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Kon rad Pe płow ski (Kon dziu) to twar dy, uśmiech nię -
ty fa cet. Nie pa mię tam już kie dy go pierw szy raz
spo tka łem, ale na pew no był wte dy uśmiech nię ty.
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Jak wiele jest ludzi z ciekawymi pasjami, którymi by
mogli podzieliç się z innymi. Pomóc innym tylko dla
czystej satysfakcji. Stąd padł pomysł utworzenia
portalu internetowego. strona  5
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Wi tam z lip co wym wa ka cyj nym wda niem
ga ze ty e -wy szo gród.pl
La to w peł ni , śro dek wa ka cji. Po go da
zmien na. Raz sło necz nie raz desz czo wa
ale ogól nie po go da jest chy ba OK?
La to jest faj ne ale w sto li cy   się kłó cą i
prze no szą kon flik ty na na sze lo kal ne po -
dwór ka. 
Dla te go z du żą przy jem no ścią jest sły szeć
o no wej uda nej ini cja ty wie w gmi nie Bul -
ko wo.
Naj pierw po sym pa tycz nych i uda nych ak -
cjach dla Se by, od by ła się ko lej na cie ka wa
im pre za. Tym ra zem  we wsi Ro go wo. Pik -
nik cha ry ta tyw ny zor ga ni zo wa ny przez So -
łec two Ro go wo na po moc dla in ne go
chłop ca, Igo ra z Ro go wa.
Na im pre zie nie by łem ale sły sza łem że
wszyst ko świet nie się uda ło. Czy li moż na
się ba wić i jed no cze śnie zro bić coś faj ne -
go i po ży tecz ne go dla in nych. Czy li np. ze -
brać pie nią dze na le cze nie dla Igo ra.
Po le cam te miej sca gdzie jest za ba wa i
do bro. Mie dzy in ny mi dla te go też po pu la -
ry zu ję ta ką ak cję jak Hu za ria Ral ly. Rajd
cha ry ta tyw ny o wy dźwię ku we dług mnie,
pa trio tycz nym. Tu taj za pew ne pa rę osób
się skrzy wi. To ta kie dziw ne, pa trio tyzm. 
Tak pa trio tyzm mo że być na lu zie, na we -
so ło i ro bio ny z po żyt kiem da la in nych.
Przy tej oka zji tez bar dzo po le cę Sto wa rzy -
sze nie i szko łę w Ra dzi ko wie No wym. Nie
ma nic złe go że w tym że gdzieś w Pol sce
na wsi miesz kań cy i na uczy cie le chcą pro -
wa dzić szko łę dla swo ich dzie ci. Chy ba źle
dla swo ich dzie ci nie chcą.. Wol no im i to
ro bią. To jest wła śnie ta pod sta wo wa osła -
wio na de mo kra cja. Wy ma ga to od nich
du żo wy sił ku ale i da je  du żo sa tys fak cji.
To jak cho dze nie po gó rach. Ni by moż na
wje chać sa mo cho dem na gó rę ale praw -
dzi wa ra dość i sa tys fak cja jest wte dy kie -
dy się wej dzie sa me mu.
I tym opty mi stycz nym ak cen tem za pra -
szam do lek tu ry.

PA WEŁ KŁO BU KOW SKI
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1 sierp nia to da ta bli ska każ de mu Po la ko -
wi. To da ta wiel kie go zry wu po wstań cze go i
sześć dzie się ciu trzech dni chwa ły orę ża pol -
skie go. Nie ste ty to rów nież da ta po cząt ku
wiel kiej zbrod ni wy rzą dzo nej na Po la kach
przez Niem ców. W Po wsta niu War szaw -
skim zgi nę ło we dług róż nych źró deł 150 -
180 ty się cy Po la ków, za rów no po wstań ców
jak i miesz kań ców War sza wy. Stra ty ma te -
rial ne by ły nie wy obra żal ne a War sza wa już
ni gdy nie po wró ci ła do swo jej przed wo jen -
nej świet no ści. Dla te go na le ży pa mię tać o
tym dniu a w go dzi nę "W" za trzy mać się i
od dać hołd wal czą cym i po le głym.

W Ma łej Wsi wy da wać się moż na od le głej od
War sza wy za spra wą ma jo ra Ja na Ja rosz ka pa -
mię ta się o Po wsta niu War szaw skim. Jan Ja ro -
szek szef szta bu Zgru po wa nia Chro bry II uro -
dził się i zo stał po cho wa ny w Or szy mo wie. Ofi -
cer wo jen nej kon spi ra cji, dzia ła ją cy rów nież na
te re nie Wy szo gro du, swo je ostat nie dni ży cia po -
świę cił na wal ce z bro nią w rę ku prze ciw ko
Niem com wła śnie pod czas po wsta nia. Jan Ja ro -
szek to nie tyl ko wy so ki ran gą ofi cer ale rów nież
bo ha ter pierw szej li nii fron tu nisz czą cy nie miec -
kie czoł gi. Nie ste ty zgi nął  pięt na ste go sierp nia
1944 ro ku  po ko lej nej bra wu ro wej ak cji, za koń -
czo nej uniesz ko dli wie niem nie miec kie go czoł -
gu. W wa run kach po wstań czych zo stał po cho -
wa ny przy szpi ta lu po lo wym na uli cy Ma riań -
skiej a po woj nie zo stał eks hu mo wa ny i zgod nie z
wo lą ro dzi ny zo stał  po cho wa ny na cmen ta rzu
pa ra fial nym w Or szy mo wie. I wła śnie na tym
cmen ta rzu w 73 rocz ni cę wy bu chu Po wsta nia
War szaw skie go do kład nie o go dzi nie 17:00 zo -
sta nie od da ny hołd Ja no wi Ja rosz ko wi i in nym
bo ha te rom po wsta nia.

Na stęp nie o go dzi nie 17:30 za spra wą Pa ni
Dy rek tor  Ewy Grze lak roz pocz nie się wspól ne
śpie wa nie po wstań czych pio se nek na te re nie
Gmin ne go Cen trum Kul tu ry Mul tiO sa da w
Ma łej Wsi \Go spo da rza mi wy da rze nia bę dą har -
ce rze z 64 Ar ty stycz nej Dru ży ny Har cer skiej
"Zoś ka i Alek" z Ma łej Wsi Hu fiec Ma zow sze
Płock pod kie row nic twem Pa na Krzysz to fa Dęb -
skie go. Ma jąc w pa mię ci do tych cza so we fan ta -
stycz ne wy stę py har ce rzy za po wia da się nie zwy -
kłe pa trio tycz no -mu zycz ne wy da rze nie, na któ re
wszyst kich ser decz nie za pra sza my.

1 sierp nia na le ży być ra zem i wspól nie za -
śpie wać przy naj mniej jed ną pio sen kę po wstań -
czą. Tak na le ży się za cho wać.

WOJ CIECH BO RA TYŃ SKI 

Sta ro sta Płoc ki in for -
mu je, że w dniu 1 sierp -
nia br. o godz. 17.00, w
73. Rocz ni cę wy bu chu
Po wsta nia War szaw -

skie go bę dą włą czo ne
sy re ny alar mo we na te -

re nie po wia tu płoc kie go
w ce lu od da nia hoł du i
uczcze nia pa mię ci bo -

ha ter skich żoł nie rzy
Pol skie go Pań stwa Pod -

ziem ne go oraz miesz -
kań ców sto li cy, po le -

głych i za mor do wa nych
w cza sie Po wsta nia

War szaw skie go.
Sy re ny bę dą uru cho mio -
ne na 1 mi nu tę i emi to -

wać dźwięk cią gły.

73 rocz ni ca wy bu chu Po wsta nia War szaw skie go
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XVIII edy cja kon kur su Na gro da Mar szał ka Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go
To jed no z naj bar dziej pre sti żo wych wy -
róż nień na Ma zow szu. Przy zna wa ne jest
za in dy wi du al ne lub zbio ro we osią gnię cia
miesz kań ców re gio nu w dzie dzi nie twór -
czo ści ar ty stycz nej, upo wszech nia nia i
ochro ny sze ro ko po ję tej kul tu ry oraz pro -
mo cję wo je wódz twa w tych dzie dzi nach.

Kon kurs, któ re go or ga ni za to rem jest Sa -
mo rząd Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go, co ro -
ku cie szy się du żym za in te re so wa niem. W
każ dej edy cji do na gro dy no mi no wa ne są nie -
tu zin ko we po sta cie, ma ją ce szcze gól ne za słu -
gi na rzecz spo łecz no ści lo kal nej. Do tych czas
wśród lau re atów zna leź li się m.in. Jó zef Hen,
Bar ba ra Wa cho wicz, ks. Jan Twar dow ski, bi -
skup Sta ni sław Wiel gus, Woj ciech Sie mion,
Je rzy Ja nic ki, Sła wa Przy byl ska. Kan dy da tów
zgła szać mo gą Ko mi sje Sej mi ku Wo je wódz twa

Ma zo wiec kie go, Sa mo rzą dy Gmin, Miast i Po -
wia tów z te re nu Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go,
sto wa rzy sze nia oraz fun da cje spo łecz no -kul tu -
ral ne i na uko we, lo kal ne or ga ni za cje spo łecz no -
-kul tu ral ne i na uko we dzia ła ją ce na te re nie woj.
ma zo wiec kie go.

Po dob nie jak w la tach ubie głych, spo śród
no mi no wa nych zo sta nie wy ło nio nych 10
lau re atów, któ rzy pod czas uro czy stej ga li
otrzy ma ją pa miąt ko wą sta tu et kę oraz na gro -
dę pie nięż ną w wy so ko ści 10 tys. zł net to.

Wnio ski na le ży skła dać na for mu la rzach
zgło sze nio wych, od ręb nych dla osób fi zycz -
nych oraz dla pod mio tów nie bę dą cych oso bą
fi zycz ną. Na bór wnio sków prze wi dzia ny
jest do 15 wrze śnia br.

Szcze gó ły, re gu la min kon kur su oraz for -
mu la rze zgło sze nio we moż na zna leźć na stro -
nie www.na gro da.ma zo via.pl

Sta no wi sko Miej skie go Ko men dan -
ta Po li cji w Płoc ku ob jął nad kom.
Sła wo mir Że le chow ski, któ ry od
kil ku mie się cy peł nił obo wiąz ki
sze fa płoc kiej Po li cji. 

Ko men dant Wo je wódz ki Po li cji z
sie dzi bą w Ra do miu – insp. To masz Mi -
chuł ka – po wie rzył peł nie nie obo wiąz -
ków nad kom. Sła wo mi ro wi Że le chow -
skie mu po tym, jak na po cząt ku mar ca
na eme ry tu rę od szedł do tych cza so wy
Ko men dant – insp. Ja ro sław Hof man.

Te raz Ko men dant Wo je wódz ki, po
za się gnię ciu opi nii Sta ro sty Płoc kie go i
Pre zy den ta Mia sta Płoc ka, zde cy do wał
się po wo łać nad kom. Że le chow skie go
na sta no wi sko Ko men dan ta Miej skie go
Po li cji w Płoc ku. Je go I Za stęp cą zo stał
kom. Ma rek Ko za nec ki.  

W uro czy sto ści, któ ra od by ła się 19
lip ca w sie dzi bie płoc kiej Ko men dy Po li -
cji, wzię li udział m.in.: Wi ce sta ro sta
Iwo na Sie roc ka, Dy rek tor Wy dzia łu Za -
rzą dza nia Kry zy so we go i Spraw Obron -
nych w Urzę dzie Mia sta Płoc ka Jan Piąt -
kow ski, Pro ku ra tor Okrę go wy w Płoc ku
Prze my sław Tar czyń ski, Ko men dant
Stra ży Miej skiej w Płoc ku An drzej Wo -
chow ski. Obec ni by li tak że Ko men dan -
ci Po wia to wi Po li cji z Ko mend ościen -
nych: w Sierp cu, Go sty ni nie i Ży rar do -
wie, a tak że po li cjant ki i po li cjan ci z Ko -
men dy Miej skiej Po li cji w Płoc ku.

Roz ka zy o po wo ła niu na sta no wi -
sko Ko men dan ta Miej skie go Po li cji w
Płoc ku i na sta no wi sko I Za stęp cy Ko -
men dan ta Miej skie go Po li cji w Płoc ku
wrę czył Ko men dant Wo je wódz ki, insp.
To masz Mi chuł ka.

Wi ce sta ro sta po dzię ko wa ła no we -
mu Ko men dan to wi za kil ka na ście lat
do tych cza so wej pra cy w Po li cji i po gra -
tu lo wa ła ob ję cia no we go, za szczyt ne go
sta no wi ska. Pod kre śli ła, że służ ba dru -
gie mu czło wie ko wi, spo łe czeń stwu, Oj -
czyź nie, jest jed nym z naj pięk niej szych
ży cio wych po wo łań.

- Wie rzy my, że no we obo wiąz ki
spra wią Pa nu wie le sa tys fak cji, przy nio -
są cie ka we wy zwa nia, a pra ca w Po li cji
sta nie się jesz cze więk szą pa sją – po wie -
dzia ła Wi ce sta ro sta Iwo na Sie roc ka. Na -
stęp nie prze ka za ła Ko men dan to wi Sła -
wo mi ro wi Że le chow skie mu naj lep sze
ży cze nia od ca łe go Sa mo rzą du Po wia tu
Płoc kie go oraz wrę czy ła mu kwia ty i
upo mi nek.

Uro czy stość by ła rów nież oka zją do
wrę cze nia me da li „Za za słu gi dla Po li cji”
oraz od znak „Za słu żo ny Po li cjant”.   Te
pierw sze, z rąk Ko men dan ta To ma sza
Mi chuł ki, ode bra li m.in. sa mo rzą dow cy
z te re nu Po wia tu Płoc kie go: Bur mistrz
Mia sta i Gmi ny Gą bin Krzysz tof Jad -
czak oraz Wójt Gmi ny Bo dza nów Je rzy
Sta ni szew ski.

Wi ce sta ro sta 
przy wi ta ła no we go 

Ko men dan ta 
Miej skie go Po li cji

Gmi na i Mia sto Wy szo gród w ro ku
bie żą cym roz pocz nie re ali za cję
pro jek tu edu ka cyj ne go pn. „Roz -
wój kom pe ten cji naj młod szych
miesz kań ców Gmi ny i Mia sta Wy -
szo gród” w ra mach Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go na la ta
2014-2020, Oś prio ry te to wa X
Edu ka cja dla roz wo ju re gio nu,
Dzia ła nie 10.1 Kształ ce nie i roz wój
dzie ci i mło dzie ży, Pod dzia ła nie
10.1.1. Edu ka cja ogól na (w tym w
szko łach za wo do wych) współ fi nan -
so wa ne go z Eu ro pej skie go Fun du -
szu Spo łecz ne go. 

Pro jekt ten bę dzie re ali zo wa ny
przez okres dwóch lat szkol nych, je go
głów nym ce lem jest pod nie sie nie kom -
pe ten cji i umie jęt no ści u 280 uczniów
ze szkół pod sta wo wych i szko ły gim na -
zjal nej z te re nu Gmi ny i Mia sta Wy szo -
gród. W ra mach pro jek tu ucznio wie bę -
dą uczest ni czyć w za ję ciach warsz ta to -
wych z na uk przy rod ni czo -ma te ma -
tycz nych, warsz ta tów z ję zy ka an giel -
skie go jak rów nież bę dą pod no sić kom -
pe ten cje z za kre su ob słu gi kom pu te ra z
wy ko rzy sta niem pa kie tu MS Of fi ce
oraz pro gra mów gra ficz nych. 

Urząd gmi ny do ło ży wszel kich sta -
rań aby za ję cia te pro wa dzo ne by ły
przez tre ne rów z ze wnątrz w spo sób cie -
ka wy i in te re su ją cy dla dzie ci i mło dzie -
ży, po głę bia ją cy ich wie dzę oraz za in te -

re so wa nia w za kre sie na uk ści słych oraz
ję zy ko wych. 

Kół ka z ję zy ka an giel skie go ukie -
run ko wa ne bę dą na prze ła my wa nie ba -
rier w po słu gi wa niu się ję zy kiem i wy -
ko rzy sty wa niu go po za szko łą.

War to za zna czyć, że każ dy uczest -
nik (uczeń/uczen ni ca) mu si wziąć
udział w mi ni mum dwóch warsz ta tach
a mak sy mal nie w trzech, z któ rych je -
den z nich to za ję cia z na uk ści słych lub
in for ma tycz nych. 

Opi sa ne wy żej warsz ta ty z na uk ści -
słych i ję zy ko wych po mo gą w wy bo rze
przy szłej ścież ki edu ka cyj nej oraz da dzą
moż li wość roz wo ju umie jęt no ści ma te -
ma tycz no -in for ma tycz nych. Do dat ko -
wo uczest ni kom pro jek tu zor ga ni zo wa -
ne zo sta ną wy jaz dy edu ka cyj ne do Cen -
trum Na uki „Ko per nik” w War sza wie.
W ra mach któ re go za pew nio ny bę dzie
trans port, opie ku no wie, bi le ty wstę pu,
wy ży wie nie i prze wod nik.  Nie zwy kle
cen nym dzia ła niem bę dzie wy po sa że nie

szkol nych pra cow ni do na ucza nia przed -
mio tów przy rod ni czo -ma te ma tycz nych.
Pra cow nie te wy po sa żo ne zo sta ną m.in.
w wa gi szal ko we z od waż ni ka mi, wa gi
pre cy zyj ne, te le sko py,  mi kro sko py zwy -
kłe i ste reo, bia łą ta bli cę z na nie sio nym
ukła dem współ rzęd nych i sie cią kwa dra -
to wą, sta cję po go dy, ze sta wy do bu do wy
ob wo dów elek trycz nych, tor sy z gło wą
na tu ral nych wy mia rów oraz ak ce so ria
che micz ne po zwa la ją ce na pro wa dze nie
za jęć opie ra ją cych się na eks pe ry men -
tach, do świad cze niach, la bo ra to riów
oraz na uce do ko ny wa nia ba dań.

Nie bez zna cze nia w re ali za cji te go
pro jek tu bę dzie wy po sa że nie trzech
pra cow ni kom pu te ro wych po przez za -
ku pie nie kom pu te rów wraz z mo bil ny -
mi szaf ka mi dla każ dej ze szkół pod sta -
wo wych oraz dru ka rek 3D i nie zbęd ne -
go opro gra mo wa nia edu ka cyj ne go. 

Po za koń cze niu pro jek tu za ku pio ny
sprzęt kom pu te ro wy, dru kar ki 3D oraz
wy po sa że nie pra cow ni po zwo li na
wzbo ga ce nie re ali zo wa nych za jęć szkol -
nych w no wo cze sne na rzę dzia na ucza -
nia przed mio tu i roz wój kom pe ten cji
ma te ma tycz no -przy rod ni czych i kom -
pu te ro wych. Po nad to od bie żą ce go ro ku
szkol ne go, zgod nie z za ło że nia mi no wej
re for my edu ka cji w szko łach pod sta wo -

wych bę dzie po trze ba na ucza nia che -
mii, fi zy ki i bio lo gii, a na sze szko ły nie są
w spo sób wy star cza ją cy do te go przy go -
to wa ne sprzę to wo.

Dzia ła nia za pla no wa ne w pro jek cie
skie ro wa ne są rów nież do uczniów wy -
ka zu ją cych de fi cyt wie dzy i za póź nie nia
roz wo jo we. Dla nich bę dą or ga ni zo wa -
ne in dy wi du al ne za ję cia z na uczy cie la -
mi – wy rów naw cze i lo go pe dycz ne. Za -
ję cia te ma ją na ce lu do sto so wa nie kom -
pe ten cji uczniów wy ka zu ją cych bra ki
wie dzy do po zio mu po zo sta łych
uczniów z ich szko ły. 

Do dat ko wo dla dzie ci i mło dzie ży
bę dą prze pro wa dzo ne warsz ta ty z za -
kre su do radz twa za wo do we go: warsz ta -
ty kom pe ten cji mięk kich pro wa dzo ne
w for mie za ba wy w młod szych kla sach
oraz za jęć warsz ta to wych w kla sach
star szych przez oso by z upraw nie nia mi
do rad cy za wo do we go. Za ję cia te roz wi -
ną ich kre atyw ność i wy kształ cą wśród
nich po sta wy i umie jęt no ści wy ma ga ne
na ryn ku pra cy. 

Po nad to od by wać się bę dą za ję cia
ar ty stycz ne ukie run ko wa ne na roz wi ja -
nie kom pe ten cji spo łecz nych po przez
sztu kę, na prze mian bę dą re ali zo wa ne
za ję cia pla stycz ne i ta necz ne.

Efek tem za jęć po za lek cyj nych z na -
uk ści słych, ję zy ko wych oraz kom pu te -
ro wych bę dzie wzrost wie dzy z te go za -
kre su, któ ry w przy szło ści prze ło ży się
na osią ga nie lep szych wy ni ków w te -
stach i spraw dzia nach. 

War tość pro jek tu: 926 812,50 zł
Otrzy ma ne do fi nan so wa nie :

875 332,50 zł
W tym współ fi nan so wa nie:
• z UE : 741 450,00 zł
• kra jo we z bu dże tu pań stwa :

133 882,50 zł
Wkład wła sny gmi ny wy no si:

51 480,00 zł

„Na uka to przy szłość” -  Gmi na i Mia sto Wy szo gród in we stu je w mło dzież szkol ną
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Sta ro sta Płoc ki ogła sza w ra mach
po sia da nych środ ków na bór wnio -
sków o re fun da cję pra co daw cy lub
przed się bior cy przez okres 12 mie -
się cy czę ści kosz tów po nie sio nych
na wy na gro dze nia, na gro dy oraz
skład ki na ubez pie cze nia spo łecz ne
za skie ro wa nych bez ro bot nych do 30
ro ku ży cia na za sa dach okre ślo nych
w art. 150f i 150g usta wy z dnia
20.04.2004 r. o pro mo cji za trud nie -
nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy /Dz.U.
z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm./.

Do współ pra cy za pra sza my pra co -
daw ców lub przed się bior ców pro wa -
dzą cych dzia łal ność go spo dar czą, w ro -
zu mie niu prze pi sów o swo bo dzie dzia -
łal no ści go spo dar czej, przez okres 6
mie się cy bez po śred nio po prze dza ją -
cych dzień zło że nia wnio sku.

Gru pę do ce lo wą pro jek tu sta no wią
oso by bez ro bot ne do 30 ro ku ży cia z
usta lo nym pro fi lem po mo cy II  zgod nie
z art. 33 ust. 2c usta wy z dnia 20 kwiet -
nia 2004 r. o pro mo cji za trud nie nia i in -
sty tu cjach ryn ku pra cy (tekst jed no li ty
Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.). 

In for ma cja o pro gra mie:
Sta ro sta re fun du je pra co daw cy lub

przed się bior cy przez okres 12 mie się cy
część kosz tów po nie sio nych na wy na -

gro dze nia, na gro dy oraz skład ki na
ubez pie cze nia spo łecz ne skie ro wa nych
bez ro bot nych do 30 ro ku ży cia, w wy so -
ko ści do 1.980,00 zł,  nie prze kra cza ją -
cej jed nak kwo ty usta lo nej ja ko ilo czyn
licz by za trud nio nych skie ro wa nych bez -
ro bot nych w mie sią cu oraz kwo ty mi ni -
mal ne go wy na gro dze nia za pra cę obo -
wią zu ją cej w ostat nim dniu za trud nie -
nia każ de go roz li cza ne go mie sią ca i skła -
dek na ubez pie cze nia spo łecz ne od re -
fun do wa ne go wy na gro dze nia.

Sta ro sta nie mo że za wrzeć umo wy
z pra co daw cą, u któ re go w okre sie
ostat nich 6 mie się cy przed zło że niem
wnio sku na stą pi ło zmniej sze nie za -
trud nie nia z przy czyn do ty czą cych za -
kła du pra cy, tj.:

a) roz wią za nie sto sun ku pra cy lub
sto sun ku służ bo we go z przy czyn nie do -
ty czą cych pra cow ni ków, zgod nie z prze -
pi sa mi o szcze gól nych za sa dach roz wią -
zy wa nia z pra cow ni ka mi sto sun ków
pra cy z przy czyn nie do ty czą cych pra -
cow ni ków lub zgod nie z prze pi sa mi
usta wy z dnia 26 czerw ca 1974 r. - Ko -
deks pra cy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502,
z późn. zm.), w przy pad ku roz wią za nia
sto sun ku pra cy lub sto sun ku służ bo we -
go z tych przy czyn u pra co daw cy za trud -
nia ją ce go mniej niż 20 pra cow ni ków,

b) roz wią za nie sto sun ku pra cy lub
sto sun ku służ bo we go z po wo du ogło -

sze nia upa dło ści pra co daw cy, je go li kwi -
da cji lub li kwi da cji sta no wi ska pra cy z
przy czyn eko no micz nych, or ga ni za cyj -
nych, pro duk cyj nych al bo tech no lo gicz -
nych,

c) wy ga śnię cie sto sun ku pra cy lub
sto sun ku służ bo we go w przy pad ku
śmier ci pra co daw cy lub gdy od ręb ne
prze pi sy prze wi du ją wy ga śnię cie sto -
sun ku pra cy lub sto sun ku służ bo we go
w wy ni ku przej ścia za kła du pra cy lub je -
go czę ści na in ne go pra co daw cę i nie za -
pro po no wa nia przez te go pra co daw cę
no wych wa run ków pra cy i pła cy,

d) roz wią za nie sto sun ku pra cy
przez pra cow ni ka na pod sta wie art. 55
§ 11 usta wy z dnia 26 czerw ca 1974 r. -
Ko deks pra cy z uwa gi na cięż kie na ru -
sze nie pod sta wo wych obo wiąz ków wo -
bec pra cow ni ka.

Speł nie nie po wyż sze go wa run ku
bę dzie rów nież we ry fi ko wa ne przez
PUP w Płoc ku w okre sie od dnia zło że -
nia wnio sku do dnia pod pi sa nia umo wy
o re fun da cję. 

Pra co daw ca lub przed się bior ca są
obo wią za ni, sto sow nie do za war tej
umo wy, do utrzy ma nia w za trud nie niu
w peł nym wy mia rze cza su pra cy skie ro -
wa ne go bez ro bot ne go przez okres, za
któ ry do ko ny wa na jest re fun da cja, oraz
przez okres 12 mie się cy po za koń cze niu
tej re fun da cji.

Nie wy wią za nie z po wyż sze go wa -
run ku po wo du je obo wią zek zwro tu
uzy ska nej po mo cy w kwo cie pro por cjo -
nal nej do okre su, w któ rym nie utrzy -
ma no za trud nie nia skie ro wa nej oso by,
wraz z od set ka mi usta wo wy mi na li czo -
ny mi od dnia otrzy ma nia re fun da cji za
pierw szy mie siąc, w ter mi nie 30 dni od
dnia do rę cze nia we zwa nia sta ro sty. 

W przy pad ku roz wią za nia umo wy
o pra cę przez skie ro wa ne go bez ro bot ne -
go, roz wią za nia z nim umo wy o pra cę
na pod sta wie art. 52 usta wy z dnia 26
czerw ca 1974 r. – Ko deks pra cy lub wy -
ga śnię cia sto sun ku pra cy skie ro wa ne go
bez ro bot ne go w trak cie okre su ob ję te go
re fun da cją al bo przed upły wem okre su
12 mie się cy, o któ rym mo wa wy żej, sta -
ro sta kie ru je na zwol nio ne sta no wi sko
pra cy in ne go bez ro bot ne go.

W przy pad ku od mo wy przy ję cia
skie ro wa ne go bez ro bot ne go na zwol -
nio ne sta no wi sko pra cy, pra co daw ca
lub przed się bior ca zwra ca ją uzy ska ną
po moc w kwo cie pro por cjo nal nej do
okre su, w któ rym nie utrzy ma no za -
trud nie nia skie ro wa nej oso by wraz z
od set ka mi usta wo wy mi na li czo ny mi
od dnia otrzy ma nia pierw szej re fun da -
cji, w ter mi nie 30 dni od dnia do rę cze -
nia we zwa nia sta ro sty. W przy pad ku
bra ku moż li wo ści skie ro wa nia bez ro -
bot ne go przez urząd pra cy na zwol nio -
ne sta no wi sko pra cy, pra co daw ca lub

przed się bior ca nie zwra ca ją uzy ska nej
po mo cy za okres, w któ rym uprzed nio
skie ro wa ny bez ro bot ny po zo sta wał w
za trud nie niu.

Re fun da cja, o któ rej mo wa po wy -
żej, udzie la na jest zgod nie z wa run ka mi
do pusz czal no ści po mo cy de mi ni mis.

Po wia to wy Urząd Pra cy w Płoc ku
wy ma ga za trud nie nia w peł nym wy -
mia rze cza su pra cy bez po śred nio po za -
koń cze niu pro gra mu na okres mi ni -
mum 30 dni  (okres re fun da cji 12 mie -
się cy + okres wy ma ga ny usta wą 12 mie -
się cy + mi ni mum 30 dni). 

Po wia to wy Urząd Pra cy w Płoc ku
za strze ga so bie moż li wość wstrzy ma nia
przyj mo wa nia wnio sków, któ rą po prze -
dzi in for ma cja o za mknię ciu na bo ru
umiesz czo na na stro nie in ter ne to wej
PUP. Ter min za koń cze nia na bo ru bę -
dzie usta lo ny na ko lej ny dzień do go dzi -
ny 15 od dnia uka za nia się in for ma cji.

Szcze gó ło wych   in for ma cji

udzie la ją   pra cow ni cy  

Po wia to we go  Urzę du  Pra cy

w  Płoc ku, ul. Ko stro gaj 1 po kój

21A (I pię tro), tel. 24/267-46-70

IN FOR MA CJA O NA BO RZE WNIO SKÓW O RE FUN DA CJĘ PRA CO DAW CY LUB PRZED SIĘ BIOR CY 
PRZEZ OKRES 12 MIE SIĘ CY CZĘ ŚCI KOSZ TÓW PO NIE SIO NYCH NA WY NA GRO DZE NIA, NA GRO DY 

ORAZ SKŁAD KI NA UBEZ PIE CZE NIA SPO ŁECZ NE ZA SKIE RO WA NYCH BEZ RO BOT NYCH DO 30 RO KU ŻY CIA
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Pły ta z wy ci sza ją ca mu zy ka for te pia -
no wą. Mu zy ka kom po zy tor ki pia nist -
ki . Naj le piej jak za cy tu ję re cen zję
Zbi gnie wa Tup czyń skie go.

„Nie za wsze zda rza się że by kom po -
zy tor sam wy ko ny wał swo je utwo ry i na -
gry wał je na pły tę. W przy pad ku Emo -
tions ma my do czy nie nia z wy ko na niem
au tor skim. Cykl 12 utwo rów od pro stej
har mo nii, po roz bu do wa ną fak tu rę dwu
– for te pia no wą bez kon kret nych ty tu łów
sta no wi za mknię tą ca łość. Kom po zy tor ka
nie na da jąc nazw po szcze gól nym czę -
ściom, nie su ge ru je od bior cy kie run ku
słu cha nia, a tym sa mym po zwa la na pew -
ne go ro dza ju su biek ty wizm emo cjo nal ny
pod czas po zna wa nia utwo rów. Wy ko rzy -
stu je brzmie nie ca łe go for te pia nu, róż ni -
cu jąc fra zy za rów no dy na micz nie, ar ty -
ku la cyj nie jak i ago gicz nie, sto sow nie do
po wsta ją cych na pięć do mi nan to wo – to -
nicz nych. Nie któ re z utwo rów są utrzy -
ma ne nie mal że w for mie wa ria cyj nej. I
choć mo gło by to spra wiać wra że nie, że
po wta rza ją ce się sche ma ty har mo nicz ne
nie wnio są nic no we go, to jed nak po przez
roz bu do wa ną fak tu rę od po je dyn czych
nut po roz ło ży ste akor dy, po przez zróż ni -
co wa nie ryt micz ne od wol nych prze bie -
gów po szyb kie i nie re gu lar ne, po przez
zbo cze nia mo du la cyj ne, ar tyst ka bu du je
bar dzo przy jem ną w od bio rze i zgrab ną
for mę mu zycz ną, do te go na ce cho wa ną
skraj ny mi emo cja mi. Je śli cho dzi o wy ko -
na nie Emo tions, do rów nu je ono kunsz -
tem sa mym kom po zy cjom. Pia nist ka gra
se lek tyw nie. Szyb kie prze bie gi ryt micz ne
są czy tel ne a in ter pre ta cja jest bar dzo doj -
rza ła i spra wia wra że nie prze my śla nej. Na
szcze gól ną uwa gę za słu gu ją dwie ostat nie
emo tions, po my śla ne ja ko utwo ry na dwa

for te pia ny. Par tie oby dwu in stru men tów
zo sta ły wy ko na ne przez kom po zy tor kę
od dziel nie na tym sa mym for te pia nie. W
prak ty ce wy glą da ło to tak, że pia nist ka
do gry wa ła nie ja ko na ży wo par tię dru gie -
go for te pia nu do ist nie ją cej już scież ki
dźwię ko wej z pierw szym for te pia nem.
Nie ste ty nie po zwo li ło to na cał ko wi te
unik nię cie nie rów no ści po mię dzy
brzmie niem in stru men tów, któ re naj bar -
dziej sły szal ne są w szyb kich prze bie gach
szes nast ko wych. Jed nak po wsta ją cy przez
to efekt ar peg gia wca le nie mę czy słu cha -
cza i mo że wy da wać się ce lo wym dzia ła -
niem wy ko naw cy, a ca łość na pew no za -
słu gu je na sło wa uzna nia.

Na za koń cze nie war to do dać, że na -
gra nie jest bar dzo do brze zre ali zo wa ne
pod wzglę dem dy na mi ki i prze strzen no -
ści brzmie nia. Sta no wi to nie wąt pli wie
atut i przy czy nia się do jesz cze lep sze go
od bio ru mu zy ki, któ ra mo że za chwy cać
i za chwy ca. Z ca łą pew no ścią war to się -
gnąć po de biu tanc ki al bum Ma rii Mag -
da le ny Ma łec kiej, kom po zy tor ki i pia nist -
ki, któ ra no ta be ne nie zaj mu je się kom -
po zy cją pro fe sjo nal nie, a do gry na for te -
pia nie po wró ci ła po kil ku na stu la tach
prze rwy, two rząc bar dzo uda ne dzie ło.”

ZBI GNIEW TUP CZYŃ SKI – DY RY GENT, WO KA LI STA

ofi cjal na stro na  

www.mmma lec ka.com

za kup pły ty - www.ar se nal soft.pl

Dla czy tel ni ków pły ty ma my 5 szt

płyt do roz da nia do od bio ru w re dak cji

Wy szo gród ul.Re bow ska 66

Od biór oso bi sty. Moż na za re zer wo -

wać pły tę pod nr tel 242311006 ma il

re dak cja@e -wy szo grod.pl

Po le cam pły tęMa rii Mag da le ny Ma łec kiej

reklama

Mi ło mi po in for mo wać Was iż e -wy szo grod.pl jest pa tro -
nem me dial nym Hu za ria Ral ly , Wy pra wy cie ka wy mi
sta ry mi sa mo cho da mi do Gru zji,  prze pięk ne go kra ju w
któ rym Po la cy sa bar dzo lu bia ni i mi le wi dzia ni. 

Hu za ria Rral ly to wy pra wa przez nie zwy kłe dro gi Eu ro py,
przez Sło wa cję , Wę gry, Ru mu nię, Buł ga rię, Tur cję. Ja dą po jaz -
dy ra czej le ci we więc au to stra dy nas nie in te re su ją. Roz wa ża -
ne tra sy to być mo że Trans fo gor ska lub Trans al pi na w Ru mu -
nii. Prze jazd przez cie śni nę Bos for. W pla nach jest od wie dze -
nie pol skiej wsi w Tur cji - Adam pol i uro czy ste po wi ta nie w
Gru zji . Na miej scu w Gru zji szy ku je się cie ka we po wi ta nie,
po nie waż rajd jest wspie ra ny przez miej sco we wła dze w Gru -
zji i  spo tka nia miej sco wą Po lo nią.  Póź niej nie któ re za ło gi wy -
bie ra ją sie rów nież do Ab cha zji o ile bę dą mięć si ły

Za pew ne wie le osób sły sza ło o Złom bo lu . Hu za ria Ral ly
zo sta ła zor ga ni zo wa na przez wie lo krot nych uczest ni ków
Złom bo la . Lu dzi któ rym pa su je ten typ ak tyw nych po dró ży.
Lu dzi któ rzy chcie li zro bić tro chę in nych cha ry ta tyw ny rajd
.Z za sa dy pod nieść po przecz kę i tro chę zmo dy fi ko wać za sa dy.

Jed no to zwięk szyć dłu gość tra sy i po je chać trud niej szą i
cie kaw szą tra są z da la od au to strad i in nych luk su sów.

W Zlom bo lu nie mo gą je chać sta re sa mo cho dy pro duk cji
in nej niż RWPG. Tak okre śli li so bie or ga ni za to rzy Złom bo la i
chwa ła im za to. Hu za ria umoż li wia jaz dę roż ny mi dziw ny mi
po jaz da mi. Masz po jazd pa su ją cy kli ma tem do zwa rio wa ne go
wy jaz du zgłoś sie i uzgod nij z or ga ni za to ra mi czy pa su jesz do
im pre zy.

Z za sa dy w raj dzie mo gą wziąć udział au ta post ko mu ni -
stycz ne oraz za chod nie we dług na stę pu ją cych re guł:

•wszyst kie au ta z by łe go blo ku wschod nie go do ro ku
pro duk cji 2000 włącz nie;

•wszyst kie au ta za chod nie i ame ry kań skie do ro ku pro -
duk cji 1979 włącz nie;

•wszyst kie po zo sta łe au ta do ro ku pro duk cji 1994 włącz -
nie, je śli ich sil ni ki są mniej sze niż 1000 cen ty me trów sze -
ścien nych

Or ga ni za to rzy za strze ga ją so bie jed nak moż li wość do -
pusz cze nia in nych wy jąt ko wych "zwa rio wa nych" po jaz dów.

To ma być luz i wy pra wa. Zgłoś się i prze ko naj ich że czu jesz
kli mat wy pa ry.

Trze ba pa mię tać że te go ty pu wy pra wy to bar dzo du że
wy zwa nie. Sta re sa mo cho dy by wa ją ka pry śne. Oprócz tru -
dów dłu giej i trud nej tra sy trze ba so bie po ra dzić z ewen tu al -
ny mi na pra wa mi na tra sie. Or ga ni za to rzy wy zna cza ją kie ru -
nek i ogól ne za sa dy. Resz ta na le ży do uczest ni ków. Je śli coś
zwia dzie mo żesz li czyć tyl ko na po moc in nych uczest ni ków
na za sa dach ogól no ludz kich, a nie że ktoś za cie bie coś zro -
bi, za ła twi. 

Dla te go  te go ty pu raj dy za wsze są du żym wy zwa niem.
Hu za ria Ral ly to rajd cha ry ta tyw ny. Uczest ni cy w ra -

mach wpi so we go zbie ra ją na WOŚP i  in na or ga ni za cje po -
żyt ku pu blicz ne go.    "Za sa da jest ta ka, że naj pierw trze ba
wpła cić pie nią dze na OPP, czy li zro bić coś do bre go, a do -
pie ro póź niej moż na je chać." jak mó wi Da riusz je den z or -
ga ni za to rów 

Rajd ru sza 2 wrze śnia z War sza wy. Je śli jesz cze my ślisz o
star cie w tym ra dzie to się po spiesz ostat ni ter min to 2 sierp -
nia . Re je stra cja na stro nie www.hu sa ria ral ly.eu

Hu za ria i E -Wy szo gród.pl
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BRY TYJ SKA PA RA KSIĄ ŻĘ CA WI TA NA PRZEZ
UCZNIÓW SZKO ŁY POD STA WO WEJ W POD GÓ RZU

Ma łe wiej skie szko ły są przez
więk szość spo łe czeń stwa po strze -
ga ne bar dzo źle.  Bo ma łe , bo dro -
gie bo cos tam....... Wie le z tych
osób w ogó le nie przy glą da sie te -
mu jak funk cjo nuj ta kie lo kal ne
wiej skie  szko ły.  Za rów no pu blicz -
na jak i nie pu blicz ne. 

Co do bre go da ją dla uczniów. Oraz
ja ki do bry wpływ ma ja na lo kal ne spo -
łecz no ści. Są bli sko do mów . Po zy tyw -
nie od dzia łu ją na lo kal ne śro do wi sko.  

Nie pu blicz na Szko ła Pod sta wo wa
w Ra dzi ko wie No wym pro wa dzo na
przez Sto wa rzy sze nie jest pio nie rem w
gmi nie Czer wińsk. Jest to pierw sza nie -
pu blicz na szko ła w re jo nie Czer wiń ska. 

Szko ła od sa me go po cząt ku bo ry ka
sie z wie lo ma ze wnętrz ny mi pro ble ma -
mi. Ro dzi ce i na uczy ciel wal czy li o
utrzy ma nie szko ły. Ro zu mie li że szko ła
pu blicz na jest za dro ga w utrzy ma niu
dla gmi ny . Sta ra li sie  o utrzy ma nie jej
ja ko szko ła nie pu blicz na . W tych trud -
nych chwi lach wie le po mo cy oka zy wa ły
rów nież oso by z ze wnątrz . Wie le po -
mógł po seł Woj ciech Ja siń ski któ ry był
w szko le na jed nym ze spo tkań i oso bi -
ście moc no wspie rał Sto wa rzy sze nie.

Po okre sie re je stra cji i do peł nień for -
mal no ści dla ta kich ma łych szkół naj -
więk szy pro blem to lo kal na przy chyl -
ność  i pie nią dze. Pie nią dze z ze wnątrz
prze cho dzą tyl ko ja ko sub wen cja oświa -
to wa . 

Ta ka ma ła wiej ska szko ła nic gmi ny
nie kosz tu je. Pie nią dze z sub wen cji
przez gmi nę tyl ko prze pły wa ją i przy
po mo cy urzęd ni ków z urzę du gmi ny są
tyl ko roz li cza ne.

Do dat ko we środ ki szko ła mu si po -
zy skać sa ma i to jest ta trud ność w sto -
sun ku do szkół pu blicz nych któ re są w
du żej mie rze do fi nan so wy wa ne przez
sa mo rzą dy.

W szko le w Ra dzi ko wie du żą w po -
moc an ga żu ją sie ro dzi ce uczniów. Wie -
le prac wy ko nu ją sa mi. Np. na pra wa da -

chu szko ły któ ry miał być wy re mon to -
wa ny jesz cze przez gmi nę kie dy szko ła
funk cjo no wa ła ja ko  pu blicz na pod za -
rzą dem gmi ny. Te go re mon tu bu dy nek
sie nie do cze kał.  

Ro dzi ce sa mi za ła twi li pa pę ter mo -
zgrze wal ną od fir my PiK z Płoc ka i sa mi
wy ko na li pra ce re mon to we na da chu. 

Wy ko na no ma lo wa nie pię tra szko ły
w ra mach ini cja ty wy wła snej ro dzi ców.

Ro dzi ce wy ko na li pra cę na bo isku
szkol nym po przez wy rów na nie te re nu i
po sia nie no wej tra wy.

Szko ła w Ra dzi ko wie po zy ska ła
dwóch ano ni mo wych spon so rów:

1) od pierw sze go otrzy ma ła znacz -
ną ilość środ ków czy sto ści

2) dru gi spon sor prze ka zał kom pu -
te ry i dru kar kę . Z otrzy ma ne go sprzę tu
szko ła zor ga ni zo wa ła sa lę kom pu te ro wą
z do stę pem do In ter ne tu.

Zgod nie z za le ce nia mi sa ne pi du
prze pro wa dzi li re mont hy drau licz ny w
ła zien ce na par te rze' Re mont prze pro -
wa dzi ła ze wnętrz na fir ma. Za mon to -
wa no osło ny na ka lo ry fe ry w ze rów ce,
pra cę wy ko nał je den z ro dzi ców. 

Pan An drzej Li be rek prze ka zał płyt -
ki na scho dy ze wnętrz ne, ro dzi ce z wła -
snych środ ków po nie śli kosz ty zwią za ne
z po ło że niem no wych pły tek i za ku pem
kle ju do mon ta żu.

Ostat nio  bu dyn ku szko ły któ ry na -
le ży do gmi ny ujaw ni ła sie awa ria pie ca
grzew cze go. Sto wa rzy sze nie zwra ca ło

sie z proś ba do gmi ny o wy mia nę pie ca
któ ry sta no wi część in fra struk tu ry bu -
dyn ku. 

W trak cie roz mów Pan Mar cin Gor -
tat Wójt Gmi ny Czer wińsk wy ra żał du -
ża chęć po mo cy dla szko ły. Stwier dził iż
nie ma moż li wo ści praw nych sfi nan so -
wa nia za ku pu no we go pie ca dla szko ły
w Ra dzi ko wie. Po wie dział że nie moż li -
wo ści  do fi nan so wa nia żad ne go sto wa -
rzy sze nia w gmi nie ja kim mie dzy in ny -
mi Sto wa rzy sze nie pro wa dzą ce szko łę w
Ra dzi ko wie

Szko ła mu si po ra dzić so bie w po zy -
ska niu spon so ra do za ku pu pie ca .

Je śli szko ła po zy ska piec od spon so -
ra ze wnętrz ne go Wójt za pew nił iż po -
kry je kosz ty de mon taż sta rych pie cy i
za mon to wa nie no we go.

W związ ku z tym zwra ca my się do
Szla chet nych dar czyń ców o po moc w
zna le zie niu Spon so ra na piec dla faj nej
ma łej szko ły wiej skiej.

Ma ła wiej ska szkół ka jest jed nym z
ele men tów któ ry bu du je nasz lo kal ny
pa trio tyzm.

W po moc Szko le za an ga żo wa ła się
Rad na Sej mi ku Ma zo wiec kie go Ewa
Szy mań ska. 

Roz ma wia ła z ro dzi ca mi uczniów
szko ły w Ra dzi ko wie . By ła pod wra że -
niem za an ga żo wa nia ro dzi ców i na uczy -
cie li w bu do wa nie szko ły z do bry mi
war to ścia mi.

Obie ca ła du że wspar cie i po moc.
Ewo  li czy my na Cie bie.

Mi ło nam po in for mo wać, że w od po wie dzi na za pro sze nie Kan ce la rii Pre -
zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej ucznio wie z na szej szko ły 17 lip ca
2017r. wzię li udział w uro czy sto ściach po wi ta nia Je go Kró lew skiej Wy so -
ko ści Wil lia ma Księ cia Cam brid ge i Jej Kró lew skiej Wy so ko ści Ca the ri ne
Księż nej Cam brid ge. Spo tka nie z ksią żę cą i pre zy denc ką pa rą mia ło
miej sce  na dzie dziń cu Pa ła cu Pre zy denc kie go w War sza wie.  

W po nie dzia łek o go dzi nie 15.20 pa ra ksią żę ca wraz z pre zy den tem  An drze jem
Du dą  i je go mał żon ką Aga tą Korn hau ser - Du dą  wy szli  z Pa ła cu Pre zy denc kie go i
uda li się na spa cer w kie run ku Kra kow skie go Przed mie ścia. Na dzie dziń cu z nie cier -
pli wo ścią cze ka ły na nich ro ze śmia ne dzie ci, wśród któ rych zna la zła się 33 oso bo wa
gru pa na szych uczniów. Mie li śmy przy jem ność roz ma wiać, a nie któ rzy uści snąć dłoń
do stoj nym go ściom . Szcze gól ne wy róż nie nie spo tka ło Kry stia na, któ ry miał za szczyt
wrę czyć bu kiet kwia tów księż nej Ka te, do łą cza jąc po zdro wie nia i ży cze nia. 

Ko lej nym atrak cją  wi zy ty w pa ła cu by ło za pro sze nie nas  przez pa rę pre zy denc -
ką do  zwie dza nia  wnętrz Pa ła cu Pre zy denc kie go oraz ob da ro wa nie pa miąt ko wy mi
upo min ka mi.

Z pew no ścią wy róż nie nie ja kie nas spo tka ło na dłu go za pad nie w na szej pa mię ci.
I.SO BÓT KO, B.OSTROW SKA, A.BRZO ZA

O ma łych wiej skich szko łach mó wi sie róż nie
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Dnia 1 lip ca 2017r. na te re nie
Gmin ne go Cen trum In for ma cji w
Wo ro wi cach od by ły się Gmin ne Za -
wo dy Spor to wo -Po żar ni cze. Uczest -
ni czy ły w nich wszyst kie Za stę py
Ochot ni czych Stra ży Po żar nych z
te re nu Gmi ny Bul ko wo.

Za wo dy roz po czę ły się od uro czy -
stej, po lo wej Mszy Świę tej ce le bro wa nej
przez Ka pe la na Gmin ne go ZOSP RP  w
Bul ko wie ks. Sła wo mi ra Trza skę oraz na -
stęp nie Wójt Gmi ny Bul ko wo Ga briel
Gra czyk do ko nał otwar cia za wo dów, a
od pra wę wszyst kich stra ża ków prze pro -
wa dził  ko men dant Gmin ny ZOSP RP
Piotr Kaź mie row ski skła da jąc mel du nek
Pre ze so wi Za rzą du Od dzia łu Po wia to -
we go Związ ku OSP RP w Płoc ku - Dru -
ho wi Hi la re mu Ja nusz czy ko wi.

Za wo dy Stra żac kie jak co ro ku zo -
sta ły ro ze gra ne w dwóch fla go wych
kon ku ren cjach:

•Ćwi cze nia Bo jo we
•Szta fe ta Po żar ni cza 7 x 50 m z

prze szko da mi

W Gmin nych Za wo dach Spor to -
wo -Po żar ni czych wzię ło udział 7 dru -
żyn (w tym 1 ko bie ca).

Nad  pra wi dło wym prze bie giem
czu wa ła ko mi sja sę dziow ska po wo ła na
przez Ko men dan ta Miej skie go PSP w
Płoc ku w skła dzie:

•mł. bryg. Adam Bron ka – Sę dzia
Głów ny

•mł. asp. Łu kasz Szy mań ski
•mł. ogn. Pa weł Opol ski

Ko mi sja Sę dziow ska stwier dzi ła, że
or ga ni za cja, przy go to wa nie jak i sam
prze bieg za wo dów zo sta ły prze pro wa -
dzo ne na jak naj wyż szym po zio mie.
Kla sy fi ka cja ge ne ral na za wo dów przed -
sta wia się na stę pu ją co: 

Gru pa ,,A’’- mę skie dru ży ny po żar -
ni cze 

•OSP Bul ko wo
•OSP Bli cho wo
•OSP Pi li chów ko
•OSP Wo ro wi ce 
•OSP Nad uł ki
•OSP No we Łub ki
Gru pa ,,C’’ –Ko bie ce dru ży ny po -

żar ni cze
•OSP Wo ro wi ce
Po prze pro wa dze niu za wo dów, na -

stą pi ło wrę cze nie sta tu etek, dy plo mów

oraz na gród rze czo wych. Wójt Gmi ny
Bul ko wo po dzię ko wał rów nież wszyst -
kim oso bom za an ga żo wa nym              w
przy go to wa nie za wo dów , a w szcze gól -
no ści pra cow ni kom Go spo dar ki Ko mu -
nal nej przy Urzę dzie Gmi ny Bul ko wo
oraz dru hom z po szcze gól nych OSP.

Or ga ni za to ra mi Gmin nych Za wo -
dów Spor to wo -Po żar ni czych Ochot ni -
czych Stra ży Po żar nych z te re nu Gmi ny
Bul ko wo by li Wójt Gmi ny Bul ko wo
oraz Za rząd Od dzia łu Gmin ne go
związ ku Ochot ni czych Stra ży Po żar -
nych RP w Bul ko wie. Za wo dy w czę ści
ofi cjal nej po pro wa dzi ła Druh na Ane ta
Chmie lew ska, na to miast rad ny p. Mie -
czy sław Jó zwiak po pro wa dził zma ga nia
spor to we m. in. przy bli żył zgro ma dzo -
nym hi sto rię po szcze gól nych za stę pów
OSP oraz ko men to wał ca ły prze bieg ry -
wa li za cji. 

Za wo dy Spor to wo -Po żar ni cze Bul ko wo 2017

reklama

„Świę to Plo nów – Gmi na Bul ko wo 27 sierp nia 2017”
Wójt Gmi ny Bul ko wo Ga briel Gra czyk oraz Prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Bul -

ko wo An drzej Kro kow ski wraz z Rad ny mi ser decz nie za pra sza ją na „Świę ta Plo nów
- Gmi na Bul ko wo 2017", któ re od bę dą się w dniu 27 sierp nia 2017 ro ku w Bli cho -
wie (te ren przy ZSO Bli cho wo). Uro czy stość roz pocz nie się Mszą Świę tą w Ko ście -
le Pa ra fial nym w Bli cho wie o godz. 12:00. W pro gra mie prze wi dzia nych jest sze reg
atrak cji i nie spo dzia nek, mię dzy in ny mi po kaz ob rzę dów do żyn ko wych, kon cert ze -
spo łu lu do we go, po kaz ilu zji, kon cer ty lo kal nych ze spo łów, po kaz rę ko dzie ła lo kal -
nych twór ców, pre zen ta cje or ga ni za cji po za rzą do wych. Już dziś za pra sza my
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Dnia 23 lip ca 2017 ro -
ku we wsi Ro go wo,
gmi na Bul ko wo od był
się cha ry ta tyw ny pik -
nik „Ra zem Dla Igo ra”

Igor Ko per to miesz ka niec wsi Ro -
go wo. Uro dził się ja ko wcze śniak z ni -
ską wa gą uro dze nio wą i nie do bo rem
tkan ki tłusz czo wej. Chło piec od uro -
dze nia cier pi na nie wy dol ność ne rek z
tor bie la to wo ścią, prze wle kłą nie wy -

dol ność wą tro by – cho le sta zę oraz cu -
krzy cę. Mi mo tak wie lu cho rób i prze -
ciw no ści lo su nasz bo ha ter jest wspa -
nia łym dziec kiem, nie zwy kle we so -
łym i dziel nym. Ro dzi ce chłop ca ro bią
wszyst ko, aby każ da chwi la je go ży cia
by ła po zba wio na bó lu, a ich syn był
szczę śli wy.

So łec two Ro go wo wie dząc o cho ro -
bie ich przy ja cie la Igo ra po sta no wi ło
zor ga ni zo wać cha ry ta tyw ny pik nik „
Ra zem dla Igo ra” i tak 23 lip ca 2017 ro -
ku  po mi mo ka pry śnej po go dy roz po -
czął się pięk ny dzień lu dzi do brych
serc. Przy by ło wie le osób mię dzy in ny -
mi Wójt gmi ny Bul ko wo Ga briel Gra -
czyk, rad ni, soł ty si, miesz kań cy wsi Ro -
go wo oraz spon so rzy. Spon so rem głów -
nym by ła fir ma TECH AGRO Sa dow -
scy. Na pik ni ku nie za bra kło rów nież:
ze spo łu mu zycz ne go „Akord”, gru py
ta necz nej „Cza der ki i Kru szy ny” z Bo -
dza no wa, OSP z Bu ko wa, opie ki me -
dycz nej z Łu bek No wych, dmu cha ne go
pla cu za baw, wy sta wy sta rych mo to -
rów, sa mo cho dów i cią gni ków, prze jaż -
dżek brycz ką i „Ga zi kiem”, kwia ciar ni
„Wrzo so wi sko” oraz ani ma cji dla dzie ci.

Pod czas pik ni ku wi dać by ło wspa -
nia łą at mos fe rę, wie le ro ze śmia nych twa -
rzy. Wszy scy pa mię ta li ja ki przy świe ca
nam cel i po co tu je ste śmy. Dzię ki spon -
so rom i lu dziom do brych serc uda ło nam
się ze brać 9067,38 zł. Pie nią dze te zo sta -
ły prze ka za ne na le cze nie Igo ra.

So łec two wsi Ro go wo, jak rów nież
je go miesz kań cy pra gną po dzię ko wać
wszyst kim, któ rzy przy czy ni li się do or -
ga ni za cji cha ry ta tyw ne go pik ni ku.
Dzię ku je my Wam wszyst kim.

Ro dzi nie Igo ra ży czy my mnó stwo
wy trwa ło ści, a na sze mu przy ja cie lo wi
du żo zdro wia i speł nie nia ma rzeń, aby
zo stał wy ma rzo nym rol ni kiem

„Pik nik cha ry ta tyw ny „Ra zem dla Igo ra”

II Kon kurs "O Pió ro Wój ta Gmi ny Bul ko wo"
pn. "Sel fie z Książ ką"

Za pra sza my wszyst kich Miesz kań ców Gmi ny Bul ko wo do wzię cia udzia łu
w II Kon kur sie "O Pió ro Wój ta Gmi ny Bul ko wo", któ ry w tym ro ku od by wa
się pod na zwą "Sel fie z Książ ką". Za chę ca my do za po zna nia się z re gu la -
mi nem, któ ry znaj du je się na stro nie www.e -wy szo grod.pl

Po każ my, że Bul ko wo jest pięk ną Gmi ną, któ ra czy ta!
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Sto wa rzy sze nie Go spo dyń Wiej skich w Ra ko wie  w związ ku z po zy ska -
niem środ ków w ra mach kon kur su gran to we go ogło szo ne go przez FUN -

DA CJĘ "FUN DUSZ LO KAL NY ZIE MI PŁOC KIEJ MŁO DZI RA ZEM" WE
WSPÓŁ PRA CY ZE STA RO STWEM PO WIA TO WYM W PŁOC KU i AKA DE MIĄ
ROZ WO JU FI LAN TRO PII W POL SCE ogła sza re kru ta cję dla 15 ko biet z te -

re nów wiej skich po wia tu płoc kie go na za ję cia ZUM BY we wsi Ra ko wo.
Za ję cia bę dą od by wa ły się w sierp niu, wrze śniu i paź dzier ni ku w każ dy

czwar tek o godz. 19:00.
Pierw sze za ję cia 04-08-2017r. godz 19:00.

Oso by chęt ne za pra szam do kon tak tu:   Tel. 604-106-500 

Re kru ta cja na za ję cia ZUM BY 
w Ra ko wie

Cen trum Kul tu ry ,,Wi sła'' w
Wy szo gro dzie otrzy ma ło

grant w ra mach pro gra mu
,,Dzia łaj Lo kal nie 10'' na re -

ali za cję pro jek tu
,,VI STU LA DAN CE FE STI WAL''
Pla no wa ny ter min Fe sti wa lu

to dzień 10 wrze śnia 
2017 ro ku .

Fe sti wal od bę dzie się w Wy -
szo gro dzie na am fi te atrze

nad Wi słą. W pięk nej pa no -
ra mi tej naj pięk niej szej 

rze ki Pol ski .
Warsz ta ty po pro wa dzi pan
To masz Araucz (Rol ler Dan -
ce). Przy go to wa nia mi tan ce -
rzy w tań cu no wo cze snym
zaj mie się pa ni Mar ta Wi -

śniew ska -Gi za .
Po ni żej za miesz cza my har -

mo no gram warsz ta tów .
W imie niu Cen trum Kul tu ry

Wi sła w Wy szo gro dzie
wszyst kich ser decz nie 

a pra sza my .
01.08.2017 (wto rek )

godz.10:00 - 12:00 (Rol ki i
ta niec - zbiór ka przy Szkut ni)

16.08.2017 (śro da) godz.
10:00 - 12:00 (Am fi te atr -

Rol ler Dan ce)
22.08.2017 (wto rek)
godz.10:00 - 12:00 
(Szkut nia - ta niec)

,,VI STU LA DAN CE FE STI WAL”

Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej 
w Parafii Św. Trójcy w Wyszogrodzie
W dniu 09 07 2017 do parafii św.Trójcy w Wyszogrodzie przybyli pielgrzymi  z XVIII

Pieszej Pielgrzymki Płockiej z Bieżunia .W parafii Wyszogrodzkiej spędzili noc
,następnie udali się w dalszą drogę zmierzając do Niepokalanowa
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Miej sko -Gmin ne Za wo dy Spor to wo -Po żar ni cze 2017

reklama

Do szó ste go Vi stu la Folk Fe sti val
po zo sta ło już nie wie le. Na sce nach
w Par ku Pół noc nym, na Sta rym
Ryn ku oraz w Am fi te atrze wy stą pią
ze spo ły z No wej Ze lan dii, Ro sji, Ser -
bii, Mek sy ku, Wę gier oraz Pol ski.
Dziś Płoc ki Ośro dek Kul tu ry i Sztu ki
pre zen tu je ro syj ską gru pę Otra da.

Ze spół wo kal ny „Otra da” dzia ła
przy Do mu Kul tu ry „Jau za” w mie ście
part ner skim Płoc ka - My tisz czi w Ro sji.
Gru pa zrze sza mi ło śni ków lu do wej pie -
śni ro syj skiej, któ rych en tu zjazm i in dy -
wi du al ność ar ty stycz na przy cią ga du żą
gru pę fa nów. W re per tu arze ze spo łu są
wy ko na nia róż nych sty lów ar ty stycz -
nych: od ro syj skiej pie śni lu do wej do
współ cze snej pio sen ki po pu lar nej. 

Otra da pro wa dzi ak tyw ną dzia łal -
ność kon cer to wą w My tisz czi i okrę gu
mo skiew skim, a tak że re gu lar nie wy stę -
pu je z kon cer ta mi do bro czyn ny mi. Ta -
lent i umie jęt no ści człon ków ze spo łu za -
pew ni ły im suk ce sy na wie lu mię dzy na -
ro do wych fe sti wa lach ta kich jak Fe sti wal
Gu ber ni Suss w Tu ni sie (Grand Prix w

kon kur sie „Ro syj ski cud w Tu ni sie”, za
ujaw nie nie isto ty ro syj skiej pie śni lu do -
wej), Mię dzy na ro do wy kon kurs „Vi vat
Wło chy – Ro sja” w Ri mi ni we Wło szech
(lau re at I stop nia za ory gi nal ność re per -
tu aru ze spo łu), Mię dzy na ro do wy kon -
kurs „Gwiaz dy Co sta Bra va” w Llo ret de
Mar w Hisz pa nii (pierw sze miej sce za
ory gi nal ność wy ko na nia), Kon kurs
„Mu zy ka, pie śni i tań ce nad mo rzem” w
Ti vat w Czar no gó rze (pierw sze miej sce
w ka te go rii ze spół wo kal ny) czy Mię dzy -
na ro do wy Fe sti wal w Gre cji (pierw sze
miej sce w kon kur sie twór czo ści na ro do -
wej „Olimp zbie ra ta len ty”).

Do Płoc ka ze spół przy je dzie w pię -
cio oso bo wym skła dzie: Ta tia na Gu sa ro -
va, Lud mi ła By ko va, Ju lia Se vriu ko va,
Jew ge nia Zi mi na, Ol ga Su ro va.

Vi stu la Folk Fe sti val od bę dzie się w
dniach 22-27 sierp nia. Kon cer ty od bę -
dą się na Sta rym Ryn ku, w Par ku Pół -
noc nym (Kon cert In au gu ra cyj ny) i Am -
fi te atrze (Kon cert Ga lo wy). Bi le ty na
Kon cert Ga lo wy w ce nie 10 zł moż na
ku pić w Bi le te rii PO KiS (ul. Tum ska 9a)
oraz na stro nie in ter ne to wej www.po -
kis.in fo serw.pl.

W nie dzie lę 30 lip ca 2017 r. za pra sza my Pa ra fian, Go ści a szcze -
gól nie wod nia ków, na „Czer wiń ski Ró ża niec Wi śla ny”. Na bo żeń -
stwo ró żań co we na wo dzie roz pocz nie my od Wy chódź ca o
godz.14.00 a za koń cze nie pla no wa ne na bul wa rze wi śla nym w
Czer wiń sku nad Wi słą ok. godz. 16.30. Pro si my wszyst kich wod -
nia ków, któ rzy przy bę dą ło dzia mi, aby za dbać o ko niecz ne wy mo -
gi bez pie czeń stwa (od po wied nia licz ba osób w ło dzi, ka po ki itp.).

Ro syj ska Otra da 
na Vi stu li

23 lip ca 2017 r. o go dzi nie 14:00 na sta dio nie
LKS Ste gny od by ły się Miej sko -Gmin ne Za wo dy
Spor to wo -Po żar ni cze dla jed no stek Ochot ni czych
Stra ży Po żar nych z Gmi ny i Mia sta Wy szo gród.
Zma ga nia skła da ły się z dwóch kon ku ren cji:
szta fe ty po żar ni czej 7x50 m. z prze szko da mi
oraz ćwi cze nia bo jo we go. Na za wo dy oprócz za -
wod ni ków przy by li Go ście: Pan Ma riusz Bie niek -
Sta ro sta Płoc ki, Pan Hi la ry Ja nusz czyk - Pre zes
Za rzą du Po wia to we go ZOSP RP w Płoc ku, Pan
Jan Bosz ko - Bur mistrz Gmi ny i Mia sta Wy szo -
gród, Pan Jó zef Zbi gniew Bosz ko - Prze wod ni czą -
cy Ra dy Gmi ny i Mia sta Wy szo gród, Ks. Grze gorz
Przy by łek - Pro boszcz Pa ra fii w Wy szo gro dzie
oraz – wi ka riusz klasz to ru w Wy szo gro dzie.

Kla sy fi ka cja koń co wa wy glą da ła na stę pu ją co:
I.            OSP Wy szo gród z wy ni kiem 110 pkt.
II.         OSP Rę bo wo z wy ni kiem 129 pkt.
III.      OSP Ra ko wo z wy ni kiem 132 pkt.
IV.        OSP Sło min z wy ni kiem  135 pkt.
V.          OSP Grod ko wo z wy ni kiem 138 pkt. 
VI.         OSP Drwa ły z wy ni kiem 138 pkt.
VII.      OSP Ko byl ni ki z wy ni kiem  145 pkt.
VIII.   OSP Bo li no z wy ni kiem 155 pkt.
Wy ko na nie po szcze gól nych kon ku ren cji oce nia ła ko mi sja

sę dziow ska zło żo na z funk cjo na riu szy Ko men dy Miej skiej
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej  w Płoc ku.

Po ofi cjal nym ogło sze niu wy ni ków przez  głów ne go sę -
dzie go, od by ła się uro czy stość wrę cze nia na gród zwy cięz com
te go rocz nych za wo dów. 

Gra tu lu je my wszyst kim uczest ni kom oraz zwy cięz com,
ży cząc jed no cze śnie dal szych suk ce sów
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reklama

Me git za Trio to trój ka przy ja ciół
z Za ko pa ne go, któ rzy za śpie wa li nam
hi sto rie o spra wach ludz kich, z dy -
stan sem i po czu ciem hu mo ru. Me -
git za Trio to pol sko - ame ry kań ski
folk lor, wir tu ozow ski akor de on w ru -
muń skim sty lu, trzy har mo nij nie
zgra ne gło sy, a wszyst ko opa ko wa ne
w elek tro -trans owe bi ty. Uży wa jąc

tra dy cyj nych in stru men tów oraz
elek tro nicz nych ga dże tów, spra wia ją,
że ich mu zy ka jest uni wer sal na i
przy stęp na dla każ de go.

Ser decz nie dzię ku je my Me git za
Trio za wspa nia ły wy stęp, dzię ku je my
za mi łą at mos fe rę, zo sta nie cie w na -
szych ser cach na bar dzo bar dzo dłu go.
Dzię ku je my Pa nu An drze jo wi i Pa nu

Mi cha ło wi (Człon kom ze spo łu An dre
) za nie od płat ne za pew nie nie na gło -
śnie nia. Dzię ku je my rów nież na szej
pu blicz no ści, cie szy my się, że ze chcie li
Pań stwo ra zem z na mi spę dzić wczo -
raj szy wie czór.

P.S. OSP Ma ła Wieś dzię ku je my, że
jak za wsze by li ście w go to wo ści!!!

CZER WIŃ SKIM MO STEM ŁYŻ WO WYM I SZLA KIEM RY CE RZA SA SI NA PO GRUN WALDZ KIE ZWY CIĘ STWO
Cie szy nas fakt, iż nasz ostat ni ar ty kuł i ini -
cja ty wa wy pro mo wa nia SZLA KU RY CE RZA
SA SI NA spo tka ła się z Pań stwa za in te re so -
wa niem i po par ciem za któ re DZIĘ KU JE MY.
Te mat to bo wiem na dal ak tu al ny, gdyż zbli -
ża się 607 rocz ni ca tych do nio słych wy da -
rzeń zwią za nych z roz gro mie niem po tę gi
krzy żac kiej w BI TWIE POD GRUN WAL DEM
15 lip ca 1410 ro ku. Nim do niej do szło, na
Na szej Zie mi Czer wiń skiej mia ły miej sce
istot ne dla te go zwy cię stwa wy da rze nia ów -
cze snej stra te gii mi li tar nej KRÓ LA WŁA DY -
SŁA WA JA GIEŁ ŁY. By ła to bły ska wicz na
PRZE PRA WA WOJSK POL SKICH PRZEZ WI -
SŁĘ i po łą cze nie ich; tzw. KON CEN TRA CJA z
ar mią li tew ską i ru ską do wo dzo ną przez
wiel kie go księ cia li tew skie go WI TOL DA –
bra ta stry jecz ne go kró la Ja gieł ły.

Bły ska wicz na bu do wa mo stu łyż wo we go w
oko li cach Czer wiń ska „po wy żej klasz to ru czer wiń -
skie go”, to nie zwy kłe, in no wa cyj ne po wią za nie
pol skiej my śli tech nicz nej ze sztu ką wo jen ną, któ re
za dzi wi ło ów cze sną Eu ro pę. Z za pi sów kro ni kar -
skich JA NA DŁU GO SZA wia do mo, że już w
1409 r. król Ja gieł ło „… Na ka zał zbu do wać most
spo czy wa ją cy na ło dziach, ni gdy przed tem nie
oglą da ny, a je go bu do wę po wie rzył (…) sta ro ście ra -
dom skie mu Do bro go sto wi Czar ne mu z Od rzy wo -
łu her bu Na łęcz. Bu do wał zaś ten most w Ko zie ni -
cach na koszt kró la zna ko mi ty mistrz Ja ro sław, a
pro ces ten za jął mu ca łą zi mę. Most miał pół ki lo -
me tra dłu go ści i był do sto so wa ny do ist nie ją ce go
„po wy żej klasz to ru czer wiń skie go” za wę że nia Wi -
sły o pła skich brze gach. Bu do wa no go w wiel kiej ta -
jem ni cy do sto so wu jąc po mo sty do ło dzi pła sko -

den nych zwa nych ŁYŻ WA MI – stąd też po wsta ła
na zwa „most ły żo wo wy”. Spła wio no go po tem w
ele men tach z re jo nu Ko zie nic wła śnie w oko li ce
CZER WIŃ SKA. Tam też – jak do ku men tu je to
JAN DŁU GOSZ na spię tych ze so bą i moc no za ko -
twi czo nych du żych ło dziach zwa nych łyż wa mi
uło żo no po most umoż li wia ją cy prze pra wę kró lew -
skich wojsk. „… A przy wej ściu na most król Wła dy -
sław umie ścił naj lep szy od dział zbroj nych ry ce rzy,
by za po bie ga li tło cze niu się i za mie sza niu wśród
wcho dzą cych. Nad to bo ki mo stu za bez pie czył po -
tęż ny mi bel ka mi zwa ny mi ko by le ni ca mi tak, że
nikt nie mógł sta nąć na je go brze gach. Przy wej ściu
na most wszy scy mu sie li prze cho dzić w jed na ko -
wym, wy zna czo nym po rząd ku z wo za mi, ludź mi i

koń mi.” – Kon struk cja ta na zwa na w póź niej szych
wie kach mo stem pon to no wym i uży wa na po dziś
dzień, by ła w owym cza sie po pro stu CU DEM
TECH NI KI i IN ŻY NIE RII MI LI TAR NEJ, któ ra
za dzi wi ła ry cer stwo ów cze snej Eu ro py. „… Ale ta -
kie go mo stu, jak ów te raz kró lew ski jesz cze nie wi -
dzia no” … pi sał kro ni karz JAN DŁU GOSZ.

MOST ŁYŻ WO WY zbu do wa ny „… w oko li cy
klasz to ru czer wiń skie go zmon to wa ny zo stał z po -
szcze gól nych ele men tów, w bły ska wicz nym wręcz
tem pie… oko ło 8 godz. To ko lej ny wręcz CUD OR -
GA NI ZA CJI I LO GI STY KI MI LI TAR NEJ służb
spe cjal nych kró la Ja gieł ły, ów cze snych sa pe rów bu du -
ją cych tą nie zwy kłą kon struk cję. Po tym nie zwy kłym
mo ście do zwy cię stwa – prze pra wi ły się woj ska kró -

lew skie i ma zo wiec kie na miej sce kon cen tra cji wojsk
sprzy mie rzo nych pod Czer wiń skiem. By ła to ar mia
li czą ca ok. 10 tys. ry ce rzy kon nych tzw. „jaz dy”, po -
nad 4 tys. pie cho ty, po nad 8 tys. wo zów ta bo ro wych
z żyw no ścią, za opa trze niem tech nicz nym, z ma chi -
na mi ob lęż ni czy mi w ele men tach. By ły to tak że ar -
ma ty wraz z amu ni cją oraz ty sią ce cze la dzi, pa choł -
ków i ob słu gi tech nicz nej tzw. „ciur obo zo wych”.
Mo stem tym prze pra wi ły się tak że od dzia ły ksią żąt
ma zo wiec kich: JA NU SZA czer skie go, ZIE MO WI -
TA płoc kie go oraz „pocz ty na jem nych cu dzo ziem -
skich ry ce rzy”. Prze pra wa trwa ła od 30 czerw ca do 3
lip ca 1410 ro ku. „Po tem (jak pi sze JAN DŁU GOSZ)
kie dy już ca łe woj sko kró lew skie prze szło po mo ście
przez rze kę Wi słę, na roz kaz kró la most ten na tych -
miast ro ze bra no i spła wio no do Płoc ka ce lem prze -
cho wa nia na po wrót kró la i woj ska”.

Most bu do wa no naj praw do po dob niej na ist -
nie ją cym do dziś stra te gicz nym za wę że niu Wi sły w
Wy chódź cu, w któ rym to ko ry to rze ki ma wła śnie
owe 500 m; czy li ty le ile dłu go ści miał most łyż wo -
wy. Za pew ne też tu; na na szym brze gu wi tał kró la
WŁA DY SŁA WA JA GIEŁ ŁĘ nasz Bo ha ter spod
Grun wal du RY CERZ SA SIN HER BU PO WA ŁA i
wiódł kró la wraz z ca łą ar mią do Czer wiń ska, na
miej sce kon cen tra cji wojsk sprzy mie rzo nych.
Wiódł ich dro gą, któ rą po win ni śmy wy pro mo wać
ja ko SZLAK RY CE RZA SA SI NA. Czyż nie war to
wę dro wać tą tra są z po czu ciem du my i chwa ły orę -
ża pol skie go, któ ry roz gro mił w pył po tę gę krzy żac -
ką pod GRUN WAL DEM? Czyż nie war to po przeć
tej ini cja ty wy… ot choć by za pla no wa ną nie dziel ną
wę drów ką wraz z ro dzi ną? Za pra sza my na wę -
drów kę tym HI STO RYCZ NYM SZLA KIEM i do
obej rze nia ko lej nych zdjęć z tej nie zwy kle uro kli -
wej tra sy.

TEKST: RY SZARD GOR TAT, DA RIUSZ UMIĘC KI, MAR CIN ŁĄT KA, 

MA RIUSZ CIE ĆWIERZ (SOŁ TYS WY CHÓDŹ CA)

Kon cert ze spo łu Me git za Trio
Za na mi wy jąt ko we wy da rze nie - ple ne ro wy kon cert 

ze spo łu Me git za Trio w GCK Mul tiO sa da 
w dniu 22.07.2017. 
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Po krót kiej prze rwie urlo po wo -wa -
ka cyj nej wzna wia my na sze pu bli -
ka cje. Za in te re so wa nie na szą ini -
cja ty wą wy pro mo wa nia re kre acyj -
ne go szla ku tu ry stycz ne go opar te -
go głów nie o war to ści hi sto rycz ne
ro śnie. Dzię ku je my za wspar cie i
za in te re so wa nie się tą spra wą. Py -
ta ją się też Pań stwo „… czy mo że -
my bar dziej przy bli żyć po stać NA -
SZE GO BO HA TE RA SPOD GRUN -
WAL DU?” Spró bu je my.

Za cznij my od te go fak tu, ze nasz
pierw szy na ro do wy hi sto ryk JAN DŁU -
GOSZ uro dził się w 1415 r., czy li 5 lat
po bi twie grun waldz kiej. Dzie ło swo je -
go ży cia ja kim są „Rocz ni ki, czy li Kro ni -
ki Sław ne go Kró le stwa Pol skie go” za czął
pi sać w okre sie gdy był już ja ko ka no nik
oso bi stym se kre ta rzem bi sku pa, po tem
kar dy na ła, po li ty ka i mę ża sta nu ZBI -
GNIE WA OLE ŚNIC KIE GO - któ ry był
tak że uczest ni kiem bi twy grun waldz -
kiej. Dłu gosz opie rał się na za cho wa -
nych do ku men tach; li stach z te go okre -
su, opi sach za war tych w „Kro ni kach
kon flik tu”, ale przede wszyst kim na
OPO WIA DA NIACH i WSPO MNIE -
NIACH uczest ni ków tych wy da rzeń.
Nie mniej jed nak, wów czas mi nę ło już
od tam tych wy da rzeń oko ło 40 lat!
Uczest ni cy bi twy pod Grun wal dem, do
któ rych to na le żał tak że oj ciec i stryj (ka -
pe lan kró la Wła dy sła wa Ja gieł ły) wie le
już za po mnie li. Czas za tarł już wie le
szcze gó łów, gdyż nie pa mię ta li już na -
zwy wsi, w któ rej to zbu do wa no pierw -
szy w Pol sce i w Eu ro pie most łyż wo wy.
Pa mię ta li „… że gdzieś pod Czer wiń -
skiem w gó rę klasz to ru czer wiń skie -
go...” . Za pa mię ta li na to miast po sta cie
NA SZYCH TRZECH RY CE RZY z za -
szczyt ne go pierw sze go sze re gu kró lew -
skiej, na dwor nej, przy bocz nej cho rą gwi.
Dla cze go? Po nie waż mu sie li wy ka zać
się w tej bi twie czymś wy jąt ko wym i
szcze gól nym! Pa mię taj my o tym, że
cho rą giew ta do sta ła chy ba naj cięż sze
za da nie do wy ko na nia. Otóż zmie rzy ła
się z eli tą ów cze sne go ry cer stwa eu ro -
pej skie go, któ re ule gło kłam li wej pro pa -
gan dzie krzy żac kiej i przy by ło z po mo -
cą w woj nie z po ga na mi. Ta eli ta ry cer -
ska zwa na „GO ŚĆ MI ZA KO NU” i
„CHO RĄ GWIĄ ŚWIĘ TE GO JE RZE -
GO” to cho rą giew pan cer na (zbro je

mie li nie tyl ko ry ce rze, ale na wet ko nie)
zło żo na z naj słyn niej szych ry ce rzy i za -
wa dia ków żąd nych sła wy i łu pów, któ -
rzy przy by li z róż nych państw i księstw,
m. in. z Fran cji, An glii, Włoch, Szwaj ca -
rii, Inf lant jak rów nież z księstw nie -
miec kich: West fa lii, Mi śni, Nad re nii, a
na wet księstw: ślą skich, wro cław skich i
szcze ciń skich. Jed nak na sza na dwor na,
przy bocz na cho rą giew kró lew ska roz bi -
ła w pył eli tar ny od dział GO ŚCI ZA KO -
NU. W de cy du ją cej fa zie bi twy wal czy -
ła już z szes na sto ma naj lep szy mi ob wo -
do wy mi cho rą gwia mi WIEL KIE GO
MI STRZA, któ re mia ły prze są dzić o lo -
sach bi twy. Cho rą gwie te rów nież zo sta -

ły roz bi te, a WIEL KI MISTRZ ZA KO -
NU KRZY ŻAC KIE GO - pysz ny i but ny
Nie miec ULRYK von JUN GIN GEN
po legł w bi twie.

I te raz do cho dzi my do fak tów naj -
cie kaw szych… Naj wi docz niej na si
TRZEJ RY CE RZE, któ rzy wal czy li
obok sie bie w pierw szym sze re gu zna -
leź li się w sa mym cen trum tych wie ko -
pom nych wy da rzeń. Przy po mi na my, że
by li to dwaj PO WA ŁO WIE MI KO ŁAJ
z TA CZO WA i SA SIN z WY CHU CZA
oraz MISZ CZUJ ze SKRZYN NA. To
wła śnie on prze ka zał kró lo wi pol skie -
mu Wła dy sła wo wi Ja giel le wiel kie tro -
feum zwy cię skie. Był to ZŁO TY PEK -

TO RAŁ (krzyż z re li kwią) WIEL KIE -
GO MI STRZA, któ ry zgi nał w wal ce.
Zdjął go ze zwłok krzy żac kie go do wód -
cy słu ga, gier mek RY CE RZA MSZ -
CZU JA ze SKRZYN NA. Nie po da no
jed nak żad nej in for ma cji, kto go za bił!
Dziw ne… praw da? Naj wi docz niej sła wa
te go czy nu by ła wów czas znacz nie
mniej sza od ogrom ne go ry zy ka strasz li -
wej ze msty Krzy ża ków ja kiej moż na by -
ło się spo dzie wać. Nasz BO HA TER
SPOD GRUN WAL DU RY CERZ SA -
SIN zmie nia też miej sce za miesz ka nia i
w 1436 r. wy pro wa dza się w oko li ce Ra -
do mia, tam gdzie miesz ka ją je go ku zy ni
Mi ko łaj Po wa ła z Ta czo wa i Msz czuj ze
Skrzyn na. To tak że ku zyn, bo mat ka ry -
ce rza Sa si na wy wo dzi ła się z ro du ŁA -
BĘ DZIÓW, któ ry wła dał w owym cza -
sie do bra mi tzw. „klu cza mią czyń skie -
go”, do któ re go to na le ża ły ta kie wsie
jak: Mią czyn, Mią czy nek, Cho ci sze wo,
Wól ka Mią czyń ska (obec nie Przy bo jew -
ska), Go ła win, Karn ko wo, Smo sze wo,
Wól ka Smo szew ska i Ka wę czyn (wieś ta
już nie ist nie je). Nasz RY CERZ SA SIN
za mie nił wieś WY CHUCZ na wieś Pa -
prot nia wów czas w po wie cie czer skim z
ów cze snym WO JE WO DĄ MA ZO -
WIEC KIM JA NEM GŁO WA CZEM z
LE ŻE NIC.

Fa scy nu je my się przy go da mi trzech
musz kie te rów z po wie ści ALEK SAN -
DRA DU MA SA „Trzej musz kie te ro -
wie” choć to tyl ko fik cja li te rac ka, a ma -
my swo ich au ten tycz nych TRZECH
RY CE RZY: MI KO ŁA JA, MSZ CZU JA i
SA SI NA, któ rzy tak wie le prze szli w
wal kach z Krzy ża ka mi. Po nie waż
miesz ka li od sie bie nie da le ko za pew ne
nie jed no krot nie od wie dza li się i… wspo -
mi na li swe ry cer skie czy ny. A by ło co
wspo mi nać, bo to aż czte ry wy pra wy na
Krzy ża ków i czte ry prze pra wy przez
Wi słę! Pew ne jest jed no: na si TRZEJ RY -
CE RZE mie li co wspo mi nać na tzw.

„sta re la ta”, jed nak za bra li do gro bu ta -
jem ni cę śmier ci WIEL KIE GO MI -
STRZA. Lecz musz kie te rów by ło w su -
mie czte rech, za tem gdzie jest nasz
CZWAR TY RY CERZ? Otóż jest nim
MI KO ŁAJ MO RA WIEC Z KU NA -
SZÓW KI HER BU PO WA ŁA, któ ry w
bi twie pod Grun wal dem był cho rą żym
kró lew skim. To on trzy mał cho rą giew
kró lew ską w oto cze niu kró la do wo dzą -
ce go bi twą ze wzgó rza z od dzia łem
ochra nia ją cych go sześć dzie się ciu do bo -
ro wych ry ce rzy.

Do tych war to ści hi sto rycz nych i
pa trio tycz nych zwią za nych z hi sto rią i
chwa łą orę ża pol skie go do dać trze ba, że
SZLAK RY CE RZA SA SI NA ocie ra się
tak że o ele men ty OSAD NIC TWA ŻY -
DOW SKIE GO na zie mi czer wiń skiej i
o tra sę WIEL KIEJ MI GRA CJI RO -
MÓW w XVI w., ale jest przede wszyst -
kim jed nym z od cin ków MA ZO WIEC -
KIEJ DRO GI ŚWIĘ TE GO JA KU BA.
TEKST: RY SZARD GOR TAT, DA RIUSZ UMIĘC KI, MA RIUSZ 

CIE ĆWIERZ (SOŁ TYS WY CHÓDŹ CA), MAR CIN ŁĄT KA

reklama"SZLAK RY CE RZA SA SI NA"
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Za na mi już II Gmin ny Tur niej Pił ki
Pla żo wej w Dzier ża no wie, w któ rym
udział wzię ło 9 dru żyn. 

Ser decz nie dzię ku je my Pa nu Sta ro ście Po wia tu Płoc kie mu za ob -
ję cie Ho no ro wym Pa tro na tem na szych Gmin nych roz gry wek, Pa nu
Wój to wi Gmi ny Ma ła Wieś za wspar cie fi nan so we, So łec twu Dzier -
ża no wo za przy go to wa nie te re nu, wszyst kim uczest ni kom tur nie ju
za ogrom ne za an ga żo wa nie, pu blicz no ści za do ping, a Pa nu Hen ry ko -
wi Czar nec kie mu za Sę dzio wa nie. 

Wszy scy uczest ni cy otrzy ma li me da le (ich gra by ła na praw dę na
me dal) i pa miąt ko we dy plo my.

Trzy naj lep sze dru ży ny otrzy ma ły pu cha ry, a by li to:
I miej sce - Dzier ża no wo Dział ki (Hen ryk Czar nec ki, Ka mil Nie -

mi row ski, Na ta lia Nie mi row ska)
II miej sce - AC Pa ja ce (Ka ta rzy na Ko zak, Kin ga Szmu le wicz, Kry -

stian Ma czu ga)
III miej sce - K.T.M (Ka ta rzy na Bosz ko, Ma riusz Ksie nie wicz, To -

masz Grze lak).

II Gmin ny Tur niej Pił ki Pla żo wej w Dzier ża no wie

Rok Rze ki Wi sły na Ma zow szu.
Dnia  14 sierp nia od bę dzie się

,,Rajd ro we ro wy z bie giem rze ki Wi sły''
.W tym dniu każ dy kto ma ro wer i
chciał by wziąć  udział w raj dzie   mo że
to zro bić   w Kę pie Pol skiej .Zbiór ka

uczest ni ków o go dzi nie 13.00. Gmi na
Bo dza nów przy go to wa ła licz ne atrak -
cje i ser decz nie wszyst kich za pra -
sza, ży cząc do brej za ba wy. Gwoź dziem
pro gra mu raj du jest in sce ni za cja w wy -
ko na niu ze spo łu Grzy bo wian ki ,,Nad -

wi ślań skie We se le ''oraz za ba wa ta -
necz na z ze spo łem ,,Ka ra wa na''

ZA SA DY UCZEST NIC TWA: 
1. W Raj dzie Ro we ro wym mo że

wziąć udział oso ba, któ ra naj póź niej w
dniu Raj du ukoń czy ła 18 lat. 

2. Każ dy za wod nik star tu ją cy w Raj -
dzie mu si zo stać zwe ry fi ko wa ny w Biu -
rze Raj du. Pod czas we ry fi ka cji za wod ni -
cy mu szą po sia dać do wód oso bi sty lub
in ny waż ny do ku ment toż sa mo ści. 

3. Wa run kiem do pusz cze nia za -
wod ni ka do Raj du bę dzie wła sno ręcz nie
pod pi sa ne oświad cze nie o bra ku prze -
ciw wska zań do uczest nic twa w Raj dzie
oraz wy peł nio ną kar tą zgło sze nio wą. 

4. Biu ro Raj du bę dzie mie ścić się na
pla cu obok par kin gu przy tra sie star to wej. 

5. Uczest ni ków Raj du Ro we ro we go
obo wią zu je li mit cza su 2h. 

6. Wszy scy uczest ni cy Raj du są zo -
bo wią za ni do sto so wa nia się do po le ceń
osób od po wie dzial nych za bez pie czeń -
stwo, służb po rząd ko wych oraz ob słu gi
z ra mie nia Or ga ni za to ra.

7. De cy zje ob słu gi me dycz nej, co do
kon ty nu owa nia Raj du są osta tecz ne i
nie zmien ne.

8. Li sta uczest ni ków z przy zna ny mi
nu me ra mi star to wy mi zo sta nie
umiesz czo na na stro nie in ter ne to wej or -
ga ni za to ra i na bie żą co ak tu ali zo wa na. 

ZGŁO SZE NIA
Zgło sze nia do Raj du Ro we ro we go

bę dą przyj mo wa ne do dnia
04.08.2017r. dro gą elek tro nicz ną na
ad res ckis@onet.pl po wy peł nie niu do -
ku men ta cji i jej prze sła niu, a tak że oso -
bi ście w sie dzi bie Gmin ne go Cen trum
Kul tu ry i Spor tu w Bo dza no wie, ul. Po -
nia tow skie go 1, 09-470 Bo dza nów.

Licz ba uczest ni ków ogra ni czo na.
Li czy się ko lej ność zgło szeń.

Re gu la min do stęp ny na stro nie
www.e -wy szo grod.pl

Zjed no cze ni Bul ko wo mie li
za szczyt wspól nie z Re pre -
zen ta cją Ro go wa za grać
mecz dla Igo ra. By ło, to wy -
da rze nie o du że daw ce hu -
mo ru oraz po zy tyw nej ener -
gii. Roz po czę cie me czu rów -
nież by ło emo cjo nu ją ce dla
bo ha te ra te go wy da rze nia -
Igo ra, gdyż wspól nie z pił ka -
rza mi mógł roz po cząć spo -
tka nie i przy bić z każ dym „5”
! Gra tu lu je my Miesz kań com
Ro go wa or ga ni za cji tej wspa -
nia łej ini cja ty wy. Wszyst kie
go le de dy ku je my Igo ro wi !!! 

Zjed no cze ni Bul ko wo gra li dla Igo raRajd ro we ro wy 
z bie giem rze ki Wi sły 
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Re pre zen tant ju nio -
rów Pol ski ,by ły za -
wod nik Esco li Var so -
via zna ne go war szaw -
skie go klu bu, a od
ubie głe go ro ku  re -
pre zen tant  Chel sea
Fo ot ball Club .

Mó wi my oczy wi ście o Mar ci nie
Buł ce zna jo mym dla więk szo ści z nas
chło pa ku ,któ ry za czy nał ko pać pił kę na
wy szo grodz kim bo isku ,przez war szaw -
skie sta dio ny  swo ją wy trwa łość ,pra cę
.sa mo za par cie i ta lent   ,za szedł bar dzo
wy so ko..Dziś ten 17 let ni    bram -
karz  roz po czął przy go to wa nia do no we -
go se zo nu an giel skiej Pre mier Le ague ra -
zem z pierw szą dru ży ną Chel sea.  Ży -
czy my mu wie lu wy ję tych bra mek i da -
lej   bę dzie my   śle dzić lo sy je go ka rie ry
trzy ma jąc moc no kciu ki .

Chel sea FC to mistrz An glii se zo nu 2016/17
- dla nas mi strzem jest Mar cin

8 lip ca 2017 r. Zjed no cze ni Bul ko wo za czę li przy go to wa nia do no we go se zo nu pił kar skie go
2017/2018. Tre ner pierw szej dru ży ny Mar cin Przed peł ski za czął od spraw dze nia for my wszyst kich
za wod ni ków po przez te sty spraw no ścio we (m.in. bieg na 100m, 800m, 3000m, tech ni ka spe cjal na –
pro wa dze nie pił ki, po da nia oraz strza ły, pró ba si ły) na bo isku tre nin go wym w Wo ro wi cach. Po nad to,
pił ka rze so li dar nie spo tka li się w ce lu drob nej po pra wy mu ra wy na Sta dio nie w Bul ko wie. W naj bliż -
szych ty go dniach Tre ner Mar cin Przed peł ski prze pro wa dzi plan tre nin go wy oraz Zjed no cze ni Bul ko wo
w lip cu i sierp niu ro ze gra ją 3 me cze spa rin go we. Roz gryw ki li go we Zjed no cze ni roz pocz ną 26-27
sierp nia z ko lei Pu char Pol ski na szcze blu PO ZPN 12 sierp nia 2017 r.

Ślub Ka pi ta na Zjed no czo nych Bul ko wo

Da wi da i Ma ry si
ZJED NO CZE NI BUL KO WO 

ży czą Ka pi ta no wi Da wi do wi i Ma ry si 
Wszyst kie go Naj lep sze go 
na no wej dro dze ży cia !!!

PRZY GO TO WA NIA ZJED NO CZO NYCH BUL KO WO
DO NO WE GO SE ZO NU PIŁ KAR SKIE GO
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