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Kon rad Pe płow ski (Kon dziu) to twar dy, uśmiech nię -
ty fa cet. Nie pa mię tam już kie dy go pierw szy raz
spo tka łem, ale na pew no był wte dy uśmiech nię ty.
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Jak wiele jest ludzi z ciekawymi pasjami, którymi by
mogli podzieliç się z innymi. Pomóc innym tylko dla
czystej satysfakcji. Stąd padł pomysł utworzenia
portalu internetowego. strona  5
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Dro dzy Czy tel ni cy Wi tam Was z mar co wym wy da -
niem ga ze ty e -wy szo grod.pl, ga ze ty któ ra jest roz -
sze rze niem por ta lu in for ma cyj ne go www.e -wy -
szo grod.pl. Do więk szo ści ar ty ku łów któ re po ja -
wia ją się w ga ze cie, mo że cie zna leźć wię cej zdjęć
i in for ma cji na por ta lu. Ga ze ta jest ogra ni czo na
po wierzch nią pa pie ru, nie mo że my w niej za -
wrzeć wszyst kie go co by śmy chcie li. 
Ja koś mu si my te in for ma cje po dzie lić i ogra ni -
czyć. Z te go po wo du na ma wiam do prze glą da nia
na szych stron www.e -wy szo grod.pl
Ca ły cza su por tal roz wi ja my i mo der ni zu je my. 
Nie daw no zo sta ła wpro wa dzo na do por ta lu no wa
funk cja – lo kal na po go da.
W naj bliż szym cza sie pla nu je my prze bu do wa nie
wy glą du por ta lu, tak aby na pierw szej stro nie by -
ło wię cej wia do mo ści w in nym lep szym po rząd -
ku. Chce my po pra wić czy tel ność por ta lu, wpro -
wa dzić wia do mo ści vi deo. Por tal jest do te go
przy sto so wa ny pod wzglę dem tech nicz nym.
Pla nów i po my słów jest bar dzo du żo. Na ra zie nie
chcę ich wszyst kich zdra dzać ob ser wuj cie więc
co bę dzie się dzia ło. Mam na dzie ję że bę dzie cie
za do wo le ni. 
Je śli ma cie jesz cze ja kieś po my sły lub su ge stie
pro szę o kon takt na ma ila lub bez po śred nio
do mnie.
W tej chwi li zo sta ło uru cho mio ne biu ro re kla my.
Ofe ru je my re kla mę w ga ze cie i na por ta lu e -wy -
szo grod.pl oraz w in nych me diach po za na szym
lo kal nym te re nem. 
Już nie dłu go świę ta Wiel kiej No cy w związ ku
z tym skła dam Wam Wszyst kim ży cze nia świą -
tecz ne. Są to świę ta Zmar twych wsta nia Pań skie -
go czy li świę ta Otu chy i na dziei, od ra dza nia i bu -
dze nia. Ży czę wam aby otu chy i na dziei w Was ni -
gdy nie za bra kło, a z każ dym cie plej szym dniem
wio sen nym aby ście by li bar dziej we se li.

Pa weł Kło bu kow ski
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Już od 11 lat miesz kań cy miej sco wo -
ści Ko byl ni ki w Gmi nie Wy szo gród
sta ra ją się o 600 m od ci nek chod ni -
ka wzdłuż dro gi kra jo wej nr 50. 

W 2005r wraz z mo der ni za cją dro gi
nr 50 za pro jek to wa no chod nik po obu
stro nach dro gi od Ko byl nik do Sło mi na,
co wzbu dzi ło w miesz kań cach wiel ką
na dzie ję na bez piecz ne po ru sza nie się
pie szych. Jed nak pro jekt zo stał zmie nio -
ny i bu do wę chod ni ka ogra ni czo no do
od cin ka ok. 200m od Ko ścio ła w kie run -
ku Sło mi na, koń cząc ten od ci nek „w po -
lu”. Od te go cza su miesz kań cy wie lo -
krot nie wy stę po wa li do GDD KiA o wy -
bu do wa nie dal sze go od cin ka chod ni ka,
cho ciaż w te re nie za bu do wa nym.

Ko lej ne pi sma nie przy no si ły żad ne -
go efek tu. Za pro po no wa no miesz kań -
com, że by zwró ci li się w tej spra wie do
gmi ny Wy szo gród. Miej sco wość po ło żo -
na jest przy dro dze kra jo wej nr 50, na
któ rej pa nu je du ży ruch sa mo cho dów, w
szcze gól no ści ti rów. Ten od ci nek dro gi
jest szcze gól nie nie bez piecz ny dla ru chu
pie sze go (wy stę pu je tu utrud nio ny ruch
pie szych do ko ścio ła, szko ły, cmen ta rza)
z uwa gi na fakt, że po bo cze jest zwę żo ne
w re jo nie sta cji pa liw i wy no si 120 cm.
Po nad to wy bu do wa ny pas jezd ni dla ru -
chu sa mo cho do we go jest też sto sun ko wo
wą ski i wie lo krot nie zda rza się, że sa mo -
cho dy szer sze (przede wszyst kim ti ry)
wjeż dża ją na to wą skie po bo cze a cza sem

wpa da ją do ro wu. Stwa rza to bar dzo du -
że za gro że nie dla pie szych i ro we rzy stów.
Nie li cząc wy pad ków sa mo cho do wych
śmier tel nych i licz nych stłu czek, w ostat -
nich la tach zgi nę ło 3 ro we rzy stów. 

Po licz nych od mo wach ze stro ny
GDD KiA miesz kań cy wy ra zi li zgo dę na
udo stęp nie nie swo je go pry wat ne go te re -
nu pod bu do wę chod ni ka przez Gmi nę.
Pod czas wi zy ty przed sta wi cie li Gmi ny w
GDD KiA w War sza wie GDD KiA wy ra -
zi ła zgo dę na udo stęp nie nie te re nu pod
chod nik w pa sie dro go wym. Na zle ce nie
Gmi ny opra co wa no pro jekt bu dow la ny
chod ni ka. Urząd Gmi ny wy stą pił do
Urzę du Wo je wódz kie go z wnio skiem o
wy da nie po zwo le nia na bu do wę. De cy -
zja zo sta ła wy da na je sie nią ubie głe go ro -
ku. Od tej po ry miesz kań cy miej sco wo -
ści Ko byl ni ki cze ka ją bez sku tecz nie na
re ali za cję bu do wy chod ni ka. Wła dze
Gmi ny uza sad nia ją brak re ali za cji przed -
mio to we go chod ni ka bra kiem środ ków
fi nan so wych. Fun du sze by ły, ale kil ka lat
te mu, gdy przed Eu ro 2012 wy do by wa -
no ze żwi row ni w Ko byl ni kach du że ilo -
ści pia sku i żwi ru, prze zna czo ne go na
bu do wę au to stra dy A2.

Jak wy ni ka z roz mów z miesz kań ca -
mi w przy szłym ty go dniu za pla no wa ne
zo sta ło spo tka nie miesz kań ców Ko byl nik
z przed sta wi cie la mi GDD KiA i Gmi ny
Wy szo gród. Miesz kań cy z na dzie ją cze ka ją
na po myśl ny wy nik te go spo tka nia.

RE NA TA WY PYCH

Cze ka nie na chod nik w Ko byl ni kach

TERMINARZ Peregrynacja Obrazu Matki Bożej
Jasnogórskiej w Parafiach Diecezji Płockiej

2015-2016  DEKANAT BODZANÓW

IV Fe sti wal Pio sen ki Tu ry stycz nej
432 Dru ży na Star szo har cer ska „Dzi kie Wo do spa dy” 18 mar ca 2016 za -

pra sza Uczniów Gim na zjów  do ha li spor to we w Wy szo gro dzie na IV Fe sti -
wal Pio sen ki tu ry stycz nej „Raj do we Bu ty” Start god.z 9,00

W dniu 31 stycz nia 2016 od by ło się
Wal ne Ze bra nie Spra woz daw cze
Człon ków Ko ła PZW Nr 54 „SUM”
Wy szo gród za rok 2015. Na spo tka -
niu sta wi ło się tyl ko 29 Człon ków
Ko ła. Pod su mo wa no dzia łal ność ko -
ła w ro ku 2015.

Przed sta wio no plan pra cy oraz
pre li mi narz bu dże to wy Ko ła
na rok 2016, któ re zo sta ły na stęp -
nie za twier dzo ne uchwa łą. 

W dro dze gło so wa nia uzu peł -
nio no skład oso bo wy Za rzą du Ko ła
o trzech no wych Człon ków.

Na stęp nie przy stą pio no do dys -
ku sji. Przed sta wio no wy so kość
skła dek na 2016r oraz za sa dy węd -
ko wa nia i zmia ny w Re gu la mi nie
Ama tor skie go Po ło wu Ryb.

Omó wio no ter mi narz za wo dów
w Ko le oraz za sa dy wy ła nia nia ka -
dry Ko ła na za wo dy okrę go we. Po ru -
szo no te mat odło wów sie cio wych
i trol lin gu na rze ce Wi śle nr 4.

Za pro po no wa no zmia nę re gu -
la mi nu po ło wu ryb na sta wie w Rę -
bo wie, bę dą ce go pod opie ką na sze -
go Ko ła.

Zo bo wią za no Za rząd do za ku -
pu no wej ta bli cy ogło szeń oraz ka -
po ków dla sek cji za ry bie nio wej.

Jak co ro ku wrę czo ne zo sta ły
pu cha ry i dy plo my dla pierw szych
„Szó stek” Kla sy fi ka cji Koń co wej
GPX 2015 w ka te go rii Spin ning
oraz Spła wik.

Dys cy pli na spin nin go wa:
1.Ku mo row ski Ma rek

2.Pierz cha ła Ma riusz
3.Bier nat Ry szard
4.Ja ni szew ski Ra fał
5.Kry siak Ro man
6.Ja siń ski Da riusz
Dys cy pli na spła wi ko wa:
1.Tom kie wicz Wie sław
2.Ku mo row ski Ma rek
3.Pierz cha ła Ma riusz
4.Pierz cha ła Sła wo mir
5.Sza frań ski Da riusz
6.Żu chow ski Piotr

Tra dy cyj nie zo sta ły tak że wrę -
czo ne pu cha ry za naj więk sze zgło -
szo ne ry by po szcze gól nych ga tun -
ków w 2015r. 
1.Sum 2 m – Ja siń ski Da riusz
2.Szczu pak 95 cm – Szy mań ski Ro bert 
3.San dacz 92 cm – Bo ja now ski Wal de mar
4.Okoń 38,5 cm – Bo ja now ski Wal de mar
5.Lin 44cm – Ja ni szew ski Mi ro sław
6.Płoć 30,5cm – Ja ni szew ski Mi ro sław
7.Ka raś zło ci sty 32 cm – Ja ni szew ski Mi -
ro sław 
8.Ka raś sre brzy sty 38 cm – Ja ni szew ski
Mi ro sław 

Za Za słu gi Dla Węd kar stwa Pol -
skie go Srebr ny mi Od zna ka mi PZW
zo sta li od zna cze ni:
1.Ko sow ski Her nyk
2.Bie ga lew ski Mar cin 

Na ko niec wy sto so wa no od po wied -
nie wnio ski do Za rzą du Głów ne go
PZW, Za rzą du Okrę gu oraz do Za rzą du
Ko ła i po trzech go dzi nach ob rad za koń -
czo no Wal ne Zgro ma dze nie Spra woz -
daw cze człon ków Ko ła PZW Nr 54
„Sum” Wy szo gród.

ZE BRA NIE KO ŁA SUM

Po przed sta wie niu spra woz dań na stą pi ło ślu -
bo wa nie 12 człon ków Mło dzie żo wej Dru ży ny
Po żar ni czej, któ rzy wy ma wia jąc gło śne "ŚLU -
BU JĘ" sta li się peł no praw ny mi człon ka mi
MDP. Na stęp nie na stą pi ło ślu bo wa nie 4 no -
wych dru hów OSP w tym jed nej druh ny.  

Skład za rzą du OSP na la ta 2016 -2021
Wie sław Am bro ziak – PRE ZES
Piotr Gło wac ki - WI CE PRE ZES NA CZEL NIK
La skow ski Krzysz tof - WI CE PRE ZES
Misz czuk Jan - ZA STĘP CA NA CZEL NI KA

Len czew ski Da riusz - SKARB NIK
Bier nat Mar cin - SE KRE TARZ
Szy mań ski Krzysz tof - Go spo darz
Sza jew ska Alek san dra - Kro ni karz
Szy mań ski Da mian - Czło nek za rzą du.
Skład ko mi sji re wi zyj nej na la ta 2016-2021
Ro kic ki Ma rek - prze wod ni czą cy
Si ciń ski Ma riusz - se kre tarz
Jam ka Ra do sław - czło nek
Na za koń cze nie po zo sta ły ser decz ne po dzię -

ko wa nia dla dłu go let nich człon ków OSP, któ rzy
ustę po wa li z peł nio nych przez sie bie funk cji – dh
Kor du lę Pio trow ską oraz dh W Wal cza ka 

W dniu 20 lu te go 2016 ro ku o go dzi nie 17:00 od by ło się
wal ne ze bra nie spra woz daw czo -wy bor cze człon ków
Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Wy szo gro dzie. 



W ZSO w Bul ko wie od by ła się wiel -
ka uro czy stość. Jak co ro ku ucznio -
wie szko ły pod sta wo wej, na uczy -
cie le, ro dzi ce oraz za pro sze ni go -
ście ba wi li się pod czas Cho in ki
Szkol nej. 

Po krót kim po wi ta niu przez p. dyr.
M. Szum ską w świat ba śni wpro wa dzi li
nas ucznio wie klas III a i III b, któ rzy
pod kie run kiem pań: E. Mi chal skiej i I.
Pia sec kiej przy go to wa li i za pre zen to wa li
przed sta wie nie pt: „Za cza ro wa na baj -
ka”. Na pięk nie ude ko ro wa nej sce nie
po ja wia ły się ko lej no barw ne po sta cie,
któ re ba wi ły pu blicz ność tań cem, śpie -
wem i grą ak tor ską. Za chwy cił wszyst -
kich re zo lut ny Ku buś Pu cha tek, pe łen
wdzię ku Czer wo ny Kap tu rek, prze -
pięk ny Kop ciu szek i gro mad ka ra do -
snych kra sno lud ków. 

Wiel ką atrak cją był przy jazd dłu go
wy cze ki wa ne go go ścia – św. Mi ko ła ja,
któ ry ob da ro wał dzie ci pacz ka mi peł ny -
mi sma ko ły ków. Ucznio wie peł ni wra -

żeń i za pa sów sło dy czy roz po czę li fe rie
zi mo we. 

Or ga ni za to rzy ser decz nie dzię ku -
ją p. B. Ju racz ko, p. M. Jó zwia ko wi
oraz wszyst kim na uczy cie lom, któ rzy
przy czy ni li się do przy go to wa nia uro -
czy sto ści.
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GOŚCINIEC LEGENDA

Poszukuje:
- kucharza / pomoc kuchenna
- kelnerki / kelnera

rekrutacja@goscinieclegenda.pl

Cho in ka w Bul ko wie

reklama

Mar ta Wi śniew ska – Gi za – tan -
cer ka w stu diu tań ca „Fa me” w Płoc -
ku,

Mi chał Ogo now ski – or ga ni sta Pa -
ra fii Św. Trój cy w Wy szo gro dzie oraz

Pa weł Ko ło dziej ski – mu zyk, au -
tor wie lu pio se nek, za ło ży ciel te atru
la lek „Igrasz ka”.

Ju ry po dłu gich na ra dach wy ło ni -
ło zwy cięz ców i wy róż nio nych w
dwóch ka te go riach:

W ka te go rii „Śpiew” głów ną na -
gro dę otrzy ma ła Mag da Soł ty siak, któ -
rej akom pa nio wał Mi ko łaj Ka fliń ski.
Wy róż nie nie tra fi ło do Na ta lii Fa bi -
siak.

W ka te go rii „In ne Ta len ty” pierw -
sze miej sce wy wal czy ła jak że spor to -

wym za cię ciem Wik to ria Za niew ska –
na sza uta len to wa na te ni sist ka sto ło -
wa, wy róż nie nie zaś z uśmie chem na
ustach ode brał nasz ka ba re ciarz Do -
mi nik Pie la ciń ski.

Po gra tu la cjach i ogrom nych bra -
wach pu blicz no ści na si na gro dze ni
ode bra li z rąk Pa na Mi cha ła Twar de go
– Se kre ta rza Po wia tu Płoc kie go dy plo -
my i na gro dy.

Ko rzy sta jąc z oka zji i obec no ści
pa na se kre ata rza, przed sta wi cie le mło -
dzie ży zło ży li na je go rę ce po dzię ko -
wa nia dla Za rzą du Po wia tu za ufun do -
wa nie Sty pen dium Sta ro sty Płoc kie go
pn. Sty pen dium Two ją Szan są, któ re
tra fi do 120 uczniów z na szej szko ły.
Ta for ma wy róż nie nia jest bar dzo mo -
ty wu ją ca i za chę ca do dal szej pra cy.

Spon so ra mi na gród w kon kur sie
by ło Sta ro stwo Po wia to we w Płoc ku
oraz Ra da Ro dzi ców.

Dzię ku je my wszyst kim uczest ni -
kom i za pra sza my za rok!

ZS WY SZO GRÓD

W tym ro ku 26 lte go w Ze -
spo le Szkół w Wy szo gro -
dzie po raz pierw szy od -

był się kon kurs pod ty tu łem Mam
Ta lent. Kon kurs wzo rem kon kur -
sów te le wi zyj nych da wał szan se na
po ka za nie róż nych cza sem za ska -
ku ją cych ta len tów star tu ją cych w
nim osób. Po my sło daw cą kon kur -
su i jed nym z or ga ni za to rów by ła
prze wod ni czą ca sa mo rzą du
Uczniow skie go ze spo łu Szkół – An -
na Ma jew ska.  Ania za pro si ła do
współ pra cy i oce ny ja ko ści wy stę -
pów uczest ni ków pro fe sjo nal ne ju -
ry. W je go skład we szli:
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Dnia 10 mar ca 2016 r. w na szej
szko le od by ła się VII Edy cja Tar gów
Edu ka cyj nych „Od Edu ka cji do Pra -
cy”, któ re or ga ni zo wa li wspól nie Ze -
spół Szkół im. Ja na Śnia dec kie go w
Wy szo gro dzie, Po wia to wy Urząd
Pra cy w Płoc ku oraz OHP w Płoc ku.

Wśród za pro szo nych go ści nie za -
bra kło Pa na Ma riu sza Bień ka – Sta ro sty
Płoc kie go, Pa ni  Mał go rza ty Stru zik  –
Dy rek to ra Wy dzia łu Edu ka cji, Kul tu ry
i Spraw Spo łecz nych  oraz Pa na Da riu -
sza Bosz ko  – Wi ce dy rek to ra Po wia to -
we go Urzę du Pra cy w Płoc ku. Swo ją
obec no ścią za szczy ci li nas rów nież Rad -
ni Po wia tu Płoc kie go: Pa ni  Elż bie ta Ja -
chi miak i Pan Apo li na ry Grusz czyń ski.

By li z na mi tak że  Pa ni Mał go rza ta Ko -
wal ska  – Dy rek tor OHP w Płoc ku,
Pan  Jan Bosz ko  – Bur mistrz Gmi ny i
Mia sta Wy szo gród, Pan Zbi gniew Jó zef
Bosz ko – Prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny
i Mia sta Wy szo gród oraz Pa ni Mał go rza -
ta Ma jew ska – Dy rek tor Bi blio te ki Pu -
blicz nej w Wy szo gro dzie.

Te go rocz ne spo tka nie od by ło się pod
ha słem „Po staw na ję zy ki” i by ło po łą czo -
ne ze szkol nym Dniem Ję zy ków Ob cych.
Chcie li śmy pro mo wać wśród mło dzie ży
do sko na le nie kom pe ten cji ję zy ko wych,
jak że nie zbęd nych w dzi siej szym świe cie,
w któ rym prze kra cza nie gra nic kra ju w
po szu ki wa niu pra cy i kon ty nu owa niu
edu ka cji jest już wła ści wie nor mą. Na gro -
dy dla uczest ni ków kon kur sów ufun do -
wał pan Ma riusz Bie niek Sta ro sta Płoc ki.

Go ści li śmy rów nież pa na  Ma riu sza
Wrze siń skie go – Dy rek to ra Pań stwo wej
Szko ły Mu zycz nej I i II Stop nia w Płoń -
sku, któ ry   wraz z na uczy cie lem An -
drze jem Izy dor cza kiem i  ze swo -
imi  pod opiecz ny mi.

Na sze szkol ne  ta len ty oraz go ście
pre zen to wa li  się pu blicz no ści i ze bra li
grom kie bra wa. Ostat ni wy stęp Ju sty ny
Stal czew skiej ucznio wie na gro dzi li
wręcz owa cją na sto ją co. Wi dać, że mło -
dzież umie do ce nić praw dzi wą pa sję,
umie jęt no ści a tak że dłu gą i cięż ką pra -
cę, ja ką trze ba wło żyć, aby re ali zo wać
swo je za in te re so wa nia i speł niać ma rze -
nia. W na szej szko le po ma ga im w
tym Pa ni Ka ta rzy na Ka miń ska, któ ra za -
chę ca i mo ty wu je ich do pra cy i przy go -
to wu je wspól nie z ni mi ko lej ne wy stę py.

Te go rocz nym Tar gom to wa rzy -
szył po kaz gru py ta necz nej ze szko ły
Pod sta wo wej im. An ny Na kwa skiej w
Ma łej Wsi pro wa dzo nej przez Szko łę
Tań ca „Pa sjo nat” z So cha cze wa, któ -
rej tan ce rze pod czuj nym okiem tre -
ne ra pa na Ja ku ba Okra sy po ka za li jak
moż na być ak tyw nym już od naj -
młod szych lat i roz wi jać swo je za in te -
re so wa nia i pa sje. Im rów nież dzię ku -
je my ser decz nie za udział i wy stęp w
tym dniu.

Tar gi „ Od Edu ka cji do Pra cy” mia ły
przede wszyst kim na ce lu po móc
uczniom klas ma tu ral nych w wy bo rze
kie run ków dal sze go kształ ce nia i  uła -
twie nie do stę pu do ak tu al nych pro po -
zy cji wyż szych uczel ni. Mło dzież mo gła
za po znać się rów nież z ak tu al ny mi ofer -

ta mi Urzę dów Pra cy i moż li wo ścia mi
za trud nie nia po skoń cze niu szko ły.

Pod czas Tar gów moż na by ło pod -
dać się za bie gom ko sme tycz nym, pro fe -
sjo nal ne mu ma sa żo wi, zba dać BMI, dać
się ucze sać czy też zmie rzyć so bie ci -
śnie nie. Szko ły wyż sze, aby za in te re so -
wać swo ją ofer tą uczniów or ga ni zo wa ły
kon kur sy i po ka zy, ale przede wszyst -
kim udzie la ły in for ma cji o kie run kach
kształ ce nia i wa run kach re kru ta cji.

Dzię ku je my za pro szo nym go ściom
– przed sta wi cie lom uczel ni wyż szych
oraz Urzę dów Pra cy -  za udział w Tar -
gach i za pra sza my za rok!

Tar gi Edu ka cyj ne „Od edu ka cji do pra cy”

Płock, dnia 11.03.2016r.

Mał go rza ta Bom ba lic ka – Dy rek tor Po wia to we go Urzę du Pra cy w Płoc ku in for mu je:

Sta ro sta Płoc ki za po śred nic twem Po wia to we go Urząd Pra cy w Płoc ku

ogło sił na bór wnio sków na or ga ni za cję miejsc od by wa nia sta żu 

dla osób bez ro bot nych w ra mach pro jek tu 

„Ak ty wi za cja osób mło dych po zo sta ją cych bez pra cy w po wie cie płoc kim (II)” 

współ fi nan so wa ne go ze środ ków Unii Eu ro pej skiej 

w ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go – 

pro jekt re ali zo wa ny w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wie dza Edu ka cja Roz wój, 
Oś prio ry te to wa I Oso by mło de na ryn ku pra cy, Dzia ła nie 1.1  Wspar cie osób mło dych po zo sta ją cych bez pra cy na re gio nal -
nym ryn ku pra cy – pro jek ty po za kon kur so we, 
Pod dzia ła nie 1.1.1 Wspar cie udzie la ne z Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go.

I. O zor ga ni zo wa nie sta żu mo gą ubie gać się pra co daw cy, rol ni cze spół dziel nie pro duk cyj ne lub peł no let nie oso -

by fi zycz ne, za miesz ku ją ce i pro wa dzą ce na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej, oso bi ście i na wła sny ra chu nek, dzia łal ność
w za kre sie pro duk cji ro ślin nej lub zwie rzę cej, w tym ogrod ni czej, sa dow ni czej, pszcze lar skiej i ryb nej, w po zo sta ją cym w jej po -
sia da niu go spo dar stwie rol nym obej mu ją cym ob szar użyt ków rol nych o po wierzch ni prze kra cza ją cej 2 ha prze li cze nio we lub
pro wa dzą cej dział spe cjal ny pro duk cji rol nej, o któ rym mo wa w usta wie z dnia 20 grud nia 1990 r. o ubez pie cze niu spo łecz -
nym rol ni ków (Dz. U. z 2013r. poz. 1403, 1623 i 1650).

II. Ofer ta na bo ru obej mu je zor ga ni zo wa nie 320 miejsc pro gra mu sta żu u Or ga ni za to rów na okres mi ni mum 3

mie się cy, mak sy mal nie do 7 mie się cy (w za leż no ści od ter mi nu je go uru cho mie nia), do wy czer pa nia li mi tu miejsc

moż li wych do zor ga ni zo wa nia.

III. Sta że re ali zo wa ne w ra mach w/w pro jek tu bę dą uru cha mia ne w okre sie od 01.04.2016r. do dnia 01.10.2016r. 

IV. Sta ro sta za po śred nic twem Po wia to we go Urzę du Pra cy mo że skie ro wać do od by cia sta żu u Or ga ni za to ra sta -

żu bez na wią zy wa nia sto sun ku pra cy oso by mło de w wie ku 18-29 lat bez pra cy, za re je stro wa ne w Po wia to wym Urzę -
dzie Pra cy w Płoc ku ja ko bez ro bot ne (na le żą ce do II pro fi lu po mo cy), któ re nie uczest ni czą w kształ ce niu i szko le niu (tzw.
„Mło dzież NE ET”) oraz któ rych okres za re je stro wa nia nie prze kra cza 4 mie się cy od dnia re je stra cji / przy stą pie nia do pro jek tu
(zgod nie z de fi ni cją oso by z ka te go rii NE ET przy ję tą w Pro gra mie Ope ra cyj nym Wie dza Edu ka cja Roz wój 2014-2020), w tym
prio ry te to wo: ko bie ty, oso by nie peł no spraw ne oraz oso by dłu go trwa le bez ro bot ne (zgod nie z de fi ni cją przy ję tą na po trze by re -
ali za cji pro jek tów współ fi nan so wa nych ze środ ków Unii Eu ro pej skiej). 

Z uwa gi na ko niecz ność zre ali zo wa nia za ło żo nych we wnio sku o do fi nan so wa nie pro jek tu wskaź ni ków pro duk tu dot. udzia łu
osób na le żą cych do grup de fa wo ry zo wa nych na ryn ku pra cy, pro jekt za kła da udział mi ni mum 132 osób dłu go trwa le bez ro bot -
nych (w tym 75K) oraz 9 osób nie peł no spraw nych (w tym 5K).

Zgod nie z za pi sa mi PO WER 2014-2020 oso bą z ka te go rii NE ET jest oso ba mło da w wie ku 15-29 lat, któ ra na dzień przy -
stą pie nia do pro gra mu speł nia łącz nie trzy na stę pu ją ce wa run ki:
–    nie pra cu je (tj. jest bez ro bot na lub bier na za wo do wo),
–    nie kształ ci się (tj. nie uczest ni czy w kształ ce niu for mal nym w try bie sta cjo nar nym),

–    nie szko li się (tj. nie uczest ni czy w po zasz kol nych za ję ciach ma ją cych na ce lu uzy ska nie, uzu peł nie nie lub do sko na le nie umie -
jęt no ści i kwa li fi ka cji za wo do wych lub ogól nych, po trzeb nych do wy ko ny wa nia pra cy. W pro ce sie oce ny, czy da na oso ba się nie
szko li, a co za tym idzie kwa li fi ku je się do ka te go rii NE ET, we ry fi ka cji pod le gać bę dzie udział w te go ty pu for mie ak ty wi za cji, fi -
nan so wa nej ze środ ków pu blicz nych, w okre sie ostat nich 4 ty go dni).
Oso ba dłu go trwa le bez ro bot na (zgod nie z de fi ni cją przy ję tą na po trze by re ali za cji pro jek tów współ fi nan so wa nych ze środ -
ków Unii Eu ro pej skiej):
–     w przy pad ku osób po ni żej 25 ro ku ży cia są to oso by bez ro bot ne nie prze rwa nie przez okres po nad 6 mie się cy,
–     w przy pad ku osób po wy żej 25 ro ku ży cia nie prze rwa nie przez okres po nad 12 mie się cy.

Oso ba z nie peł no spraw no ścią to bez ro bot na oso ba nie peł no spraw na w ro zu mie niu usta wy z dnia 27 sierp nia 1997r. o re -
ha bi li ta cji za wo do wej i spo łecz nej oraz za trud nia niu osób nie peł no spraw nych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
a tak że oso by z za bu rze nia mi psy chicz ny mi w ro zu mie niu usta wy z dnia 19 sierp nia 1994 r. o ochro nie zdro wia psy chicz ne -
go (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375)
Wspar cie dla osób mło dych bę dzie udzie la ne zgod nie za stan dar da mi okre ślo ny mi w Pla nie re ali za cji Gwa ran cji dla mło dzie -
ży w Pol sce tzn. w cią gu 4 mie się cy zo sta nie za pew nio na wy so kiej ja ko ści ofer ta za trud nie nia, dal sze go kształ ce nia, przy ucze -
nia do za wo du lub sta żu dla grup: 
– oso by do 25 ro ku ży cia – 4 mie sią ce li czo ne od dnia re je stra cji w urzę dzie,
– oso by po wy żej 25 ro ku ży cia – 4 mie sią ce li czo ne są od dnia przy stą pie nia do pro jek tu.

Przy kie ro wa niu osób do pro gra mu pod uwa gę bra ne bę dzie wy kształ ce nie osób bez ro bot nych. W gru pach speł -

nia ją cych wa run ki udzia łu w pro gra mie prze wa żać bę dą oso by o ni skich kwa li fi ka cjach, tj. oso by po sia da ją ce

wy kształ ce nie na po zio mie do ISCED 3 (Mię dzy na ro do we Stan dar dy Kwa li fi ka cji Kształ ce nia: po ziom 3 – czy li

kształ ce nie śred nie) tj.:

– wy kształ ce nie pod sta wo we po sia da ją oso by, któ re ukoń czy ły szko łę pod sta wo wą lub pod sta wo we stu dium za wo do we,
– wy kształ ce nie gim na zjal ne – po sia da ją oso by, któ re ukoń czy ły gim na zjum;
– wy kształ ce nie za sad ni cze za wo do we – po sia da ją oso by, któ re ukoń czy ły za sad ni czą szko łę za wo do wą, szko łę za sad ni czą lub
in ną szko łę rów no rzęd ną,
– wy kształ ce nie śred nie – po sia da ją oso by, któ re ukoń czy ły szko łę po nad pod sta wo wą (na pod bu do wie 8-kla so wej szko ły pod -
sta wo wej) lub ukoń czy ły szko łę po nad gim na zjal ną z wy jąt kiem za sad ni czej szko ły za wo do wej.

V. Wa run kiem ubie ga nia się o zor ga ni zo wa nie miej sca sta żu jest zło że nie przez Or ga ni za to ra sta żu:

– wnio sku wraz z kom ple tem wy ma ga nych za łącz ni ków w sie dzi bie PUP w Płoc ku, ul. Ko stro gaj 1, po kój nr 21

(I pię tro), se kre ta riat Urzę du po kój nr 26 (I pię tro) oraz za po śred nic twem pocz ty, z wy łą cze niem pocz ty elek tro -

nicz nej. 

VI. Pod sta wo wy mi kry te ria mi do bo ru or ga ni za to rów miejsc od by wa nia sta żu są wa run ki prze wi dzia ne w Roz po -

rzą dze niu Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 20 sierp nia 2009 r. w spra wie szcze gó ło wych wa run ków

od by wa nia sta żu przez bez ro bot nych /Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1160/ oraz:

•za pew nie nie przez Or ga ni za to ra sta żu wy so kiej ja ko ści za trud nie nia po za koń cze niu sta żu: 
– w przy pad ku za war cia umo wy o pra cę – wy ma ga ne jest za trud nie nie na nie prze rwa ny okres co naj mniej trzech peł nych mie -
się cy w wy mia rze mi ni mum ½ eta tu,
– w przy pad ku za war cia umo wy zle ce nia – wy ma ga ne jest za trud nie nie na mi ni mum trzy peł ne mie sią ce i war tość za war tej
umo wy mu si być rów na lub wyż sza trzy krot no ści mi ni mal ne go wy na gro dze nia za pra cę usta la ne go na pod sta wie prze pi sów
o mi ni mal nym wy na gro dze niu za pra cę.
•oce na do tych cza so wej współ pra cy z tut. urzę dem tj. wy wią zy wa nie się z wa run ków za wie ra nych umów,
•nie za le ga nie z opła ca niem skła dek na ubez pie cze nie spo łecz ne oraz po dat ku do urzę du skar bo we go.

Szcze gó ło we in for ma cje do ty czą ce wa run ków na bo ru 

udzie la ne są w Po wia to wym Urzę dzie Pra cy w Płoc ku,

ul. Ko stro gaj 1, po kój nr 21, te le fon: 24/267-46-73



5Na tapecie

W so bo tę 5 mar ca msza świę ta
w ko ście le Świę te go Mak sy mi lia -
na Kol be go roz po czę ła uro czy ste
ob cho dy Na ro do we go Dnia Pa -
mię ci Żoł nie rzy Wy klę tych w Ma -
łej Wsi i Sta rych Gał kach. Te go -
rocz ne uro czy sto ści zo sta ły ob ję te
Na ro do wym Pa tro na tem przez
Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol -
skiej An drze ja Du dę. 

Msza z ce re mo nia łem woj sko wym
roz po czę ła się o go dzi nie je de na stej. Mi -
strzem ce re mo nii był ka det Mar cin Mi -
lew ski, któ ry pro wa dził Plu ton Re pre -
zen ta cyj ny Klas Po li cyj nych w Ze spo le
Szkół im. Kró lo wej Ja dwi gi w Czer wiń -
sku oraz Gru pę Re kon struk cyj ną Sto wa -
rzy sze nia Hi sto rycz ne go im. „11 Gru py
Ope ra cyj nej NSZ” z Płoc ka. Pod od dzia ły
po wej ściu do ko ścio ła i utwo rze niu szpa -
le ru od da ły ho no ry licz nie przy by łym
pocz tom sztan da ro wym re pre zen to wa -
nym przez Gim na zjum z Od dzia łem In -
te gra cyj nym im. An ny Na kwa skiej z Ma -
łej Wsi, Ze spół Szkół im. Kró lo wej Ja dwi -
gi w Czer wiń sku, Ochot ni cze Stra że Po -
żar ne ze Sta rych Ga łek, Ma łej Wsi, Bro -
dów Du żych, Za krze wia Ko ściel ne go
oraz Or szy mo wa, a tak że przez przy by ły
po czet sztan da ro wy Pra wa i Spra wie dli -
wo ści.

Ze bra nych uczest ni ków przy wi tał
Oj ciec Fran cisz ka nin Ma rek Iwań ski,
któ ry od pra wił mszę w in ten cji Żoł nie -
rzy Nie złom nych a w szcze gól no ści po -
mor do wa nych Żoł nie rzy ze Sta rych Ga -
łek Elż bie ty Ko za nec kiej ps. „Ba sia”, Ja -
na Kło bu kow skie go ps. „Ja nek”, Lu do -
mi ra Pe czyń skie go ps. „Wła dek”, Wik to -
ra Stry jew skie go ps.”Cac ko”, Wa cła wa
Mi chal skie go ps.”Ga łąz ka”, Zyg fry da
Ku liń skie go „Al bin” oraz Pa ni Ja ni ny Sa -
mo raj ps.”Ce lin ka” miesz ka ją cej obec -
nie na Ślą sku.

Przej mu ją ce sło wa Oj ca Mar ka
Iwań skie go bez po śred nio na wią zy -
wa ły do wal ki Żoł nie rzy o wol ną Pol -

skę i na dłu go po zo sta ną w pa mię ci
ze bra nych. 

Uczest ni cy mszy świę tej za spra wą
mun du rów, któ re mie li na so bie człon ko -
wie Gru py Re kon struk cyj nej mo gli prze -
nieść się do cza sów, w któ rych wal czy li
Żoł nie rze Nie złom ni. Wśród przy by łych
by li mię dzy in ny mi Ro dzi ny Żoł nie rzy,
mło dzież, Pan Se na tor Ma rek Mar ty -
now ski, Pan Po seł Ma ciej Ma łec ki, Pa ni
Ewa Szy mań ska Rad na Sej mi ku Wo je -

wódz twa Ma zo wiec kie go oraz Pan Zyg -
munt Woj na row ski Wójt Gmi ny Ma ła
Wieś, Pan Ga briel Gra czyk Wójt Gmi ny
Bul ko wo

Mszę świę tą za koń czy ło wspól ne od -
śpie wa nie Ro ty.

Od czy ta nie przez Pa nią Kry sty nę
Adam czyk li stu Pre zy den ta Rze czy po -
spo li tej Pol skiej An drze ja Du dy roz po -
czę ło ko lej ny etap uro czy sto ści. Na stęp -
nie do ze bra nych prze mó wił Pan Po seł
Ma ciej Ma łec ki. W trak cie prze mó wie nia
Pan Po seł wrę czył or ga ni za to ro wi uro czy -
sto ści Pa nu Mar ce le mu Szkop ko wi upo -
mi nek, książ kę ze spe cjal ną de dy ka cją
od Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej
An drze ja Du dy, w do wo dzie uzna nia
wy sił ków przy wra ca nia pa mię ci Żoł nie -
rzom Wy klę tym. Ko lej nym punk tem
uro czy sto ści by ło emo cjo nal ne prze mó -
wie nie Pa na An drze ja Stry jew skie go sy -
na Wik to ra Stry jew skie go. By ła to nie -
zwy kła lek cja hi sto rii i na ocz ne świa dec -
two cier pień, któ rych do zna li Żoł nie rze

oraz ich Ro dzi ny z rąk ko mu ni stów.
Po za koń czo nym prze mó wie niu Pan
Zbi gniew Ce bu la za po wie dział kon cert
pie śni pa trio tycz nych w wy ko na niu
Chó ru Gim na zjum z Od dzia łem In te -
gra cyj nym im. An ny Na kwa skiej z Ma łej
Wsi oraz Ka me ral ne go Chó ru Aka de -
mic kie go Po li tech ni ki War szaw skiej Fi lia
w Płoc ku. Chór gim na zjal ny roz po czął
kon cert od wzru sza ją cej bal la dy o rot mi -
strzu Pi lec kim. Po wy ko na niu ko lej nych
utwo rów każ do ra zo wo na gra dza nych
bra wa mi przez ze bra nych, swój re per tu -
ar za pre zen to wał chór aka de mic ki. Dy ry -

gent Pan Edward Bog dan przed każ dym
z utwo rów przed sta wiał in for ma cje
na te mat pre zen to wa nej pie śni. Ostat nią
wy ko na ną pie śnią był Hymn Pań stwa
Pod ziem ne go.

W tym miej scu na le ży pod kre ślić
du żą ro lę w tech nicz nym przy go to wa niu
kon cer tu przez Pa na Da riu sza Ko ko siń -
skie go. Po za koń czo nym kon cer cie
uczest ni cy otrzy ma li od har ce rzy peł ną
treść od czy ta ne go li stu Pre zy den ta Rze -
czy po spo li tej An drze ja Du dy. Ze bra ni
na dzie ciń cu ko ściel nym mo gli wy ko nać
pierw sze wspól ne pa miąt ko we zdję cia.
Du żą po pu lar no ścią cie szy ło się to wa rzy -
stwo dwóch fi zy lie rów z okre su Księ stwa
War szaw skie go, w któ rych ro le wcie li li
się Pa no wie Sła wo mir Zie lon ka oraz
Piotr Pius.

Dzię ki uwiecz nio nym ka drom
przez Pa na Je rze go Kop ciń skie go
i umiesz czo nym na ser wi sie in ter ne to -
wym You Tu be oraz na por ta lu e -wy szo -
grod.pl moż li wy jest po wrót do tych pod -
nio słych prze żyć.

Po za koń czo nych uro czy sto ściach
w ko ście le ze bra ni uda li się pod po mnik,

gdzie ocze ki wa li już licz nie ze bra ni
miesz kań cy Sta rych Ga łek. Przy akom pa -
nia men cie Or kie stry Dę tej Ochot ni czej
Stra ży Po żar nej w Rę bo wie uczest ni cy
od śpie wa li wszyst kie zwrot ki Ma zur ka
Dą brow skie go. Na stęp nie Pan Mar ce li
Szko pek zwró cił się do ze bra nych z ape -
lem o dą że nie do praw dy i pa mię ci o Żoł -
nier zach Nie złom nych. Po zło że niu wią -
za nek kwia tów przez de le ga cje oraz
miesz kań ców na stą pił prze marsz do re -
mi zy Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Sta -
rych Gał kach. Czo ło po cho du sta no wi ła
or kie stra, któ ra żoł nier ski mi mar sza mi
wy zna cza ła rytm prze mar szu dla poczt
sztan da ro wych, ka de tów oraz uczest ni -
ków nio są cych sied mio me tro wą bia ło -
-czer wo ną fla gę. Ko lum nę za my ka ły po -
jaz dy hi sto rycz ne oraz wo zy bo jo we stra -
ży po żar nych.

W re mi zie ze bra nych przy wi tał Pan
Wal de mar Ry piń ski, któ ry po krót kiej
prze rwie na her ba tę za po wie dział wy stą -
pie nie Pa na Ja nu sza Za rę by – na ocz ne go
świad ka cza sów woj ny. Kon cert naj -
młod szych uczest ni ków – Har cer skie go
Ze spo łu ist nie ją ce go przy 64ej Ar ty -
stycz nej Dru ży nie Har cer skiej Zoś ka
i Alek i Gro ma dzie Zu cho wej Ję dru sie
w Ma łej Wsi „Uku de mia” był wzru sza ją -
cym ak cen tem, któ ry za koń czył uro czy -
ste ob cho dy Na ro do we go Dnia Pa mię ci
Żoł nie rzy Wy klę tych. Ze bra nym
za udział i po moc w zor ga ni zo wa niu
uro czy sto ści po dzię ko wał Pan Mar ce li
Szko pek. Po za koń cze niu ofi cjal nej czę -
ści ob cho dów na stą pił czas na smacz ny
po si łek przy go to wa ny przez Pa nie Go -
spo dy nie. Ogrom ną po pu lar no ścią cie -
szy ła się żoł nier ska gro chów ka. 

Na ro do wy Dzień Pa mię ci Żoł nie rzy
Wy klę tych to waż ne wy da rze nie w ży ciu
miesz kań ców Sta rych Ga łek oraz Ma łej
Wsi, któ re na sta łe wpi sa ło się w ka len -
darz co rocz nych uro czy sto ści. Jak do wie -
dzia ła się Ga ze ta ko lej ne ob cho dy Dnia
Pa mię ci Żoł nie rzy Nie złom nych pla no -
wa ne są 4 mar ca 2017 ro ku na któ ry już
dziś za pra sza my. 

Re la cja z Ob cho dów Dnia Żoł nie rzy Wy klę tych w Gał kach

Wszy scy ży je my, po wy żej sie dem -
dzie się ciu lat i miesz ka my z ro dzi -
na mi w El blą gu i w oko li cy. Ma ma
zmar ła dzie sięć lat te mu w wie ku
osiem dzie się ciu pię ciu lat. By ła
wspa nia ła. Gdy ja i moi bra cia by li -
śmy w wie ku od jed ne go do sied -
miu lat, nasz ta ta po szedł do par ty -
zant ki. Sta ło się to z na gła. Ta to za -
strze lił żoł nie rza ob ce go woj ska,
któ ry mo le sto wał ko bie tę na dwor -
cu ko le jo wym. W tym cza sie Ta to
był pra cow ni kiem ko lei, był so ki stą.

Ma ma sta ra ła się jak mo gła, ale by ło
cięż ko. Nie mo gła li czyć na swo je go oj ca,
gdyż zo stał spa lo ny w obo zie Stu thoff.

Gdy miesz ka li śmy w Młot ko wie
przy cho dzi ło UB i wszyst kich nas bi li
py ta jąc o ta tę. Czę sto za bie ra li ma mę
na ko men dę do Sierp ca i tam prze trzy -
my wa li.

Gdy miesz ka li śmy u ro dzi ców ta ty
w Ży cho wie i tu przy cho dzi ło UB
i wszyst kich bi li koł ka mi i ko pa li. Pod -
czas ta kiej na pa ści bar dzo ucier piał
młod szy brat ta ty Szcze pan. Zo stał wte -
dy przez na sze go ta tę za bra ny do la su

i tam wró cił do zdro wia. Zgi nął po tem
za strze lo ny pod czas wal ki par ty zanc -
kiej. Do dat ko wo dwa ra zy UB pod pa li ło
za bu do wa nia, za bra li in wen tarz ży wy,

a ma szy ny znisz czy li. Tro chę miesz ka li -
śmy u są sia dów. Ma ma, że by ulżyć ro -
dzi nie zde cy do wa ła się wy je chać w nie -
zna ne. Tak zna leź li śmy się w El blą gu.

Za miesz ka li śmy w pu sto sta nie na pod -
da szu. Ma ma pra co wa ła przy od gru zo -
wy wa niu El blą ga i u oko licz nych rol ni -
ków. Czę sto po ma ga li śmy wszy scy
w pra cach po lo wych. UB na dal się     na -
mi in te re so wa ło, ale już nie bi li. Ta tę
aresz to wa li w Gał kach po cięż kiej wal -
ce. W 1951 ro ku ska za no ta tę na trzy -
dzie sto ośmio krot ną ka rę śmier ci i cał ko -
wi ty prze pa dek mie nia. Wy rok wy ko -
na no. 

To jed nak nie zmniej szy ło za in te re -
so wa nia na mi ze stro ny UB. Utrud nia -
no nam ka rie rę za wo do wą, czę sto mó -
wio no o nas sy no wie ban dy ty al bo ban -
dzio ry. Dzię ki pra co wi to ści i upo ro wi
ży je my na śred nim po zio mie. Gdy by -
łem dziec kiem ta to czę sto śnił mi się w
no cy, tę sk ni łem za nim. Czu łem żal
do nie go, że nas zo sta wił, ale po la tach
je stem z nie go dum ny. 

Dla mnie jest bo ha te rem, po dob nie
jak ma ma. Szko da ma my nie do cze ka ła

tej chwi li, kie dy z ta kim sza cun kiem
trak tu je się pa mięć na sze go ta ty. Na ko -
niec chciał bym po dzię ko wać wszyst kim
obec nym w imie niu mo jej ro dzi ny
i w imie niu ta ty, któ ry sam nie mo że za -
brać gło su. Wa sza obec ność wy ra ża od -
da nie hoł du ŻOŁ NIE RZOM WY KLĘ -
TYM, a wśród nich mo je mu ta cie. Wal -
czy li za nas i nasz kraj i za pła ci li naj wyż -
szą ce nę. 

Szcze gól ne po dzię ko wa nia na le żą
się pa nu Szkop ko wi, któ ry swo im upo -
rem i pa trio ty zmem do pro wa dził
do bu do wy po mni ka i or ga ni zu je uro -
czy sto ści. Wiem, że po ma ga ją mu
w tym przy ja cie le.         

Ja uwa żam pa na Szkop ka za przy ja -
cie la mo jej ro dzi ny i Żoł nie rzy Wy klę -
tych. Je stem bar dzo wzru szo ny, że mo -
gę uczest ni czyć w tej uro czy sto ści i brak
mi słów po chwa ły dla or ga ni za to rów.  

DZIĘ KU JĘ W IMIE NIU RO DZI NY

AN DRZEJ STRY JEW SKI SYN CAC KI

Hi sto ria Ocza mi Sy na

Ser decz nie wi tam wszyst kich
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Na wie dze nie ko pii Ob ra zu Mat ki Bo żej Czę sto chow skiej
W ostat nim ty go dniu w De ka na cie Wy szo grodz kim od by ły się Mi sje Świę te i Pe re gry na cja Cu dow ne go Ob ra zu Mat ki Bo skiej Czę sto chow skiej. W cza sie trwa nia pe re gry na cji or ga ni zo wa ne
by ły spe cjal ne na bo żeń stwa i czu wa nia. Ce lem pe re gry na cji jest za chę ta do pod ję cia prak tyk re li gij nych i za an ga żo wa nia w ży cie wspól no ty ekle zjal nej. Obec ne Mi sje od by ły się do kład nie
w 40 le cie (1976r) pierw sze go na wie dze nia ob ra zu w na szych pa ra fiach. We wszyst kich pa ra fiach wier ni licz nie bra li udział w uro czy sto ściach. Obec nie Pe re gry na cja ob ra zu od by wa się
w De ka na cie Bo dza now skim

Kępa Polska

Mała WieśWyszogród 

Orszmowo
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z KIE ROW NIK BU DO WY, IN SPEK TOR NAD ZO -
RU IN WE STOR SKIE GO. TEL. 533 177  048

z PIZ ZA I DO WÓZ NA TE LE FON 535621212

z USLU GI – MI NI KO PAR KA I LA WE TA Tel.
793799744

z SPRZE DAM CZĘ ŚCI DO VW PAS SAT B4
1,9TDI ro k94 - Tel 500393459

z Sprze dam Atrak cyj ną Dział kę Bu dow la ną w
Bo dza no wie 1200 m.kw. Dział ka po sia da
plan do mu jed no ro dzin ne go oraz po zwo le nie
na bu do wę , jest to dział ka ro go wa , więc do -

jazd jest z dwóch stron, są to dro gi gmin ne i
utwar dzo ne, a w od le gło ści 50 m. znaj du je się
rze ka MOŁ TA WA. Wię cej in fo pod nr. tel. 501-
018-652 lub 501-018-657

z SA LA BAN KIE TO WA W BO DZA NO WIE - zor ga -
ni zu je każ dą im pre zę ( we se la, ko mu nie ,
chrzci ny, uro dzi ny, kon so la cje itp. ) do 80
osób. Kon so la cja - już od 25 zł. , a przy We se -
lu od 75 osób STÓŁ WIEJ SKI z na szy mi wy ro -
ba mi - GRA TIS . ZA PRA SZA MY. Są jesz cze Wol -
ne Ter mi ny. tel.501-018-657

z PRA CE ZIEM NE MI NI KO PAR KĄ i KO PAR KO -
-ŁA DO WAR KĄ 503383172

OGŁOSZENIA DROBNE

Te go jesz cze nie by ło. Mło dy pol ski
bram karz, 16-let ni Mar cin Buł ka po -
cho dzą cy z Wy szo gro du gdzie za czy -
nał swa przy go dę z Pił ką noż -
na w miej sco wym klu bie Ste gny Wy -
szo gród. 

Obec nie jest za wod ni kiem  szkół ki pił -
kar skiej FCB Esco la Var so via, mo że wkrót -
ce być ko le gą klu bo wym sa me go Lio ne la
Mes sie go. Po lak po je chał do sto li cy Ka ta lo -
nii na ty go dnio we te sty, pod czas któ ry za -
pre zen tu je swo je umie jęt no ści na tle mło -
dzie żo wych ze spo łów Bar cy. W pierw szych
dniach wy warł na szko le niow cach do bre
wra że nie. Ta kie sa me te sty prze cho dził nie -
gdyś Mes si, któ ry prze ko nał wszyst kich już
po po ło wie spo tka nia z tre ne ra mi.

Mar cin Buł ka to bar dzo uta len to wa ny

bram karz. Za in te re so wa nie nim wy ka zu je
wie le eu ro pej skich ze spo łów. Mło dy chło -
pak był już na te stach w Ata lan cie Ber ga mo,
Udi ne se i Atle ti co Ma dryt, jed nak za ło ży -
ciel i pre zes FCB Esco la Wie sław Wil czyń -
ski chciał, by Buł ka tra fił jesz cze le piej. Dla -
te go pi sał li sty do klu bu z Bar ce lo ny z proś -
bą o te sty dla bram ka rza. W koń cu uda ło się
zre ali zo wać wy jazd.

We dług Wil czyń skie go je go wy cho wa -
nek to bar dzo mą dry i uło żo ny chło pak,
któ ry do brze wie, cze go chce od ży cia. Pó ki
co hisz pań skie me dia bar dzo po chleb nie
wy po wia da ją się o pierw szym tre nin gu Buł -
ki. Zda niem „Mun do De por ti vo” je go wy -
stęp był „spek ta ku lar ny”.

Być mo że już nie dłu go Buł ka pod pi sze
kon trakt i zo sta nie pierw szym pol skim pił -
ka rzem w hi sto rii FC Bar ce lo na.

Chło pak z Wy szo gro du ma szan se zro bić ka rie rę pił kar ska START W MI STRZO STWACH POL SKI
W ZA WO DACH KUL TU RY STYCZ NYCH
– FE DE RA CJA WPF SIE DL CE 2016

Na por ta lu www.e -wy szo grod.pl moż na zna leźć link do

stro ny na któ rej moż na wes przeć udział w za wo dach na -

sze go za wod ni ka Wy szo gro dzia ni na Bart ka Kwa śni ka.

Wspar cie mo że być już od 5 zł Na wet tak  drob na kwo ta

po ma ga w re ali za cji pa sji spor to wych Bart ka i bu du je

po zy tyw ny nasz wi ze ru nek. Do dzie ła. 

W dniu 03 kwietnia
w Bodzanowie
odbędzie się już
IV turniej Tenisa
Stołowego o Puchar
Wójta Gminy
Bodzanów.
Zgłoszenie chęci
uczestnictwa
w turnieju proszę
kierować do 31
marca pod numery
telefonu (24)
3862726,
515557429 lub
w siedzibie Gminnego
Centrum Kultury
i Sportu
w Bodzanowie.
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