ce le dusz pa ster skie. Gorz kie Ża le bę -
dą w nie dzie lę po mszy świę tej o godz. 18.00.

– Or ga ni zo wa ny jest wy jazd doWar sza wy naSta dion Na ro do wy naspo tka -
nie z ks. Ba sho bo ra 1 lip ca. Koszt 70 zł. Za pi sy do 15 mar ca.

– Przyj mo wa ne są za pi sy ro dzin, któ re chcia ły by przy jąć nanoc leg mło dzież
zdie ce zji ło mżyń skiej, któ ra przy je dzie doWy szko wa naŚDM. Oso by chęt -
ne pro szo ne są o zgła sza nie się do za kry stii.

– 25 mar ca or ga ni zo wa ny jest wy jazd na Mi ste rium Mę ki Pań skiej do Oł ta -
rze wa. Po dro dze od wie dzi ny gro bu bł. ks. Je rze go Po pie łusz ki i świą ty ni
Opatrz no ści Bo żej. Wy jazd o godz. 9.00. Koszt 30 zł.

– Ja sno gór skie Brac two Eu cha ry stycz ne przy Ja snej Gó rze or ga ni zu je
VIII zjazd for ma cyj ny w dniu 25 mar ca. 

Pa ra fia Świę tej Ro dzi ny:
– W pią tek Dro ga Krzy żo wa o godz. 17.00 dla dzie ci, po mszy św. o godz.

18.00 dla do ro słych i mło dzie ży. Gorz kie Ża le w nie dzie lę po mszy św.
o godz. 9.00.

– Re ko lek cje wiel ko post ne od bę dą się od2 do4 kwiet nia. Prze wod ni czył im
bę dzie ks. Ra do sław Si wiń ski – ka płan die ce zji ko sza liń sko -ko ło brze skiej.

– W pią tek 10 mar ca przed uro czy sto ścią usta no wie nia ko ścio ła Sank tu -
arium Świę tej Ro dzi ny roz pocz nie się No wen na do Świę tej Ro dzi ny. 

– W nie dzie lę 12 mar ca o godz. 14.00 od bę dzie się sym po zjum do ty czą ce
współ cze snej ro dzi ny. Wśród pre le gen tów m.in. ks. bi skup Sta ni sław Ste -
fa nek, któ ry przez wie le lat prze wod ni czył Ra dzie do spraw Ro dzi ny
przyKo mi sji Epi sko pa tu Pol ski oraz wie lo let ni pro fe sor Wy dzia łu Stu diów
NadRo dzi ną, pro fe so ro wie UKSW, ata kże zna ne oso by zży cia pu blicz ne -
go i me diów. 

– W nie dzie lę o godz. 12.00, w ra mach przy go to wa nia do I Ko mu nii Świę -
tej msza św. i spo tka nie dla ro dzi ców i dzie ci. 

– Wdniach 31 mar ca do2 kwiet nia dla mło dzie ży star szej ido ro słych or ga -
ni zo wa ny jest Kurs No we Ży cie. Chęt ni mo gą już się za pi sy wać.     M&M’s

Nie ży je ks. Hen ryk Kie tliń ski

Ks. Hen ryk Kie tliń ski (1932-2017) (fot. arch.)
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VII Wio sen ne Spo tka nia 
z Woj skiem
21 mar ca, godz. 9.00, ha la WO SiR, ul. Geo de tów
45, wstęp wol ny. W pro gra mie: pre zen ta cja
uzbro je nia i wy po sa że nia żoł nie rzy, wy sta wa
sprzę tu hi sto rycz ne go, sto iska pro mo cyj na jed no -
stek i uczel ni woj sko wych, po kaz wal ki wręcz,
tre su ra psów spe cjal nych, de gu sta cja gro chów ki
i chle ba woj sko we go.

Woj sko wy kon cert 
21 mar ca, godz. 18.00 – kon cert Re pre zen ta cyj -
ne go Ze spo łu Ar ty stycz ne go Woj ska Pol skie go,
ha la WO SiR, ul. Geo de tów 45, wstęp wol ny, wej -
ściów ki do od bio ru w ka sie WOK „Hut nik” od 7
mar ca.

Spek takl „Szach -Mat”
19 mar ca, godz. 16.00 i 19.00, sa la wi do wi sko -
wa WOK „Hut nik”, bi le ty w ce nie 80 do na by cia
w ka sie ośrod ka. Ob sa da wy mien nie: Je rzy
Schej bal/Ma rek Siu dym, Ja cek Kop czyń ski/Kac -
per Ku szew ski, Sta ni sław Brej dy gant/Ma ciej Da -
mięc ki, An na Gor no staj/Jo an na Żół kow ska, An na
Mo drze jew ska/Rok sa na Szmi gie ro -Plisz ka. Opo -
wieść o sta rej przy jaź ni, no wej fa scy na cji i dru -
giej mło do ści. Czy mo żna zmie nić zwy cza je sta -
re go żoł nie rza? Czy do ko na te go atrak cyj na ko -
bie ta? Co na no wą fa scy na cję oj ca po wie je go
syn?

Program dla przedszkoli 
Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik” oraz Zespół
Pieśni i Tańca „Oberek” realizują program
edukacyjny pt. „Nasza mała ojczyzna”. Jest
skierowany do przedszkolaków z miasta i gminy
Wyszków oraz powiatu wyszkowskiego. 
Zainteresowane przedszkola proszone są o kontakt
w sprawie realizacji programu z kierownikiem
zespołu Danutą Deptułą tel. 693 133 562.

Dys ku syj ny Klub Fil mo wy
13 kwietnia, godz. 18.00, kameralna sala kinowa,
wstęp wolny.

10. Grand Off – Naj lep sze
Nie za le żne Krót kie Fil my Świa ta
12 mar ca, godz. 17.00 – prze gląd po fe sti wa lo wy,
sa la wi do wi sko wa WOK „Hut nik”, wstęp wol ny.

Ka ba ret Jur ki w pro gra mie:
„Świę ta pol skie”
8 kwiet nia, godz. 18.00, sa la wi do wi sko wa WOK
„Hut nik”, bi le ty w ce nie 60 zł do na by cia w ka sie.

„Za trzy ma ne chwi le” 
Wy sta wa fo to gra fii An ny Mie rze jew skiej Mi zio łek.

Roz ryw ka 

O tym jak po trzeb ne są prze ci -
wień stwa, wy zwa nia zwią za ne
z tym, że się ró żni my opo wie -
dzia ła tań cem i śpie wem Re wia
Dzie cię ca „Sy la ba” pre zen tu jąc
swój naj now szy spek takl „Kon -
tra sty”. Pra pre mie ra od by ła się
4 mar ca w Wy szkow skim
Ośrod ku Kul tu ry „Hut nik”. 

Dziew czę ta za pre zen to wa ły kon -
tra sty, któ re nie roz łącz nie wią żą
się z ży ciem czło wie ka, dy cho to -
mie: we so ły -smut ny, gru by -chu dy,
ro zum -ser ce, mia sto -wieś, do ro -
sły -dziec ko, ogień -wo da, dzień -
-noc, apa tycz ny -ener gicz ny, zdro -
wy -cho ry, tra dy cyj ny -no wo cze sny
itp. Ka żda od sło na przed sta wie nia
by ła opa trzo na ry mo wa nym opi -
sem, któ ry czy ta ła Mar ta Grzym -
kow ska. „Lu dzie też są bar dzo ró -
żni, ten spo koj ny, ten cho le ryk.
Ni by coś ich pcha do sie bie, prze -
szka dza ją złe ma nie ry. To mie -
szan ka wy bu cho wa, cza sem kwit -
nie jak prze bi śnieg, ognia z wo dą
nie po łą czysz, dwo je lu dzi –
oczy wi ście” – brzmiał je den
z wier szy. Na prze ci wień stwach,
kon tra stach opie ra się har mo nia
świa ta – to mo rał przed sta wie nia.
Bo czy wy obra ża my so bie ży cie
w świe cie, w któ rym wszy scy je -
ste śmy ta cy sa mi?
Pra pre mie ra by ła też oka zją
do uro czy ste go po że gna nia
dziew cząt, któ re roz sta ją się
z „Sy la bą” – Alek san dry Or łow -
skiej, Mi le ny Pa le sy, Alek san dry
Na siad ki. Ire na Zdu nek wrę czy ła
ta kże sta tu et kę Przy ja ciel Sy la by
przed sta wi ciel ce fir my Pro 4Me -
dia, któ ra wspie ra re wię, a w tym
ro ku prze ka za ła jej ekran i pro jek -
to ry. 
Po za koń cze niu wi do wi ska we

foy er „Hut ni ka” od by ło się ka me -
ral ne spo tka nie przy tor cie
z udzia łem współ twór ców „Kon -
tra stów” go ści wy da rze nia i sy la -
bia nek. 
W spek ta klu „Kon tra sty” wy stą pi -
ła Re wia Dzie cię ca „Sy la ba”
w skła dzie: Ni ko la Abram czyk,
Ewa An to niak, Ju lia An to niak,
Ka ro li na Brej nak, Ga brie la Cheł -
chow ska, We ro ni ka Chod kow ska,
An to ni na Czaj ka, Ma ria Czaj ka,
Alek san dra Czu pry niak, Ma ria
Czyż, Ad rian na De nis, Ka ta rzy -
na Dud kie wicz, Ali cja Dzie dzic,
Zu zan na Dzie dzic, An na Gaj dek,
Mar ty na Gar bar czyk, Lau ra Iwań -

ska, San dra Iwań ska, Wik to ria Ja -
kub czak, We ro ni ka Ja ro sik, Mag -
da le na Ka siń ska, San dra Ko ryt -
kow ska, Ma ja Ko wal czyk, Ewa
Ko żlik, Zu zan na Kró li kow ska,
Wik to ria Kró li kow ska, Ame lia
Ku kwa, Ka ro li na Ku kwa,
Agniesz ka Ku row ska, San dra Ły -
sik, Ju lia Ły si kow ska, Mar ty -
na Łysz kow ska, Wik to ria Mar -
szał, Ja go da Mia now ska, Ali cja
Na bia łek, Mal wi na Ogro dziń ska,
We ro ni ka Pod po ra, Jo an na Pu -
chal ska, Do mi ni ka Puch ta, Ka ro li -
na Pu ław ska, Oli wia Ra dzi szew -
ska, Alek san dra Rejf, Oli wia Ro -
siń ska, Emi lia Ru kat, Pau li na Sa -

bak, Klau dia Sko czeń, Jo lan ta
Skow roń ska, Mar ta So bo lew ska,
Alek san dra Szcza pa, Oli wia Styś,
Kin ga Szy mań ska, We ro ni ka
Świad kow ska, Ka ro li na Wró bel,
Ga brie la Zdziar stek, Ma ja Zglec,
Ga brie la Zię ta ra, Ka ro li na Zyśk,
Iza be la Abram czyk. Go ścin nie
wy stą pił Da niel Chli biuk. 
Re ali za to rzy spek ta klu: świa tło –
Star Li ght Nor bert Chrza now ski,
mul ti me dia – Pro 4Me dia, Adam
Ja nus, Ka ta rzy na Błasz czak, Chri -
sto pher Kol czyń ski, dźwięk – Da -
wid Ga ba ra, opra co wa nie mu -
zycz ne – Ka ta rzy na Błasz czak,
przy go to wa nie wo kal ne – Ire -
na Zdu nek, ma ste ring – Piotr
Sem czuk, lek tor – Mar ta Grzym -
kow ska, tek sty – Ire na Zdu nek,
Mar ta Grzym kow ska, cho re ogra -
fia – Ka ta rzy na Błasz czak, Ire -
na Zdu nek, Be ata Wierz cho łow -
ska, asy stent cho re ogra fa – Alek -
san dra Perzy na, ko stiu my – Ire -
na Zdu nek, Ka ta rzy na Błasz czak,
Bar ba ra Dep tu ła, Alek san dra
Perzy na, Bo że na Mi cha lak, Mo ni -
ka Tu rek, sce no gra fia i re kwi zy ty
– Ra da Ro dzi ców Re wii „Sy la -
ba”, sce na riusz i re ży se ria – Ire -
na Zdu nek, Ka ta rzy na Błasz czak,
kie row nic two ar ty stycz ne – Ire -
na Zdu nek, fil mo wa nie i mon taż
– Fo to -Lab Le szek Ciach. 
Naj bli ższe po ka zy „Kon tra stów”:
7-9 mar ca godz. 8.30, 10.30,
12.30 – kon cer ty dla grup zor ga -
ni zo wa nych, 10 mar ca godz.
10.00 – kon cert cha ry ta tyw ny,
godz. 12.30 – kon cert dla grup
zor ga ni zo wa nych.J.P.Wię cej zdjęć
na www.fa ce bo ok.com/wy szko -
wiak

J.P.

Ognia z wo dą nie po łą czysz,
dwo je lu dzi – oczy wi ście 

Wię cej zdjęć
fa ce bo ok.com/wy szko wiak 

(fot. J.P.)

(fot. J.P.)

(fot. J.P.)
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W skrócie:

Rhi nos tre no wa li z War saw Eagles
Rhi nos Wy szków roz po czy na ją ostat nie dwa ty go dnie przy go to wań do roz -
gry wek PLFA 1. W nie dzie lę 5 mar ca wy szko wia nie sko rzy sta li z za pro sze nia
do wspól nych tre nin gów od Top Li go we go ze spo łu War saw Eagles! No so ro -
żce mo gli po tre no wać z kra jo wą czo łów ką, na nie do stęp nym w na szym po -
wie cie, du żym bo isku. Miej my na dzie ję, że zdo by wa ne w ten spo sób do -
świad cze nia po mo gą dru ży nie w in au gu ra cyj nym star ciu li go wym z Ar chers
Byd goszcz, któ re od bę dzie się w so bo tę 18 mar ca na te re nie ry wa li. 

Wy ma kracz lep szy od WKS -u
W nie dzie lę 5 mar ca dwie pił kar skie eki py se nio rów z te re nu na sze go po wia -
tu spo tka ły się w spo tka niu spa rin go wym. W me czu po mię dzy B -kla so wym
Wy ma kra czem Dłu go sio dło a A -kla so wym WKS -em Rzą śnik nie by ło wi dać
na bo isku ró żni cy klas. Pierw sza od sło na by ła bar dzo wy rów na na, po bram ce
Da mia na No wic kie go Wy ma kracz pro wa dził 1:0. W dru giej od sło nie oba ze -
spo ły roz po czę ły wy mia nę cio sów. Zwy cię sko wy szli z niej pił ka rze z Dłu go -
sio dła, któ rzy po bram kach Ada ma Du dy (trzech tra fie niach), Emi la Mo stow -
skie go i Emi la Ro gal skie go po ko na li WKS 6:3. Go le dla eki py z Rzą śni ka zdo -
by li Ja kub Wierz choń, Ma te usz Kraw czyk i Ro bert Go łę biew ski. 

UKS Czwór ka po pierw szym spa rin gu
W so bo tę 4 mar ca na bo isku Or lik przy Gim na zjum nr 2 w Wy szko wie swój
pierw szy mecz to wa rzy ski ro ze gra ła dru ży na UKS -u Czwór ka Wy szków (rocz -
nik 2009/10). Pod opiecz ni tre ne ra Krzysz to fa Ogro dziń skie go po ko na li ró -
wie śni ków z So ko ła Se rock 10:3. Wy szko wia nie wy stą pi li w skła dzie: Ka mil
Ja szew ski, Oskar Gał czyń ski, Ma ciej Ko sio rek, Mi łosz Ka li now ski, Fi lip Gie rał -
tow ski, Eryk Za lew ski, Alek san der Go łę biew ski, Mi ko łaj Szulc, To mek Księ żak,
Ja kub Ro lek, Ma te usz Ogro dziń ski, Maks Wul tań ski, Mi ko łaj Ko wal czyk. 
Tre ne rzy: Krzysz tof Ogro dziń ski (pił ka no żna), Kon rad Chrzczo now ski (mo to -
ry ka), Ra do sław Gra bow ski (ka ra te). 

Wy szkow ska Li ga Or li ka przyj mu je 
za pi sy do no we go se zo nu
Or ga ni za tor Wy szkow skiej Li gi Or li ka za pra sza do udzia łu w dru giej edy cji
roz gry wek szó stek pił kar skich – Wio sna 2017. In for ma cje oraz zgło sze nia bę -
dą przyj mo wa ne pod nr te le fo nu 604 643 753 do 12 mar ca br. 

Dru ży no wy te nis sto ło wy gim na zjów
Te go rocz na ry wa li za cja w Po wia to wych Igrzy skach Spor to wych Szkół Gim na -
zjal nych w dru ży no wym te ni sie sto ło wym oka za ła się bar dzo za cię ta. W ka te -
go rii dziew cząt trium fo wa ło Gim na zjum w Rzą śni ku, wśród chłop ców prym
wie dli te ni si ści z Gim na zjum w Wo li Myst kow skiej.
W tur nie ju dziew cząt wy star to wa ło 10 ze spo łów, przy czym szko ły z Brańsz -
czy ka, So mian ki i Rzą śni ka wy sta wi ły po dwa ze spo ły. Kla sy fi ka cja koń co wa
tur nie ju wy glą da ła na stę pu ją co:
1 miej sce – Gim na zjum Rzą śnik (1 ze spół): Na ta lia Tar no żew ska, Ka ro li na
Zwo liń ska. Opie kun: Iwo na Za rem ba.
2 miej sce – Gim na zjum Rzą śnik (2 ze spół): Mał go rza ta Żu raw ska, Pau li na Ku -
le sza. Opie kun: Iwo na Za rem ba.
3 miej sce – Gim na zjum nr 1 Wy szków: We ro ni ka Woj ta szek, We ro ni ka Ko -
zon, Ma ria To po lew ska. Opie kun: Sła wo mir Ne my ski. 
4 miej sce – Gim na zjum So mian ka (1 ze spół)
5 – 6 miej sce – Gim na zjum Za bro dzie, Gim na zjum Brańsz czyk (1 ze spół)
7 – 8 miej sce – Gim na zjum Sta re Bo se wo, Gim na zjum Dłu go sio dło
9 – 10 miej sce – Gim na zjum So mian ka (2 ze spół), Gim na zjum Brańsz czyk (2
ze spół) 
Naj lep szą za wod nicz ką tur nie ju by ła Na ta lia Tar no żew ska (Gim na zjum
w Rzą śni ku). Opie kun zwy cię skiej dru ży ny Iwo na Za rem ba zo sta ła na to miast
wy ró żnio na pa miąt ko wym Srebr nym Dy plo mem dla naj lep szej tre ner. 
W ry wa li za cji chłop ców wal czy li ze so bą za wod ni cy je de na stu ze spo łów. Tu -
taj rów nież nie któ re gim na zja wy sta wi ły po dwa te amy (Gim na zjum w Sta -
rym Bo se wie, w Wo li Myst kow skiej, w Po rę bie oraz w Za bro dziu). Po ni żej
pre zen tu je my kla sy fi ka cję koń co wą tur nie ju:
1 miej sce – Gim na zjum Wo la Myst kow ska (1 ze spół): Ja kub Ka miń ski, Ma ciej
Wit kow ski. Opie kun: Pa weł Gryc.
2 miej sce – Gim na zjum Sta re Bo se wo (1 ze spół): Ma te usz Po le ski, Bar tosz
Wró bel. Opie kun: Krzysz tof Po chma ra. 
3 miej sce – Gim na zjum Ryb no: Ja kub Bor kow ski, Do mi nik Klu czek. Opie kun:
To masz Kat ner. 
4 miej sce – Gim na zjum nr 1 Wy szków
5 – 6 miej sce – Gim na zjum Wo la Myst kow ska (2 ze spół), Sta re Bo se wo (2
ze spół)
7 – 8 miej sce – Gim na zjum Za bro dzie (2 ze spół), Gim na zjum Po rę ba (1 ze -
spół)
9 – 11 miej sce – Gim na zjum Za bro dzie (1 ze spół), Gim na zjum Rzą śnik, Gim -
na zjum Po rę ba (2 ze spół)
Ja ko naj lep sze go za wod ni ka tur nie ju wy ró żnio no Ja ku ba Ka miń skie go z Gim -
na zjum w Wo li Myst kow skiej. Srebr ny Dy plom dla naj lep sze go tre ne ra otrzy -
mał Pa weł Gryc. Tu ru

Nie od był się pla no wa ny
na so bo tę 4 mar ca in au gu ru -
ją cy run dę wio sen ną mecz po -
mię dzy Bu giem Wy szków
a Ma zo vią Mińsk Ma zo wiec -
ki. Po wo dem prze ło że nia spo -
tka nia był zły stan mu ra wy,
bę dą cy efek tem in ten syw nych
opa dów desz czu w ostat nim
okre sie. 

O prze ło że nie me czu za wnio -
sko wa li w ofi cjal nym pi śmie
do Ma zo wiec kie go Związ ku
Pił ki No żnej dzia ła cze Bu gu

Wy szków. Za rząd MZPN -
-u przy chy lił się do proś by wy -
szkow skie go klu bu. Tym sa -
mym mecz z Ma zo vią Mińsk
Ma zo wiec ki zo stał prze ło żo ny
i od bę dzie się w nie zna nym
jesz cze, póź niej szym ter mi nie. 
Tym sa mym Bug po wi nien za -
in au gu ro wać roz gryw ki run dy
wio sen nej w naj bli ższą nie dzie -
lę w Ostro łę ce w me czu prze -
ciw ko Tę czy Ły se. Ze spół be -
nia min ka li gi nie sta wił się jed -
nak na spo tka niu prze ciw ko
MKS -owi Prza snysz, któ re po -
wi nien ro ze grać w ostat nią so -
bo tę. Ze spół z Prza sny sza uzy -
skał trzy punk ty wal ko we rem.
Trud na sy tu acja Tę czy sta wia
więc pod zna kiem za py ta nia
mecz z Bu giem. Co praw da
do wy szkow skie go klu bu nie
wpły nę ło jesz cze ofi cjal ne od -
wo ła nie, więc na ten mo ment
mecz, przy naj mniej w świe tle
ofi cjal nych prze pi sów, po wi nien
się od być. Wszyst ko wy ja śni się

jed nak w naj bli ższych dniach. 
Po ni żej pu bli ku je my szcze gó -
ło wy ter mi narz Bu gu na run -
dę wio sen ną: 
21. ko lej ka (nie dzie la 12 mar ca
godz. 12.00): Tę cza Ły se –
Bug.
22. ko lej ka (so bo ta 18 mar ca
godz. 15.00): Bug – Czar ni Wę -
grów.
23. ko lej ka (so bo ta 25 mar ca
godz. 14.00): Oża ro wian ka
Oża rów Ma zo wiec ki – Bug.
24. ko lej ka (so bo ta 1 kwiet nia
godz. 15.00): Bug – Do lcan
Ząb ki.
25. ko lej ka (8 lub 9 kwiet nia):
Unia War sza wa – Bug.
26. ko lej ka (14 lub 15 kwiet -
nia): Bug – MKS Prza snysz.
27. ko lej ka (so bo ta 22 kwiet nia
godz. 16.00): Bug – Po goń Gro -
dzisk Ma zo wiec ki.
28. ko lej ka (so bo ta 29 kwiet nia
godz. 17.00): Ostro via Ostrów
Ma zo wiec ka – Bug.
29. ko lej ka (śro da 3 ma ja godz.

17.00): Bug – KS Ło mian ki.
30. ko lej ka (so bo ta 6 ma ja
godz. 11.00): Hut nik War sza wa
– Bug.
31. ko lej ka(so bo ta 13 ma ja
godz. 17.00): Bug – Bzu ra So -
cha czew.
32. ko lej ka (śro da 17 ma ja
godz. 17.00): MKS Cie cha nów
– Bug.
33. ko lej ka (so bo ta 20 ma ja
godz. 15.00): Bug – Wi sła
II Płock.
34. ko lej ka (so bo ta 27 ma ja):
Del ta Słup no – Bug.
35. ko lej ka (śro da 31 ma ja
godz. 18.00): Bug – Po goń
II Sie dl ce.
36. ko lej ka (so bo ta 3 czerw ca):
Błę kit ni Ra ciąż – Bug.
37. ko lej ka (so bo ta 10 czerw ca
godz. 17.00): Bug – Pod la sie
So ko łów Pod la ski.
38. ko lej ka (so bo ta 17 czerw ca
godz. 17.00): Mła wian ka Mła -
wa – Bug.

Tu ru

Bug nie roz po czął run dy

Nie ste ty, Mar cin Na ruszcz ka
nie zdo łał przed łu żyć pas sy
zwy cięstw w mie sza nych sztu -
kach wal ki do sied miu. Pod czas
ga li PLM MA 72 w pod war -
szaw skich Ło mian kach, fi gh ter
ro dem ze Sta re go Bo se wa, zo -
stał zdys kwa li fi ko wa ny w dru -
giej run dzie mi strzow skie go po -
je dyn ku z Co stel lo Van Ste eni -
sem.

Ga la PLM MA 72 od by ła się
w so bo tę 4 mar ca. Po raz pierw -
szy im pre za fe de ra cji Mi ro sła wa
Okniń skie go by ła trans mi to wa na
na ży wo w ogól no do stęp nej te le -
wi zji Puls. By ła to wy śmie ni ta
oka zja dla do tych cza so we go mi -
strza fe de ra cji PLM MA w wa dze
śred niej (-84 kg) Mar ci na Na -
ruszcz ki do po ka za nia się
przed szer szą pu blicz no ścią. Uda -
ło się to jed nak tyl ko po ło wicz -
nie.
Czo ło wy za wod nik swo jej ka te -
go rii wa go wej w kra ju w Ło -
mian kach po dej mo wał w pią tej
obro nie pa sa Ho len dra, Co stel lo
Van Ste eni sa. Już po ogło sze niu
te go ze sta wie nia pew nym by ło,
że Mar ci na cze ka naj bar dziej wy -
ma ga ją cy od dłu ższe go cza su ry -
wal. Po twier dzi ła to pierw sza
run da mi strzow skie go po je dyn ku.
Moc no za czął ją Van Ste enis, któ -
ry już w pierw szych se kun dach
wal ki moc no tra fił Mar ci na
w stój ce. Na ruszcz ka szyb ko jed -
nak się po zbie rał i wal ka się wy -
rów na ła. W dru giej run dzie

w okta go nie roz go rza ła to tal na
woj na. Obaj za wod ni cy nie
szczę dzi li so bie cio sów w stój ce.
W pew nym mo men cie Na ruszcz -
ka ude rzył pod siat ką ry wa la ko -
la nem, za co sę dzia od jął za wod -
ni ko wi punkt (ar bi ter uznał, że
Van Ste enis w mo men cie kop nię -
cia znaj do wał się już na ma cie).
Po wzno wie niu po je dy nek prze -
niósł się do par te ru. W pew nym
mo men cie Ho len der pró bo wał
za ło żyć Mar ci no wi dźwi gnię
na ko la no. Na ruszcz ka chciał roz -
bić uchwyt ry wa la kop nię ciem

wol ną no gą w klat kę pier sio wą,
ale źle wy mie rzył cios i tra fił
prze ciw ni ka w gło wę. Kop nię cia
w gło wę, w mo men cie gdy ry wal
znaj du je się w par te rze, są nie do -
zwo lo ne. W re zul ta cie sę dzia
prze rwał po je dy nek i ogło sił zwy -
cię stwo Van Sten ni sa przez dys -
kwa li fi ka cję.
Po je dy nek był bar dzo wy rów na -
ny i trzy mał ki bi ców w na pię ciu.
Gdy by Na ruszcz ka zdo łał prze ła -
mać ry wa la w prze pi so wy spo -
sób, mo żna by ło by uznać, że fan -
ta stycz nie po ka zał się przed te le -

wi zyj ną pu blicz no ścią. Nie ste ty,
koń co wy wy nik psu je ca ły efekt,
któ ry przy nio sła wal ka. Ist nie je
jed nak du ża szan sa na re wa nż.
Co stel lo Van Ste enis stwier dził
po wal ce, że ta kie jej za koń cze nie
go nie sa tys fak cjo nu je i chciał by
roz strzy gnąć ry wa li za cję z Mar ci -
nem w ko lej nej wal ce. Z te go po -
my słu bar dzo za do wo lo ny był
Na ruszcz ka, a wstęp nie re wa nż
za ak cep to wał rów nież pre zes
PLM MA – Mi ro sław Okniń ski.
Cze ka my więc na dal szy roz wój
wy pad ków!                       Tu ru 

Na ruszcz ka stra cił pas
PLM MA po dys kwa li fi ka cji

Mar cin Na ruszcz ka (fot. org.)



IV liga, grupa mazowiecka (północ):
1. MKS Ciechanów 43 51-23
2. Pogoń Grodzisk Maz. 43 48-22
3. Błękitni Raciąż 40 47-24
4. Mazovia Mińsk Maz. 40 47-24
5. Wisła II Płock 37 42-26
6. KS Łomianki 33 36-34
7. Ożarowianka Ożarów Maz.31 31-21
8. Hutnik Warszawa 30 30-25
9. Mławianka Mława 29 24-27
10. Pogoń II Siedlce 28 29-31
11. Czarni Węgrów 27 29-29
12. Dolcan Ząbki 26 32-30
13. MKS Przasnysz 26 31-30
14. Bug Wyszków 26 25-27
15. Bzura Chodaków 22 22-29
16. Tęcza Łyse 19 26-46
17. Podlasie Sokołów Pod.18 21-48
18. Ostrovia Ostrów Maz. 15 16-33
19. Unia Wa-wa 10 16-45
20. Delta Słupno 6 18-47

A-klasa, grupa: Warszawa I:
1. Escola Warszawa 35 51-13
2. Bug II Wyszków 33 49-22
3. Mazur Radzymin 30 57-26
4. SRT Halinów 27 39-23
5. Wkra Pomiechówek 27 34-19
6. Huragan II Wołomin 25 42-30
7. ŁKS Łochów 21 34-35
8. MKS Hutnik Wa-wa 21 31-22
9. Wicher Kobyłka 18 28-26
10. KS II Łomianki 15 23-29
11. AON Rembertów 12 22-30
12. Kamionek Warszawa 9 28-61
13. WKS Rząśnik 9 20-40
14. SKP Korona Wa-wa 4 25-60

II liga kobiet grupa: mazowiecka:
1. MUKS Tomaszów Maz.26 39-15
2. Stomil Olsztyn 23 26-4
3. UMKS Zgierz 23 17-8
4. Ząbkovia Ząbki 21 33-13
5. KU-AZS UW Wa-wa 20 16-8
6. KS Teresin 20 22-7
7. Piastovia Piastów 13 21-21
8. Jantar Ostrołęka 12 20-22
9. Loczki Wyszków 10 19-43
10. Forty Piątnica 6 11-29
11. Kolejarz Łódź 6 7-24
12. Helios Białystok 0 9-46

B-klasa, gr. Ostrołęka:
1. KS Pniewo 22 34-15
2. WKS Mystkówiec Stary20 37-21
3. Iskra Zaręby Kościelne 20 26-17
4. Wymakracz Długosiodło19 47-19
5. GUKS Krasnosielc 19 29-17
6. Bartnik Myszyniec 17 46-21
7. GKS Andrzejewo 17 32-26
8. GLKS Lelis 10 25-41
9. Orz Goworowo 7 9-33
10. Kurpik II Kadzidło 7 9-33
11. FC 2013 Różan 0 5-58
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KĄCIK
MŁODZIEŻOWCA

Młodziki sparowały w Ostrołęce
Podopieczni trenera Mariusza Szajczyka z rocznika 2005 rozegrały w
sobotę 25 lutego w Ostrołęce mecz sparingowy z miejscową Akademią
Piłki Nożnej. Spotkanie zostało rozegrane na „dużym” boisku, co niestety
odbiło się na wyniku (wyszkowianie nie mają obecnie możliwości treningu
na dużym obiekcie). Podopieczni trenera Szajczyka nadrabiali jednak braki
w ograniu charakterem na boisku. Po bramkach Kacpra Zadrożnego (dwa
trafienia) i Kacpra Wykowskiego, Bug uległ ostatecznie gospodarzom 3:5.
APN Ostrołęka – Bug Wyszków 5:3 (1-2, 2-1, 2-0)
Bug: Trzciński, Rykaczewski, Zakrzewski, Stokarski, Durka, Kruciński,
Witkowski, Zadrożny, Okular, Gut, Chawłowski, Dziubłowski, Kulasiński,
Wykowski, Wałowski, Jeżak, Kandybowicz, Szymański, Nożewski.
Trener: M. Szajczyk.
Młodziki już przygotowują się do następnego sparingu, w którym zmierzą
się z drugoligowym zespołem FFA Warszawa. Mecz zostanie rozegrany we
wtorek 7 marca w stolicy. 

Orliki pokonały Łochów
W piątek 3 marca Orliki z rocznika 2006 rozegrały w Wyszkowie mecz
sparingowy z rówieśnikami reprezentującymi ŁKS Łochów. Spotkanie
składało się z pięciu 15-minutowych części. W każdej z nich trener Paweł
Zacharski desygnował do gry inny skład. Początek meczu należał do gości,
którzy po kilku minutach pierwszej części gry prowadzili 2:0.
Wyszkowianie szybko jednak się obudzili. Po półgodzinie gry był remis 3:3
(po bramkach Piotra Wielgolewskiego, Adama Radziewicza i Jana
Roszkowskiego). Kolejne dwa kwadranse należały w całości do gospodarzy,
którzy zdobyli cztery bramki z rzędu. Ich autorami byli Igor Falbowski oraz
ponownie Radziewicz (dwa trafienia) i Roszkowski. Rywale odpowiedzieli
w ostatniej części gry dwiema bramkami, które ostatecznie ustaliły wynik
meczu na 7:5 dla wyszkowian. Gratulujemy!
Bug Wyszków (2006) – ŁKS Łochów 7:5 (1-2, 2-1, 1-0, 3-0, 0-2)
Bug: D. Traczyk, A. Buźniak, P. Wielgolewski, J. Ludwikowski, H.
Stworzyjanek, K. Nożewski, B. Stworzyjanek, B. Ziętara, J. Chodkowski, B.
Juszczyński, J. Roszkowski, E. Wójcik, W. Laskowski, J. Pyśk, M. Fijałkowski,
I. Falbowski, A. Radziewicz, K. Kulesza, B. Uzdowski.
Trenerzy: P. Zacharski, P. Wójcik.                                                           Turu

Czwar te zwy cię stwo w roz -
gryw kach IV li gi siat ka rzy do -
pi sał do swo je go kon ta ze spół
Cam pe ra Wy szków. Pod opiecz -
ni tre ne ra Ma cie ja Głów czyń -
skie go po ko na li we wła snej ha li
Iskrę War sza wa 3:0.

Mecz zo stał ro ze gra ny w so bo tę 4
mar ca. Fa wo ry tem me czu był
Cam per, jed nak nie mo żna by ło
skre ślać Iskry, któ rą mo żna uznać
za trze cią si łę gru py A roz gry wek
ma zo wiec kiej, IV li gi. Pierw sze
dwa se ty na le ża ły do Cam pe ra.
Ze spół go spo da rzy do mi no wał
w prak tycz nie ka żdym ele men cie
siat kar skie go rze mio sła i pew nie
wy grał, od po wied nio do 19
i do 13. W trze cim, i jak się póź -
niej oka za ło, ostat nim se cie, ry wa -
le po sta wi li go spo da rzom naj cię -

ższe wa run ki. Osta tecz ne go zwy -
cięz cę wy ło ni ła do pie ro ry wa li za -
cja na prze wa gi, w któ rej wię cej
zim nej krwi za cho wa li siat ka rze
tre ne ra Głów czyń skie go i to oni
cie szy li się z koń co we go trium fu. 
W na stęp nym spo tka niu Cam per
po dej mie we wła snej ha li eki pę
Zaw krza Mła wa. Mecz po mię dzy
li de rem i wi ce li de rem ta be li zo sta -
nie ro ze gra ny w pią tek 10 mar ca,
po czą tek o godz. 18.45. Wszyst -
kich ki bi ców ser decz nie za pra sza -
my!

Tu ru
Ak tu al na ta be la:
1. Zaw krze Mła wa 20 21-6
2. Cam per Wy szków 13 14-4
3. Iskra War sza wa 9 11-15
4. Start Li po wiec 5 9-14
5. Gwar dia Le gio no wo 1 5-21

Cam per po ko nał Iskrę 

W nie dzie lę 5 mar ca w Ko był ce
od był się fi na ło wy etap zi mo we -
go cy klu Po land Bi ke Ma ra -
thon. Na star cie nie za bra kło
ko la rzy KK Ca te na Wy szków.

W Ko był ce ko la rze mie li do wy -
bo ru wy ści gi na dwóch dy stan -
sach – Mi ni (18 km) oraz Max
(30 km). Ko rzyst na au ra spra wi ła,
że na star cie po ja wi ło się po nad

230 uczest ni ków. Wśród nich do -
bre wy ni ki osią gnę li ko la rze Ca te -
ny Wy szków. Na dy stan sie Mi ni
barw wy szkow skie go klu bu bro -
nił Ka mi Ro jek, któ ry osta tecz nie
uzy skał trze cie miej sce w ka te go -
rii M2 (dzie wią te miej sce w ka te -
go rii Open). Na dy stan sie Max
Pa weł Trzciń ski za jął trze cie miej -
sce w ka te go rii M4 (czter na sta lo -
ka ta w kla sy fi ka cji Open). Naj -
więk szy suk ces osią gnął jed nak
Mi ro sław Bra lew ski, któ ry dzię ki
wy wal cze niu dru gie go miej sca
w ka te go rii M5 (szes na sta lo ka ta
w ka te go rii Open) za pew nił so bie
zwy cię stwo w kla sy fi ka cji ge ne -
ral nej ca łe go cy klu zi mo we go Po -
land Bi ke Ma ra thon. Ser decz nie
gra tu lu je my!
Wy szkow skich ko la rzy bę dzie
mo żna po raz ko lej ny zo ba czyć
już w naj bli ższą nie dzie lę w Dłu -
go sio dle, gdzie od bę dzie się wiel -
ki fi nał Nor thec MTB Zi mą.
Wszyst kich ki bi ców ser decz nie
za pra sza my. Co wię cej, ka żdy
mo że wziąć udział w wy ści gu,
wy star czy mieć ro wer, kask
i odro bi nę chę ci! Start wy ści gu
głów ne go o godz. 11.00.

Tu ru 

Ko la rze Ca te na Wy szków
z suk ce sa mi 
w Po land Bi ke Ma ra thon

(fot. org.)

W so bo tę 4 mar ca na te re nie
War sza wy, Pia secz na, Słom czy -
na i Gó ry Kal wa rii od był się 52
Rajd Mon te Ca lva ria. Na po -
dium im pre zy zna leź li się Kac -
per Ter li kow ski z pi lo tem Mar -
ci nem Grab skim. 
Te go rocz ny Rajd Mon te Ca lva ria
skła dał się z 12 prób. Wy szkow -
ski kie row ca raj do wy Kac per Ter -
li kow ski wraz z pi lo tem Mar ci -
nem Grab skim star to wa li w nim
no wym sa mo cho dem, Sub a ru Im -
pre zą. Po świet nej jeź dzie wy -
szkow ska za ło ga za ję ła osta tecz -
nie trze cie miej sce w kla sie 5 oraz

trze cie miej sce w kla sy fi ka cji ge -
ne ral nej raj du. Wy nik mógł być
jesz cze lep szy, jed nak bio rąc
pod uwa gę, że był to dru gi ofi -

cjal ny wy stęp Kac pra w no wym
sa mo cho dzie, to jest cze go gra tu -
lo wać.
– Na ra zie uczę się sa mo cho du.
Moc, któ rą po sia da i stwa rza ne
przez Sub a ru mo żli wo ści, to coś,
cze go bra ko wa ło mi za kie row ni -
cą Sa xo – po wie dział po raj dzie
Kac per Ter li kow ski. 
Na stęp ny start wy szkow skie go
kie row cy już za ty dzień. Ter li -
kow ski we źmie udział w ko lej nej
run dzie Kró lew skie go Mo tul Cup
na war szaw skim Słu żew cu. Gra -
tu lu je my i ży czy my po wo dze nia!

Tu ru

Ter li kow ski trze ci w Mon te Ca lva ria

(fot. org.)

(fot. HM)



� projekty typowe
� projekty indywidualne
� świadectwa energetyczne, nadzory budowlane
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Og³oszenie drobne zamówione do „Wyszkowiaka” ukazuje siê bezp³atnie w internetowym wydaniu tygodnika. 
SprawdŸ: http://wyszkowiak.pl

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam
� Działki budowlane po 1300 m2,

woda, prąd, droga asfaltowa,
dobra lokalizacja, od 80 zł/m2,
Somianka, tel. 602-789-225 (8)

� Sprzedam działkę, Lucynów, tel.
512-093-907 (d.o.)

� Sprzedam drewniany dom.
Szczegóły pod nr tel. 697-099-
249 (d.o.)

� Sprzedam mieszkanie na ul.
Wąskiej, tel. 661-599-705 (13)

� Sprzedam M-4 46,7 m2 ul.
Sowińskiego, tel. 505-999-783,
508-505-769 w godz. 16.00 -
20.00 (12)

� Sprzedam garaże na ulicy
Sienkiewicza, tel. 511-735-906
(d.o.)

� Mieszkanie własnościowe 3-
pokojowe, 48 m2 III piętro ul.
Prosta 9/róg Sowińskiego, tel.
600-886-347 (14)

� Dom w Gulczewie stan surowy
zamknięty, tel. 601-74-54-70,
502-599-206 (14)

� Dom bliźniak na ul.
Kochanowskiego o pow.
użytkowej 116,61m2 z działką
332m2, tel. 501-041-251 (16)

� Sprzedam działkę budowlaną
2100 m2 w Leszczydole
Nowinach, tel. 29 679-12-60,
607-127-018 (10)

� Działka budowlano-rolna 6000
m2 w okolicach Wyszkowa, tel.
601-74-54-70, 502-599-206
(14)

� Sprzedam lub zamienię na
mniejsze mieszkanie 68 m2 po
remoncie, tel. 501-787-315 
(11)

� Tanio – budynek 540 m2 ul.
Białostocka, na działce 1200
m2, nadający się pod każdą
działalność. Pierwotne
przeznaczenie motel, dom
weselny, tel. 797-402-426 (12)

� Tanio – działka 2400 m2,
szerokość 45 m w Natalinie ul.
Wyszkowska 37A, tel.797-402-
426 (12)

� Sprzedam działkę budowlaną w
Rybienku Nowym 1160 m2, tel.
724-343-033 (10)

� Sprzedam działkę budowlaną w
Rybienku Leśnym 1600 m2 i
5000 m2, tel. 510-075-753 (10) 

� Sprzedam działkę rekreacyjno-
budowlaną 1100 m2 w
Gulczewie, 55.000 zł, tel. 513-
052-428 po 18,00 (11)

� Sprzedam ziemię orną 1,24 ha i
1 ha, Komorowo gm. Rząśnik,
tel. 604-432-923 (11)

� Sprzedam mieszkanie 78 m2 na
Polonezie, tel. 602-407-395
(11)

� Sprzedam M-3 56 m2+piwnica
osiedle Polonez, tel. 883-345-
182 (14)

� Do sprzedania pokój z kuchnią
33 m3, III p. Mieszkanie 
nie wymaga remontu, tel. 29
74-230-63, 880-517-860 
(12)

� Okazyjnie sprzedam
mieszkanie 82 m2, tel. 660-
559-656 (12)

� Sprzedam działkę 1600 m2,
wszystkie media – Latoszek, tel.
519-167-130 (20)

� Sprzedam działkę budowlaną z
Brańszczyku, tel. 663-564-245
(12)

� Dom w Tumanku 160 m2 na
działce budowlano-usługowej
1950 m2, tel. 660-251-270 
(13)

� Oddam drewniany dom w
Tumanku. Rozbiórka,
uporządkowanie na koszt
odbiorcy – nadal aktualne, tel.
660-251-270 (13)

� Sprzedam dom na Osiedlu
Młodych, w zabudowie
szeregowej, tel. 502-551-884
(10)

� Sprzedam uzbrojoną działkę
budowlaną 1,45 ha w
Brańszczyku, tel. 537-033-944.
Pani Hanna (10)

Kupię
� Kupię działkę budowlaną w

Wyszkowie, tel. 663-564-245
(12)

WYNAJEM -
ZAMIANA 

� Wynajmę billboard 4x2 metry
przy ul. Białostockiej. Więcej
informacji pod nr telefonu: 792-
096-796 (d.o.)

� Wynajmę mieszkanie na osiedlu
Norwida (blisko ul. Okrzei), 3
pokoje, kuchnia, łazienka –
umeblowane, tel. 697-099-249
(do) 

� Do wynajęcia lokal w centrum
Wyszkowa, tel. 601-74-54-70,
502-599-206 (14)

� Lokal w centrum Wyszkowa,
tel. 664-041-396 (12)

� Pokój dla 1 osoby, tel. 698-932-
019 (12)

� Do wynajęcia lokal 25 m2, tel.
606-615-761 (17)

� Do wynajęcia mieszkanie M-3,
52 m. kw. na Os. Polonez, tel.
601-538-662 (10)

AUTO-MOTO

Sprzedam
� Seat Cordoba 1,4 1997 r.,

benzyna, zadbany, tel. 605-234-
061 (10)

� Renault Megane Scenic 2002
rok, hak, cena 7.000 zł, tel.
500-801-215 (11)

� Sprzedam Volvo S40 2008 rok
diesel, tel. 880-575-613 (12)

� Sprzedam Audi A4 1,9 TDI
1999 r. tel. 880-575-613 (12)

� Sprzedam Forda Mondeo-
Fusion MK5 2014 r.2,0 eco
boost 140 kM tel. 515-986-507 

� Sprzedam Opel Astra1,6 8V,
benzyna 1999 r., przeb.162 tys.,
stan bdb., tel. 698-798-982 (9)

� Sprzedam Tico, 1997 r. – stan
dobry, tel. 513-982-971 (11)

Kupię
� Kupię wszystkie auta – całe,

uszkodzone, dostawcze,
ciężarowe, tel. 511-637-976 (9)

� Kupię wszystkie Toyoty,
Mercedesy – stare, uszkodzone,
tel. 511-637-976 (9)

� Kupię stare motocykle i części
sprawne, uszkodzone, każdy
stan, wszystkie marki  MZ,
WSK, Romet, Jawa tel. 515-
389-412 (9)

ROLNICZE 

Sprzedam

� Sprzedam siano w kostkach
gm. Długosiodło, tel. 539-912-
673 (11)

� Sprzedam pługi 4-skibowe
Kongskilde - Kverneland, tel.
518-048-715 (11)

Sprzedam saradelę
– 2 tony, 

tel. 518-048-715 (11)

Kupię motocykle, quady,
skutery, nowe, stare,

używane, stan obojętny,
części, akcesoria, 

tel. 506-366-874 (d.o.)

Kupię każde auto, stan, rocznik
bez znaczenia. Kasacja

pojazdów, zaświadczenia,
transport, 

tel. 663-649-194 (12)

SPRZEDAM DZIAŁKĘ 
POD WYSZKOWEM 

- wieś Rogóźno 1000m2, 
25tys do negocjacji,

tel. 798-287-455 (26)

Tanie noclegi 
– kwatery pracownicze,
tel. 503-144-834 (51)

Toyota Corolla 1,4 benzyna,
2000 r. – pilnie, 

tel. 505-871-480 (11)
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� Sprzedam Prasę kostkującą
„Sipma” 1995 r., nie wymaga
remontu oraz sadzarkę do
ziemniaków, tel. 789-093-587
po 18 (16)

� Przetrząsarka Fella Hydro 689 4
i 6 gwiazdowa 5m, rozsiewacz
nawozowy 500 i 750 l, tel. 511-
136-699 (12)

� Sprzedam siano w belach 80
szt. tel. 509-942-264 (12)

� Sprzedam krowę wycieloną – 9
lat, tel. 693-237-818 (12)

� Sprzedam żyto i sadzarkę, tel.
533-824-111 (13)

Kupię

� Kupię sadzarkę polską i
kopaczkę, tel. 507-330-294 (11)

� Kupię kombajn ziemniaczany
lub kopaczkę i sadzarkę,
tel.880-199-003 (12)

� Kupię ciągnik Władimirec T25 i
prasę Sipmę, tel.880-426-156 

USŁUGI

� Pogotowie antenowe 24h,
ustawianie – montaż anten
naziemnych i satelitarnych,
tel. 600-345-091 (51)

� Naprawa piekarników i
podłączanie płyt indukcyjnych
z podbiciem gwarancji, tel.
600-345-091 (51)

� Kompleksowe remonty:
malowanie, tapetowanie,
adaptacje poddaszy, sufity
podwieszane, płyty G/K –
zabudowy. Gładzie gipsowe,
glazura, terakota, gres,
docieplanie, panele, parkiet,
cyklinowanie, tel. 0508-210-
355 (d.o.)

� Malowanie + sprzątanie, gładź,
KG, płytki – schody, balkony –
niskie ceny, tel. 601-201-463
(11)

� Układanie kostki brukowej,
profesjonalne wykonanie –
tanio, tel. 503-319-952 (51)

� PROFISAT – montaż anten TV
Sat., rozbudowa instalacji TV,
tel. 691-338-312 (d.o.)

� Ogrodzenia – siatka, beton,
klinkier, tel. 511-390-348
(d.o.)

� Usługi remontowe: glazura,
terakota, panele, płyty KG,
gładzie gipsowe malowanie,
adaptacja poddaszy, na okres
zimowy rabat 20-30% tel. 511-
390-348 (d.o.)

� Ocieplanie budynków,
elewacje, podbitki dachowe,
tel. 511-390-348 (d.o)

� Elewacje, ocieplanie
poddaszy, adaptacja –
atrakcyjne ceny, tel. 505-724-
744 (d.o.)

� Samochodowe instalacje
gazowe- montaż i serwis,
serwis klimatyzacji,
elektromechanika, diagnostyka
komputerowa elektroniki,
Łochów ul. Modrzewiowa 9,
tel. 781-022-692 (51)

� Lokalizacja podziemnych tras
kablowych (12)

� Usługi koparko-ładowarką, tel.
608-450-759 (12)

� Usługi podnośnikiem
koszowym do 18 m, tel. 608-
450-759 (12)

� TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
JĘZYKA NIEMIECKIEGO, tel.
692 490 266 (d.o.)

� Cyklinowanie, układanie
parkietów, wyroby z drewna –
tanio, solidnie, tel. 797-272-
253 (12)

� Brukarstwo – tanio, solidnie,
kompleksowo, duże
doświadczenie, tel. 667-261-
828 (51)

� Przeprowadzki, usługi
transportowe, tel. 604-701-492
(51)

� Auto naprawa – mechanika,
Wyszków, tel. 608-652-371
(d.o.)

� Budowa domów, solidnie, bez
nałogów, tel. 516-750-594
(13)

� Hydraulika, piece CO, instalacje,
tel. 605-448-163 (12)

� USŁUGI TRANSPORTOWE-
PRZEPROWADZKI
KOMPLEKSOWO tel.798-363-
767 (9)

� Glazura, terakota, gipsy,
malowanie, panele.
Ocieplanie poddaszy, płyta
KG, tel. 602-272-401 (12)

� Glazura, terakota, remont, tel.
797-587-885 (12)

� Malowanie, gipsy, płyta kg,
glazura, elewacje, adaptacja
poddaszy, tel. 730-704-386
(8/18)

� USŁUGI TRANSPORTOWE-
PRZEPROWADZKI
KOMPLEKSOWO tel. 518-481-
818 (10)

� Tynki małe powierzchnie, tel.
511-315-319 (12)

� Ocieplanie domów, podbitki,
tel. 608-233-216 (17) (10)

� Budowa altan, praca
ogólnobudowlana, Słopsk, tel.
505-973-578 (10)

� Sprzątanie domów, mieszkań,
biur. Mycie okien tanio i
solidnie. Tel. 510-816-581 
(10)

� Usługi tartakiem obwoźnym, tel.
513-303-616 (10)

NAUKA 

� Przygotowanie do matury –
matematyka poziom
podstawowy, tel. 697-099-249 

� Korepetycje WOS,
przygotowanie do matury, tel.
785-962-119 (d.o.)

� Pomoc w pisaniu prac
dyplomowych i
zaliczeniowych, tel. 512-672-
000 (51)

� Korepetycje z j. angielskiego –
absolwentka UW, po pobycie
w UK, z certyfikatami,
wszystkie poziomy, tel. 512-
672-000 (51)

� Korepetycje z matematyki i
języka angielskiego. Szkoła
podstawowa i gimnazjum, tel.
514-997-314 (do)

� Matematyka, fizyka, tel. 602-
389-071 (13VI)

� Bezpłatny angielski dla osób po
50-tce, tel. 507-738-048 (12)

ZWIERZĘTA 

Oddam 
� Oddam kociaczki w dobre ręce,

tel. 724-118-090 (d.o.)

Skup zbóż. Płatne gotówką,
tel. 518-048-715 (31)

Kierownik budowy, nadzory
budowlane, 

tel. 513-155-790 (10)

Pomoc w pisaniu prac
dyplomowych i
zaliczeniowych, 

tel. 506-141-563 (32)

Wynajem minikoparek
1,5+2,5t, rozsuwana,

gąsienica, 
tel. 501-737-788, 
539-080-066 (16)

Transport i sprzedaż piasku,
żwiru, tłucznia, kruszywa –
tanio, tel. 608-631-566 (11)

GOTÓWKA NAWET W JEDEN
DZIEŃ. KREDYTY
GOTÓWKOWE I

KONSOLIDACYJNE 
DO 300 000ZŁ. 

WYSZKÓW  – ZADZWOŃ,
TEL. 512-362-343 (13)

Instalacje elektryczne,
alarmowe, odgromowe,
dokumentacja odbiorcza, 

tel. 512-453-164 (13)

Hydraulika, 
tel. 512-121-552 (10)

Diagnostyka komputerowa.
Naprawa, serwis motocykli,

quadów, skuterów 
– pełny zakres usług, 
tel. 506-366-874 (51)

Tynki gipsowe, maszynowe,
posadzki mixokretem,

zacieranie mechaniczne,
tel. 602-105-979 (d.o.)

Auto-gaz, naprawa,
tel. 608-652-371 (d.o.)

Warsztat samochodowy,
www.cnswyszkow.pl (d.o.)

Spawanie zderzaków,
naprawa plastików, 

tel. 608-652-371 (d.o.)

Wyszków, ul. Białostocka 53
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� Młody pies pilnie szuka domu.
Łagodny i spokojny. Więcej
informacji pod nr tel. 696-046-
807 (d.o.) 

� Oddamy młode kotki po
sterylizacji, tel. 510-635-559,
515-767-294, 608-181-574

� Oddam dwa śliczne kocięta, tel.
512-516-580 (d.o.)

� Oddam kocięta w dobre ręce,
tel. 505-022-242 

� Śliczne kociaki czekają na dobry
dom, tel. 882-272-545 

� Oddam śliczne szczenięta w
dobre ręce, tel. 517-943-295 

Sprzedam
� Sprzedam kucyka, tel. 516-074-

345 (11)

RÓŻNE

Imprezy
� Zaśpiewam na ślubach w

kościele, tel. 781-633-519 
(12)

Różne
� Zapłacę za odstąpienie skrytki w

Urzędzie Pocztowym ul.
Daszyńskiego, tel. 29 742-31-
07 (19)

� Opieka nad starszą osobą w
zamian za zamieszkanie (na
stałe lub tymczasowo z ew.
dopłatą), tel. 692-773-594 
(19)

Sprzedam
� Drewno kominkowe – rozpałka

gratis, tel. 506-986-795 (24) 

� Drewno kominkowe i opałowe
- sezonowane i wilgotne, tel.
661-788-803 (51)

� Sprzedam tanio lakierobejcę,
kolor ciemny mahoń, tel. 506-
033-474 (d.o.) 

� Sprzedam zmywarkę „bosh” 55
cm szer. – tanio, tel. 795-497-
996 (11)

� Sprzedam betoniarkę na 220
Vat, 120 litrów, stan dobry, tel.
531-126-079 (11)

� Wózek inwalidzki nowy – tanio,
tel. 512-452-972 (12)

� Sprzedam artykuły sportowe do
ćwiczeń, pamiątki historyczne,
monety obiegowe, tel. 607-466-
227 (12)

� Sprzedam tanio drzwi
łazienkowe 4 szt. z demontażu,
umywalki, sedesy, tel. 663-564-
245 (12)

� Tuja szmaragd, 0,60 zł, tel. 518-
518-835 (13)

� Sprzedam stemple budowlane,
tel.506-717-059 (10)

Inne 
� Przyjmę ziemię, tel. 506-033-

474 (do)

TOWARZYSKIE 

� Poznam panią wiek 55-60 lat,
Wyszków, okolice, tel. 535-605-
435 (9)

� Poznam dziewczynę do miłych
spotkań, sponsoring, dyskrecja
tel. 512-729-331 (11)

� POZNAM FAJNĄ KOBIETĘ NA
DŁUŻEJ JA MILY 33 LATA TEL.
780-131-892 (10)

� POZNAM FAJNĄ KOBIETĘ DO
MIŁYCH SPOTKAŃ NA
DŁUŻEJ. JA MIŁY,
PRZYSTOJNY, 33 LATA,
tel.780-131-892 (10)b 

� Pomogę miłej zadbanej pani do
40 lat w zamian za dyskretne
spotkania warto tel. 516-351-
261 (10)

SZUKAM PRACY 

� Poszukuję pracy dorywczej,
podejmę się chałupnictwa,
szycia, tel. 517-945-183 

� Malarz, gipsiarz, montażysta
okien i drzwi poszukuje pracy
tel. 601-548-843 

� Młody mężczyzna prawo jazdy
kat. BC, uprawnienia na wózki
widłowe podejmie każdą pracę,
tel. 511-681-645 

� Poszukuję pracy jako opiekunka
do dziecka, doświadczenie, tel.
505-350-826 

� Podejmę pracę jako pomoc
hydraulika, tel. 515-237-538 

� Szukam pracy jako opiekunka
do dziecka, tel. 505-545-181

� Młody mężczyzna,
wykształcenie wyższe,
uprawnienia na wózki widłowe,
prawo jazdy kat B,C podejmie
pracę chętnie jako kierowca i
nie tylko, tel. 518-501-937

� Poszukuję pracy jako opiekunka
do dziecka  od 2 lat. Lokalizacja
pracy: Wyszków. Więcej
informacji pod nr tel. 502-370-
626 

� Kierowca kat C+E, praktyka,
karta kierowcy – poszukuje
pracy, tel. 504-240-601 

� Poszukuję pracy jako opiekunka
starszej osoby lub posprzątam
mieszkanie, tel. 516-835-102 

� Student 3 roku transportu na
WSCiL poszukuje pracy, tel.
509-293-823 

� Mężczyzna lat 60, emeryt-
elektryk, prawo jazdy kat. B
szuka stałej pracy nie koniecznie
w zawodzie w Wyszkowie lub
okolicy, tel. 506-031-617 

� Absolwent ASP z
doświadczeniem  szuka pracy
jako grafik, tel. 513-449-011 

� Szukam pracy jako opiekunka
do dziecka. Wieloletnie
doświadczenie, tel. 500-678-
736 

� Poszukuję pracy jako glazurnik,
gipsiarz, malarz, tel. 510-497-
921 

� Kobieta 35 lat, wykształcenie
średnie szuka pracy na noce
jako pomoc w piekarni,
cukierni, cateringu, tel. 664-
653-738 

� Szukam pracy jako opiekunka
do dziecka w godzinach
popołudniowych, posprzątam,
tel. 504-775-661 

� Student 2 roku Administracji
szuka bezpłatnych praktyk w
Wyszkowie, tel. 662-927-887 

� Szukam pracy jako opiekunka
do dziecka, tel. 781-18-11-12 

� Szukam pracy w weekendy.
Posprzątam mieszkanie, dom,
biuro, tel. 517-666-503 

� Szukam pracy jako opiekunka
do osoby starszej. Jestem
dyspozycyjna, odpowiedzialna,
tel. 504-449-579 (49)

� Poszukuję pracy fizycznej, tel.
790-529-076 

� Kierowca z grupą inwalidzką,
kat. B, C, D poszukuje pracy,
tel. 604-816-725 

� Elektromechanik samochodowy
poszukuje pracy, tel. 695-506-
453  

� Zaopiekuję się dzieckiem lub
starszą panią, posprzątam
mieszkanie, tel. 668-558-749 

� Posiadam stopień
niepełnosprawności – szukam
pracy jako sprzątaczka lub w
sklepie, tel. 503-076-457 

� Poszukuję pracy jako opiekunka
do dziecka- zaprowadzę i
odbiorę z przedszkola, szkoły.
Mam 15-letnie doświadczenie,
tel. 500-678-736 

� Poszukuję pracy jako opiekunka
osoby starszej lub posprzątam,
tel. 535-575-105 

� Szukam pracy jako osoba do
sprzątania, tel. 691-823-410

� Poszukuję pracy jako opiekunka
do dziecka od zaraz. Duże
doświadczenie w opiece nad
dziećmi, centrum Wyszkowa,
Leszczydół-Nowiny, Porządzie,
Rząśnik,  tel. 513-163-212 

� Poszukuję pracy jako opiekunka
do dziecka lub przy pomocy w
pracach domowych, tel. 516-
810-333 

� Szukam pracy jako opiekunka
do dziecka na terenie
Wyszkowa, tel. 509-254-145 

� Emeryt podejmie pracę w
zawodzie ślusarz, tokarz, frezer,
tel. 513-031-801 

� Student 3 roku administracji
szuka pracy w Wyszkowie, tel.
661-927-887 

� Szukam pracy na pół etatu lub
do godziny 16,00, tel. 721-340-
875

Drewno opałowe 
– kominkowe układane 

– sosna – 130 zł/m, 
olcha – 145 zł/m, 
brzoza – 160 zł/m, 

dąb – 170 zł/m, 
grab – 210 zł/m, 
buk – 210 zł/m, 

tel. 504-084-798 (51)

Drewno kominkowe opałowe 
z dowozem, 

tel. 501-134-822 (51)

Sprzedam drewno opałowe, 
tel. 513-207-844 (19) 

Kasacja Samochodów
Skup Złomu i Metali Kolorowych

Wyszków, ul. I Armii W. P. 140A
Tel.\ fax 29 74 246 13
600 989 084  608 335 689

Zaświadczenia o demontażu wydajemy od ręki.
Możliwość odbioru własnym transportem.

Wysokie ceny!
Otwarte w godz. poniedziałek- piątek 8-17, sobota 8- 14

14 i 16.03.2017 16.00

US£UGI PROJEKTOWE
Stanis³aw Œliwka

mgr in¿. bud., in¿. arch. Adam Œliwka 
Projekty:

- architektura
- konstrukcja
- bran¿owe
- doradztwo techniczne 
- kierowanie budow¹ 
- świadectwa energetyczne 

tel. dom. 029 742-76-30
tel. kom. 0509-472-131, 0606-446-962

07-200 Wyszków ul. Baœniowa 10

WĘGIEL
Nowe Wielątki 19
tel. 502-570-239

Polski
kostka, orzech

luz, worek
Wschodni
orzechokostka
(twardy, płukany)

ekogroszek 
- luz

- worek
- brunatny

- miał - 350 zł
Nie oszukujemy na wadze!

 

Wywóz
szamba
Konkurencyjne

ceny
tel. 511-979-365 
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� Młody, dyspozycyjny szuka
pracy w ochronie lub innej
podobnej, fizycznej, tel. 608-32-
34-67 

� Poszukuję pracy chałupniczej,
prace manualne, tel. 506-470-
836 

� Technik mechanik (złota rączka)
z dużym doświadczeniem
warsztatowym poszukuje pracy,
tel. 691-875-373 

� Ogólnobudowlaniec poszukuje
pracy przy wykończeniach
wnętrz, tel. 606-392-644 

� Mężczyzna lat 32 z
umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności poszukuje
pracy, tel. 517-230-160 

� Młody mężczyzna poszukuje
pracy fizycznej, tel. 505-376-
109 (do.)

� Budowlaniec poszukuje pracy
przy wykończeniu wnętrz, tel.
798-750-518 

� Mężczyzna lat 43 poszukuje
pracy w charakterze kierowcy
osobistego, osoby do pomocy
w załatwianiu spraw oraz
innych czynności związanych z
wykonywaną pracą. Praca może
być na terenie Warszawy,
Wyszkowa i okolic, tel. 513-
367-980 (do) 

� Poszukuję pracy dorywczej,
chałupniczej, tel. 506-470-836 

� Poszukuję pracy jako opiekunka
do dziecka lub osoby starszej,
posprzątam mieszkanie lub
biuro, tel. 509-254-145 

� Poszukuję pracy jako opiekunka
osoby starszej, również
sprzątanie, prasowanie, tel.
797-444-130 

� Operator koparko-ładowarki,
koparki, bez nałogów, 8 lat
doświadczenia na 3CX szuka
pracy w Wyszkowie lub
okolicach, tel. 505-946-681 

� Poszukuję pracy jako opiekunka
do dziecka, zaprowadzę do
przedszkola, szkoły, odbiorę, tel.
696-068-559 

� Operator koparko-ładowarki i
koparki jednonaczyniowej, klasa
druga do 1,5 m3, 18 - letnie
doświadczenie poszukuje pracy,
tel. 515-659-531

� Szukam pracy jako glazurnik,
gipsiarz, malarz, tel. 515-654-
295 

� Kierowca B,C,E, świadczenia,
poszukuje pracy, tel. 503-864-
758

� Szukam pracy jako opiekunka
do dziecka, tel. 781-181-112

� Szukam pracy do sprzątania,
jako pomoc do kuchni,
sprzedawca lub pomoc do
cukierni, tel. 500-381-496 

� Szukam pracy do sprzątania,
jako pomoc do kuchni,
opiekunka starszych osób, tel.
514-158-860, 795-029-900 

� Fachowiec w kryciu strzechą,
montażu i demontażu
budynków drewnianych
poszukuje pracy, tel. 695-897-
900

� Szu kam pra cy w skle pie lub
do sprzą ta nia na 1/2 eta tu, po -
sia dam sto pień nie peł no spraw -
no ści, tel. 572-323-595 

� Szukam pracy jako opiekunka
do dziecka. Jestem osobą
odpowiedzialną i uczciwą. Mam
wieloletnie doświadczenie i
dobry kontakt z dzieckiem, tel.
500-678-736 

� Student szuka pracy w
Wyszkowie. tel. 662-927-887

� Stolarz podejmie pracę w
drewnie (remonty, renowacje),
tel. 530-723-105 

� Szukam pracy na 1/2 etatu po
południu, może być sprzątanie,
tel. 572-323-595

� Emeryt szuka prac,
dyspozycyjny, bez nałogów,
zdrowy, tel. 691-031-866 

� Podejmę pracę jako sprzedawca
(oprócz sklepu spożywczego).
Posiadam stopień
niepełnosprawności, tel. 572-
323-595

� Poszukuję pracy jako opiekunka
do małego lub starszego
dziecka – zaprowadzę i
przyprowadzę ze szkoły,
przedszkola, tel. 509-254-145

� Kierowca osobisty-ochroniarz,
kat. B, poszukuje pracy w
charakterze kierowcy
osobistego, jak również w
czasie wyjazdów służbowych,
wesel, jako osoba towarzysząca
w ważnych uroczystościach lub
inne propozycje, tel. 517-962-
549 (do)

� Mężczyzna 32 lata podejmie
pracę jako malarz, gipsiarz z
doświadczeniem, tel. 513-852-
218 (39)

� Zaopiekuję się dzieckiem u
siebie w domu lub u rodziców
dziecka, doświadczenie, tel.
507-293-880 (do)

� Elektromechanik samochodowy
poszukuję pracy. Tel.695-506-
453 (do)

� Zaopiekuję się starszą osobą,
tel. 510-797-735 

� Szukam pracy jako opiekunka
do dziecka. Zaprowadzę i
odbiorę dziecko z przedszkola,
tel. 696-068-559 

� Młoda dziewczyna po
administracji poszukuje pracy
biurowej, tel. 511-119-473

� Elektromechanik samochodowy
z wieloletnim doświadczeniem
poszukuje pracy, tel. 695-506-
453 

� Młody, punktualny, pracowity
poszukuje pracy jako kierowca
dostawca kat. B, tel. 513-989-
319 

� Poszukuję pracy – posprzątam
mieszkanie, umyję okna, tel.
513-917-392 

� Poszukuje pracy – posprzątam
mieszkanie lub dom, tanio, tel.
510-438-648 (d.o)

� Mężczyzna z Wyszkowa z
doświadczeniem w
budownictwie poszukuje pracy
przy wykończeniach, tel. 516-
756-753 

� Inżynier inżynierii środowiska,
kierowca B+C poszukuje pracy,
tel. 518-456-113 (10)

� Poszukuję pracy jako opiekunka
do dziecka lub osoby starszej –
Wyszków, tel. 781-633-519

� Podejmę pracę biurową, mile
widziana praca w kadrach lub
jako socjolog-manager, tel. 781-
633-519 

ZATRUDNIĘ

� Poszukujemy pracownika do
montażu stolarki pcv i
drzwiowej – pilne. Osoba do
kontaktu 516-195-677 (d.o.) 

� Zatrudnię mechanika lub
wulkanizatora w Wyszkowie,
wiek do 30 lat. Dobre warunki
pracy i płacy. Umowa o pracę
na czas nieokreślony, tel. 502-
399-232 (11)

� ZATRUDNIĘ KUCHARZY,
KUCHARKI WESELA, tel. 692-
881-447 (14)

� ZATRUDNIĘ KELNERÓW,
KELNERKI  WESELA, tel. 692-
881-447 (14)

� Zakład rozbioru mięsa
wołowego w Kamieńczyku
zatrudni szefa produkcji,
atrakcyjne wynagrodzenie, tel.
661-200-300,
dariusz.kalisz@zmkamienczyk.c
om.pl (14)

� Przyjmę do prac porządkowych,
tel. 669-318-150 (13) 

� Zatrudnię kierowcę w
transporcie międzynarodowym
w kierunku PL-FIN-PL, PL-
RUS, tel. 503-105-072 (10)

� HURTOWNIA ZATRUDNI
KIEROWCĘ-HANDLOWCA
ORAZ SPRZEDAWCĘ, TEL. 693
064 448 (10)

� Zatrudnię blacharza
samochodowego lub
pomocnika, tel. 602-42-70-20
(10)

� Zatrudnię kierowcę w
transporcie międzynarodowym
z doświadczeniem, trasy UE, tel.
509-219-316 (10)

� Zatrudnię kierowcę kat. C+E w
transporcie międzynarodowym,
tel. 502-290-303 (11)

� Restauracja  Gospoda
Kamieńczyk zatrudni kucharza
i pomoc kuchenną. Oferujemy:
- pracę w młodym zespole -
elastyczne godziny pracy -
wysokie wynagrodzenie -
cotygodniowe wypłaty -
umowę o pracę. Oczekujemy -
zaangażowania w wykonywaną
pracę – dyspozycyjności -
umiejętności pracy w zespole,
tel. 514 595 474 (12)

� Jeśli chcesz zdobyć dochodowy
zawód stolarza meblowego to
zapraszamy Cię na staż, tel.
602-238-622, 784-020-992
(10)

Zatrudnię elektryków 
z doświadczeniem, 

tel. 505-693-331 (11)

mgr Kamilla
Puławska

psycholog
terapeuta uzależnień

Tel. 693-998-931
www.kamillapulawska.pl

W MARCU
MONTAŻ GRATIS!!!
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TYGODNIK  INFORMACYJNO-REKLAMOWY

WYKOPY KOPARKĄ
ŁAŃCUCHOWĄ,

SZEROKOŚĆ WYKOPU 
12, 20 CM, 

GŁĘBOKOŚĆ DO 80 CM, 

TEL. 793-541-127
przecisk   
hydrauliczny Kret

70, 110, 160, 200, 300 mm

Przyjmę kierowcę
do pracy, kat. B.

Warszawa 
i okolice, 

tel. 508-468-486

Sunia w typie owczarka 
niemieckiego, błąkająca się 
w okolicach Nakła 
pod Brańszczykiem. 
Nie ma chipa. 
Szuka właściciela lub nowego 
domu, 
tel. 607 907 111

Operator GSM ani Tygodnik Informacyjno-Reklamowy „Wyszkowiak”
nie zwracają środków za SMS-y wysłane niezgodnie z instrukcją 

(w tym zawierające zbyt dużą ilość znaków) lub błędnie.

� Zakład Mięsny „Kamieńczyk”
Sp. j. zatrudni kobietę do
mechanicznego mycia
pomieszczeń produkcyjnych.
Praca w systemie
dwuzmianowym, tel. 603-577-
099 (12)

� Zakład Mięsny „Kamieńczyk”
Sp. j. zatrudni pracowników
produkcyjnych (do
przyuczenia), atrakcyjne warunki
zatrudnienia. Ogłoszenie
skierowane jest do osób
odpowiedzialnych i sumiennych,
tel.  661-200-300,
dariusz.kalisz@zmkamienczyk.c
om.pl (12)

� Jeśli jesteś otwarta na nowe
wyzwania, masz wizję
przestrzenną, zapraszamy Cię
na staż na który nauczymy Cię
projektowania i sprzedaży
mebli, tel. 602-238-622, 784-
020-992 (10)

� Zatrudnię murarza i
pomocnika murarza, tel. 508-
052-310 (12)

� Zatrudnię pomocnika dekarza-
blacharza z doświadczeniem,
tel. 500-370-583 (12)

� Zakład Mięsny w Kamieńczyku
zatrudni dozorcę z podstawową
znajomością obsługi komputera,
tel.661-200-300 (13)

� Zatrudnię bufetową, tel. 604-
109-129, 507-100-571 (17)

� Zatrudnię pilnie pracowników
do dociepleń, elewacji. Dobre
warunki pracy i płacy, tel. 606-
813-477 (13)

� Przyjmę pomoc kuchenną – Bar
Swojak, tel. 508-468-486 (13)

� Firma TARTAK zatrudni osobę
do prowadzenia  biura i obsługi
klienta, tel. 29 596-10-32 (11)

� Zatrudnię do prac remontowo
wykończeniowych bez nałogów
tel. 694-7910707 (10)

� Zatrudnię kierowcę na kraj,
trasy w kółkach, wolne
weekendy, dobre warunki, tel.
508-430-371 (10)

� ZATRUDNIĘ MURARZY, tel.
505 350 907 (10)

� Zatrudnię dekarza-blacharza
do montażu pokryć
dachowych. Osoba do
kontaktu, tel. 500-370-583 

� Zatrudnię kierowcę w ruchu
międzynarodowym na busa
plandekę do 3,5 tony w
cyklach 3/1 tydzień lub dłużej.
Mile widziane doświadczenie
na podobnym stanowisku, tel.
691-404-404, 691-246-571 

� Zatrudnię elektryka lub
pomocnika elektryka. Nawiążę
współpracę z firmą. Osoby
chętne przyuczę do zawodu.
Zainteresowanych proszę o
kontakt, tel. 793-780-076 (10) 

� Zatrudnię pracowników do
gospodarstwa rolnego. Tel. 507-
458-944 (10)

� Zatrudnię kierowcę w
transporcie krajowym, dobre
warunki, tel. 509-211-109 
(10)

Zatrudnimy 2 kierowców C+E z
Wyszkowa lub okolic. Praca w

Wyszkowie w kółkach.
Codzienne wyjazdy i powroty,

tel.  533-350-433 
e-mail: mb@rutratrans.pl

RZECZOZNAWCA 
POJAZDÓW

SAMOCHODOWYCH 
MASZYN I URZĄDZEŃ

TECHNICZNYCH 
WYCENY WARTOŚCI,
KALKULACJA SZKÓD
KOMUNIKACYJNYCH
TEL. 501-689-713

BURMISTRZ  WYSZKOWA

na  podstawie  art.  35   ust. 1  ustawy  z  21  sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami  /tekst jedn. Dz.U.
2016, poz. 2147 z późn. zm./ informuje, że na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie został
wywieszony wykaz nieruchomości (ich części)
położonych w pasach drogowych, dróg wewnętrznych,
będących własnością Gminy Wyszków,
przeznaczonych do dzierżawy, o nr:
- 113/1, w miejsc. Drogoszewo,
- 6250, w miejsc. Wyszków, ul. Jerzego Popiełuszki,
- 560/2, w miejsc. Rybno, ul. Ogrodowa
- 202/9, w miejsc. Leszczydół-Nowiny, ul Piękna,
- 486, w miejsc. Tumanek, ul. Wąska,
- 457/4, w miejsc. Leszczydół-Nowiny, ul. 

Świerkowa,
- 2601/36, w miejsc. Wyszków, ul. Szlachecka.
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TE LE FO NY
ALAR MO WE 
– PO GO TO WIE RA TUN KO WE ul. K.E.N. 1

tel. 999, 29 742 35 09
– STRAŻ PO ŻAR NA ul. Stra żac ka 5

tel. 998, 29 742 54 21
– PO LI CJA ul. Ko ściusz ki 13 tel. 997, 29

743 62 00
– STRAŻ MIEJ SKA ul. Geo de tów 45 tel. 29

679 03 97, 601 339 482
– PO GO TO WIE ENER GE TYCZ NE tel. 991, 29

743 54 00
– PO GO TO WIE GAZ. tel. 992, 29 742 37 29
– PO GO TO WIE CIE PŁOW NIC ZE tel. 993, 29

742 34 76
– PO GO TO WIE WOD NO  KA NA LI ZA CYJ NE

tel. 29 742 42 31
– NUMER ALARMOWY URZĘDU

MIEJSKIEGO (Awarie dotyczące
infrastruktury 29 743 77 88)

TE LE FO NY 
IN FOR MA CYJ NE
– In for ma cja PKP tel. 19757
– In for ma cja PKS tel. 29 742 33 19
– Punkt Informacji Turystycznej tel. 29

743 02 34
TA XI
– Po stój ul. So wiń skie go tel. 29 742 45 68
– Po stój ul. Jo se le wi cza tel. 29 742 33 74
– GWARANT przewóz osób tel. 29 742 55

00, 507 557 997
URZÊ DY 
I IN STY TU CJE
– Sta ro stwo Po wia to we Al. Róż 2 tel. 29

742 42 70
– Urząd Miej ski w Wy szko wie Al. Róż 2

tel. 29 742 42 01
– Urząd Gmi ny w Brańsz czy ku ul. Ja

na Paw ła II 45 tel. 29 679 40 40

– Urząd Gmi ny w Dłu go sio dle ul. Ko ściusz -
ki 2 tel. 29 741 25 12

– Urząd Gmi ny w Rzą śni ku ul. Je sio no -
wa 3 tel. 29 679 21 00

– Urząd Gmi ny w So mian ce tel. 29 741 87 90
– Urząd Gmi ny w Za bro dziu ul. Rey mon -

ta 51 tel. 29 757 12 28
– Po wia to wy Urząd Pra cy ul. Ko ściusz -

ki 15tel. 29 742 21 35
– Urząd Skar bo wy ul. So wiń skie go 82

tel. 29 743 02 41
– ZUS ul. So wiń skie go 17 tel. 29 742 46 60
– KRUS ul. 11 Li sto pa da 4 tel. 29 742 23 34
– Sąd Re jo no wy w Wy szko wie, ul. Ko -

ściusz ki 50, tel. 29 742 38 01
– Pro ku ra tu ra Re jo no wa w Wy szko wie,

ul. 11 Li sto pa da 2, tel. 29 742 46 16
– Biblioteka Pedagogiczna, ul. I AWP 82a,

07 202 Wyszków, tel. 29 742 36 76, e
mail: wyszkow@bp.ostroleka.pl. 

MSZE ŒWIÊ TE
NIE DZIEL NE
– św. Idzie go (ul. Bia ło stoc ka 12, tel. 29 742

32 13) g. 7, 9, 10.30, 12, 18;
– św. Woj cie cha (ul. Ko ściusz ki 19, tel. 29 742

32 62) g. 6.30, 8, 9.30, 11, 12.30,18;
– Świę tej Ro dzi ny (ul. Si kor skie go, tel. 29 742

96 65) g. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 17.;
– Mat ki Bo żej Kró lo wej Pol ski, (Ry bien ko Le -

śne Al. Wol no ści 13, tel. 29 742 36 55)
g. 9, 11, 16;

– Chry stu sa Słu gi (Lesz czy dół No wi ny ul.
Szkol na 56, tel. 679 14 74) g. 8.00,10.00
(dla dzie ci), 12.00.

PO MOC,
PO RAD NIC TWO
– Po wia to we Cen trum Po mo cy Ro dzi nie

ul. I AWP 82a tel. 29 742 85 22
– Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej ul. 3 Ma ja 16

tel. 29 742 40 97, 29 742 49 02
– Po rad nia Psy cho lo gicz no  Pe da go gicz na ul.

Ko ściusz ki 52 tel. 29 742 50 07
– Klub Ama zo nek ul. Prosta 7a tel. 696 702

182
– Gmin ny Punkt Promocji Zdrowia 

i Profilaktyki , ul. So wiń skie go 80 (te ren Bi -
blio te ki Miej skiej – par ter pokój nr 2 i 3) 

– Ośro dek MO NAR ul. 3 Ma ja 65 tel. 29 742
97 97

– Klub Abs ty nen ta „AR KA” Al. Róż 3 tel. 29
743 09 60

– Po li cyj ny te le fon za ufa nia tel. 09 742 71 27
– Po wia to wy Rzecz nik Kon su men tów tel. 29

743 59 40
– Pol ski Zwią zek Nie wi do mych Za rząd Ko ła

Te re no we go, 07 200 Wy szków, ul. I AWP
82A, tel. 29 742 88 60. 

– Pomoc drogowa 604 183 661

S£U ̄ BA
ZDRO WIA
– Szpi tal Po wia to wy ul. K.E.N. 1 tel. 29

743 76 00
– Przy chod nia Re jo no wa Po rad nie Spe cja -

li stycz ne ul. KEN 1 tel. 29 743 76 58
– Przy chod nia Re jo no wa ul. Si kor skie -

go 25 tel. 29 742 33 06
– NZOZ „Me di cal” ul. Okrzei 79 tel. 29

742 84 95
– NZOZ „Zdro wie” ul. So wiń skie go 57

tel. 29 742 95 77
– NZOZ „Gin  Me di cus” ul. So wiń skie go 57,

tel. 29 742 85 35

DY ̄ U RY AP TEK
–  01.01- 31.12.2017 ul. Sowińskiego 63,
tel. 029 742 49 63

INFORMATOR MIEJSKI � INFORMATOR MIEJSKI � INFORMATOR MIEJSKI � INFORMATOR MIEJSKI �

Około 6-letni ułożony psiak
w typie Owczarka Niemieckiego
szuka domu. Jest posłuszny 
i oddany swojemu opiekunowi. 
Nie oddajemy psów 
na łańcuch, 

tel. 510 635 559

Biały i Rudy - dwa cudowne, 
wesołe, ok. 2-3 letnie futrzaki, 
sięgające do połowy łydki. 
Uwielbiają ludzi, głaskanie, 
zabawę. Do adopcji razem 
lub osobno. Oferujemy pomoc 
w kastracji oraz wszystkie 
profilaktyczne szczepienia. 
Tel. 606 642 661

Nadia - około 2,5 letnia sunia, 
w typie owczarka niemieckiego,
wysterylizowana, zdrowa, 
odrobaczona, zaszczepiona. 
Nadia to wulkan energii, 
uwielbia długie spacery, 
tropienie, bieganie. 
Kto okiełzna naszą iskierkę? 
Tel. 515 767 294, 606 642 661

Pchełka - porzucona w Knurowcu.
Malutka jak pchełka, sięga 
grzbietem ledwo do połowy łydki. 
Młodziutka, ma około roku. 
Sunia została już zaszczepiona 
i zabezpieczona przeciw 
pasożytom zewnętrznym 
i wewnętrznym, 
tel. 502 770 688

Cztery kocurki: czarno - biały,
biało - rudy, bury i czarny, 
5 - 7 miesięcy, zdrowe,
odrobaczone, korzystające 
z kuwety. 
Daj im własne miejsce
na ziemi! 
Tel. 510 635 559

tel. 509-257-642tel. 509-257-642
Konkurencyjne cenyKonkurencyjne ceny

ZAWIADOMIENIE
STAROSTY POWIATU WYSZKOWSKIEGO

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 2016 poz. 23 z póź. zm./ w związku z  art. 12 ust. 4, 4a, 4b i 23 ustawy z
dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych  /t.j. Dz.U. 2015 poz. 2031 z póź. zm./ oraz art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. 2015 poz. 1774 z póź. zm./, Starosta Powiatu
Wyszkowskiego zawiadamia, że:
1. z urzędu zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

gruntową o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną w ewidencji gruntów jako:
- działka ewidencyjna nr 1000/1 o pow. 0,30 ha położona w miejscowości Bosewo Nowe gm.

Długosiodło (właściciel jest nieustalony), która na mocy decyzji Starosty Powiatu  Wyszkowskiego
Nr 6/2016 z dnia 07.09.2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się własnością
Gminy Długosiodło

2. z urzędu decyzją Nr 8/17 z dnia 24.02.2017 r. ustalił odszkodowanie za nieruchomość o
nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną w ewidencji gruntów, jako działka nr 118/2 o pow.
0,0043 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Plewki gm. Długosiodło, która na mocy decyzji
Starosty Powiatu Wyszkowskiego Nr 6/2016 z dnia 07.09.2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej stała się własnością Gminy Długosiodło

Informacje w ww. sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie z siedzibą przy ul.
Al. Róż 2, w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. Nr 20 w godz. 800- 1600 , Tel. 29
743 59 20.

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie
ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków
tel: (0-29) 743-59-00, fax: (029) 743-59-33
starostwo@powiat-wyszkowski.pl
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