
Spo łecz ny Ko mi tet Bez pie czeń stwa i
Roz wo ju Zie mi Czer wiń skiej za ape lo -
wał o po moc w zlo ka li zo wa niu zbio ro -
wej mo gi ły po wstań ców w Ra sze wie,
ko ło  Czer wiń ska. Od zew w tej spra wie
był na tych mia sto wy. 3 lu te go od by ła
się wi zja lo kal na w miej scu po chów ku
po wstań ców. Przy droż na ka plicz ka i
na syp, na któ rym zo sta ła po sta wio na
mo gą wska zy wać, że jest to fak tycz ne
miej sce zbior czej mo gi ły po wstań ców. 

War to przy po mnieć, że zie mia czer -
wiń ska ma bar dzo cie ka wą hi sto rię, któ ra
jest nie tyl ko zwią za na z prze mar szem wojsk
kró la Wła dy sła wa Ja gieł ły na po la Grun wal -
du, ale tak że z wal ka mi po wstań ców z 1863
ro ku na cze le z Zyg mun tem Pa dlew skim, na -
czel ni kiem wo jen ne go wo je wódz twa ma zo -
wiec kie go. To je mu wła dze po wsta nia po -
wie rzy ły za da nie zdo by cie Płoc ka. Z od dzia -
ła mi „Dzie ci War sza wy” ru szył po łu dnio -
wym brze giem Wi sły w stro nę Płoc ka. Nie -
ste ty ob ła wa ro syj ska pod Iło wem zmu si ła go
do od wro tu na wschód i prze pra wę na dru gi
brzeg Wi sły. Wraz ze żoł nie rza mi do tarł do
Mią czy na w gmi nie Czer wińsk, gdzie zna -
lazł schro nie nie we dwo rze Jó ze fa Star czew -
skie go. Zyg mun to wi Pa dlew skie mu nie by ło
da ne zdo być Płoc ka, ani tez Płoń ska i Puł tu -
ska. Klę ska walk zmu si ła żoł nie rzy do pod ję -

cia wal ki par ty zanc kiej i od te go mo men tu
zie mia czer wiń ska by ła miej scem re kru to -
wa nia ochot ni ków i prze rzu tu za opa trze nia.
Po mo cy po wstań com udzie la ła bar dzo za an -
ga żo wa na w prze bieg wy da rzeń miej sco wa
szlach ta, miesz cza nie i chło pi, m.in. wła ści -
ciel Siel ca Di kert, wła ści ciel ka Cho ci sze wa
Ka ta rzy na Le woc ka. Du cho wień stwo rów -
nież wspie ra ło po wstań ców: pro boszcz
Czer wiń ska ksiądz Szy mon Skow roń ski, wi -
ka ry z Wy szo gro du Jan Mar cin kow ski, pro -
boszcz Ra dzi ko wa Piotr Ja błoń ski, a tak że
pro boszcz Grodź ca Woj ciech Wę cław ski.
Wszy scy wy żej wy mie nie ni za pła ci li wy so ką
ce nę za pa trio tycz ne za an ga żo wa nie w prze -
bieg po wsta nia, zo sta li aresz to wa ni i ze sła ni
do wię zie nia.

Bo ha ter ską po sta wą w wal ce po wstań -
czej po ka zał rów nież od dział zło żo ny z
miesz kań ców Wy szo gro du i Czer wiń ska na
cze le z Pio trem Łu ka szew skim. W czerw cu
1863 ro ku po ko na li bo wiem Ko za ków w po -
tycz ce pod Wy szo gro dem. Nie ste ty  mie siąc
póź niej zo sta li roz bi ci we wsi Ra sze wo.
Dwu dzie stu po wstań ców wraz z do wód cą
stra ci ło ży cie. Nie zna ne by ło do tej po ry
miej sce po chów ku żoł nie rzy. Z po ko le nia na
po ko le nie prze ka zy wa no nie wy star cza ją ce
in for ma cje, że cia ła po cho wa no  w zbio ro wej
mo gi le, któ rą upa mięt nia ka plicz ka. Czy jest
to miej sce po chów ku po twier dzą za pla no -
wa ne ba da nia geo ra da rem.
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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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Czy w Ra sze wie jest zbio ro wa mo gi ła po wstań ców?
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Wi tam z lu to wym wy da niem lo kal nej ga -
ze ty e -wy szo grod.
W ostat nich dniach bar dzo cie ka wym wy -
da rze niem by ła pró ba od na le zie nia mo gił
po wstań ców stycz nio wych w oko li cach
Ra sze wa. Mo gi ły "Na szych Po wstań ców"
tak na le ży ich na zy wać, po nie waż od dział
był zło żo ny z miesz kań ców Czer wiń ska i
Wy szo gro du. . Z wio sną ru szą dal sze ba -
da nia któ re po twier dzą gdzie mo gą spo -
czy wać szcząt ki . Do mnie ma ne są czte ry
lo ka li za cje. 
Po ba da niu geo ra da rem i po opra co wa niu
do ku men ta cji    Na si Po wstań cy zo sta ną
przy wró ce ni hi sto rii. Cie ka we czy ży ją dziś
na na szych te re nach po tom ko wie po -
wstań ców któ rzy wte dy zgi nę li.
Z wy da rzeń hi sto rycz nych w mar cu, ma my
Dzień Żoł nie rzy Wy klę tych. Nasz nie stru dzo -
ny Mar ce li Szko pek przy go to wu je ko lej ne
spo tka nia i uro czy sto ści.  Po dzi wiam trud i
wy trwa łość Pa na Mar ce le go. Nie wia do mo
co trud niej zro bić, czy roz po cząć dzia ła nie
czy je  kon ty nu ować.  Po mo cy przy or ga ni za -
cji  udzie la ją mu naj bliż sze oso by. Po dzię ko -
wa niem od nas za trud wło żo ny w to dzie ło
niech bę dzie na sza obec ność na uro czy sto -
ściach .  Po le cam pa mię ci i uwa dze 11 mar -
ca, uro czy sto ści w Gał kach Sta rych..
Jak zwy kle  zwra cam się do czy tel ni ków z
za pro sze niem . Za pra szam do prze sy ła nia
in for ma cji o cie ka wych miej scach zwią za -
nych z hi sto ria lo kal ną. Hi sto rią któ rej nie
zna my , bądź zna my za ma ło. 
Za pra szam do kon tak tu na ad res re dak -
cja@e -wy szo grod.pl

PO ZDRA WIAM

PA WEŁ KŁO BU KOW SKI
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W mi nio ną so bo tę w Rę bow skim
Do mu Kul tu ry od by ła się cho in ka
szkol na. Na tę wy jąt ko wą uro czy -
stość przy by ło wie lu go ści na cze le
z Pa nem Ja nem Bosz ko – Bur mi -
strzem Gmi ny i Mia sta Wy szo gród.
Ucznio wie pod kie run kiem swo ich
wy cho waw ców przy go to wa li róż no -
rod ny pro gram ar ty stycz ny. 

Przy po mnia ne zo sta ły naj pięk -
niej sze pol skie ko lę dy wple cio ne w
wy stęp świą tecz ny. Du żą daw kę ra -
do ści do star czy ła wszyst kim ze bra -
nym „Mię dzy na ro do wa Rand ka w
ciem no” przy go to wa na przez
uczniów z klas star szych. Młod si zaś

wspa nia le od na leź li się w ener ge -
tycz nym tań cu. Nie wąt pli wie prym
wio dły dzie ci z od dzia łu przed -
szkol ne go, pre zen tu jąc ta niec śnie -
go wych bał wan ków, któ ry zo stał en -
tu zja stycz nie ode bra ny przez zgro -
ma dzo nych. W ocze ki wa niu na Mi -
ko ła ja wy słu cha li śmy kil ku te ma -
tycz nych wier szy. 

Punk tem kul mi na cyj nym na szej
uro czy sto ści był wy stęp ta necz ny
uczniów klas star szych i play back do
pio sen ki ze spo łu Ak cent „Przez twe
oczy zie lo ne”.

Pro gram przy go to wa ny na cho in kę
szkol ną zo stał cie pło przy ję ty i bar dzo
po do bał się wszyst kim obec nym,  a
burz li wym okla skom nie by ło koń ca.

Cho in ka 2017 w Szko le Pod sta wo wej w Rę bo wie

28 stycz nia od by ło się pią te Wal ne
Zgro ma dze nie Dzia ła czek Sto wa -
rzy sze nia Ko biet Wiej skich Mal wa
w Ma łej Wsi. 

W tym ro ku mia ło ono cha rak ter
spra woz daw czo -wy bor czy. Te ma tem
prze wod nim by ło pod su mo wa nie pra cy
SKW w ro ku 2016
oraz przed ło żo no
spra woz da nie me ry -
to rycz ne i fi nan so we
z dzia łal no ści Sto wa -
rzy sze nia. Zgod nie
za sta tu sem dzia łal -
no ści na stą pił wy bór
no we go za rzą du i ko -
mi sji re wi zyj nej po -
wo ła nych na ka den -
cję ko lej nych czte -

rech lat. Skład oso bo wy władz sto wa rzy -
sze nia nie uległ zmia nie i przed sta wia się
na stę pu ją co:

Agniesz ka So ciń ska - Pre zes
An na Sta now ska - Vi ce pre zes
An na Ka miń ska - Skarb nik
Ali cja Bia łec ka - czło nek za rzą du
Ja dwi ga No wat kie wicz - Se kre tarz

Wal ne Zgro ma dze nie Dzia ła czek
Sto wa rzy sze nia Ko biet Wiej skich

W so bo tę 28 stycz nia 2017 ro ku
Wójt Gmi ny Ma ła Wieś Zyg munt
Woj na row ski wrę czył pa rom mał -
żeń skim z Gmi ny Ma ła Wieś Me da -
le za Dłu go let nie Po ży cie Mał żeń -
skie przy zna ne przez Pre zy den ta
Rze czy po spo li tej Pol skiej.

Jest to wy róż nie nie ho no ru ją ce oso by,
któ re w jed nym związ ku mał żeń skim prze ży -
ły co naj mniej 50 lat. Ta kich par w tym ro ku
w gmi nie Ma ła Wieś by ło 5. Ju bi le usz ob cho -
dzi li Pań stwo: Ma rzen na i Wła dy sław Bia ła -
sie wicz, Te re sa i Adam Dut kie wicz, Ma rian -
na i An to ni Kło siń scy, Ka zi mie ra i Edward
Ko wal czyk, Bo gu mi ła i Eu ge niusz Świę tlic cy.

Gra tu la cje oraz naj ser decz niej sze ży -
cze nia dal szych dłu gich lat wspól ne go ży -
cia w zdro wiu, ra do ści i szczę ściu ro dzin -

nym Ju bi la tom zło żył Wójt Gmi ny Ma ła
Wieś Zyg munt Woj na row ski i Kie row -
nik Urzę du Sta nu Cy wil ne go Elż bie ta
Mar ci niak.

Ten szcze gól ny dzień dla Na szych
do stoj nych Ju bi la tów uświet nił wy stęp
har ce rzy z Ze spo łu UKU DE MIA w Ma -
łej Wsi oraz Przed szko la ków z Sa mo rzą -
do we go Przed szko la w Ma łej Wsi.
Wszy scy Ju bi la ci zo sta li ob da ro wa ni
przez naj młod szych miesz kań ców na -
szej gmi ny bu kie ci ka mi z cu kier ków.

Har ce rze swym śpie wem i grą na
uku le le wpro wa dzi li uczest ni ków uro -
czy sto ści w po god ny na strój, przy po mi -
na jąc me lo die z mło dych lat, a przed -
szko la ki śpie wa jąc, tań cząc i re cy tu jąc
wier szy ki spra wi li, że na wszyst kich
twa rzach po ja wił się szcze ry uśmiech.

Zło te Go dy w Ma łej Wsi
W Rę bo wie, gm.Wy szo gród u cór ki
An ny Bog dan miesz ka bar dzo
skrom na, ale po sia da ją ca wiel kie
ser ce pa ni Ma rian na Da now ska,
któ ra 26.01.2017 ro ku wspól nie
z ro dzi ną świę to wa ła swo je 102
uro dzi ny.

W in ten cji ju bi lat ki
od pra wio na zo sta ła
msza świę ta w ko ście le
pw. św. Ja na Chrzci cie la
w Rę bo wie, w któ rej
wzię ła udział ro dzi na,
zna jo mi i przy ja cie le pa -
ni Ma rian ny oraz ży czą -
cy jej „200 lat” miesz kań -
cy Rę bo wa. 

Pa ni Ma rian na uro -
dzi ła się 26.01.1915 ro ku
ja ko jed na z sied mior ga ro -
dzeń stwa. „Nie wiem czym so bie za słu ży -
łam na tak dłu gie ży cie, je stem prze cież tyl -
ko ta ką „sie rot ką Ma ry sią” z ma łej wio ski”
mó wi wzru szo na p. Ma rian na i do da je
„Cór ki du żo mi po ma ga ją, ale cie szę się, że
po mi mo wie ku nie je stem cał kiem cię ża -
rem w ro dzi nie. By ły chwi le, kie dy cięż ko
cho ro wa łam, cór ki się mną tro skli wie opie -
ko wa ły, cho ciaż pa mięć szwan ku je, to dzię -
ku ję Bo gu, że w mia rę moż li wo ści je stem
w sta nie sa ma so bie po ra dzić.”

Opie ku ją ca się na co dzień ma mą
p. An na pod kre śla że ko bie ta nie mia -

ła ła twe go ży cia. „W wie ku 20 lat wy -
szła za mąż za wdow ca z 2-let nią cór -
ką. Po 19 la tach mał żeń stwa owdo -
wia ła, zo sta jąc z czwór ką wła snych
dzie ci i wy cho wy wa ną przez sie bie
cór ką mę ża. Przy po mo cy dzie ci pro -
wa dzi ła 6 hek ta ro we go spo dar stwo

rol ne, jed no cze śnie bu -
du jąc dom. Ma ma nie
zwią za ła się z ni kim po -
now nie, więc od 63 lat
po zo sta je wdo wą.”

Ju bi lat ka cie szy się
licz ną ro dzi ną, za spra wą
do cze ka nych 11 wnu -
ków, 23 pra wnu ków i 12
pra pra wnu ków.

Na za koń cze nie
mszy świę tej wszy scy
zgro ma dze ni w ko ście le
zło ży li p. Ma rian nie
(na rę ce jej có rek) ży cze -

nia sło wa mi pie śni:
„Wszyst kie go do bre go ży czy my, ży -

czy my, 
i zdro wia, i szczę ścia,
i bło go sła wień stwa
przez rę ce Ma ryi”
My rów nież się do nich do łą cza my

ży cząc do stoj nej ju bi lat ce spo ko ju i po -
go dy du cha, oraz by w zdro wiu i szczę -
ściu, przy bo ku ko cha ją cej ro dzi ny prze -
ży ła ko lej ne la ta.

WIE SŁA WA SZY MER SKA

102-let nia ju bi lat ka z Rę bo wa
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11 lu te go w Nie pu blicz nej Szko le
Pod sta wo wej w Ra dzi ko wie ucznio -
wie wraz gro nem pe da go gicz nym
zor ga ni zo wa li  przed sta wie nia cho in -
ko we. W trak cie im pre zy w trak cie
po wrot nej po świą tecz nej po dró ży
szko łę od wie dził  św. Mi ko łaj z wor -
kiem pre zen tów.  Jak to na ta kich im -
pre zach by wa ra do ści dla dzie ci i
dziad ków i ro dzi ców nie by ło koń ca

Cho in ka w Ra dzi ko wie

Spo śród wie lu świąt ob cho dzo -

nych w Pol sce świę to 1 mar ca –

Na ro do wy Dzień Pa mię ci żoł nie -

rzy Wy klę tych jest dla mnie szcze -

gól ny i wzru sza ją cy. Po wie lu, wie -

lu la tach na resz cie do cze ka li śmy

się czcze nia bo ha ter skich żoł nie -

rzy, któ rzy za wol ną i nie pod le głą

Pol skę od da wa li  ży cie. Ich bo ha -

ter ska i za ra zem tra gicz na hi sto -

ria sta je się przed mio tem za in te -

re so wa nia przed sta wi cie li mło de -

go po ko le nia, co cie szy mnie

szcze gól nie. Pięk na hi sto ria na pi -

sa na czy na mi wspa nia łych żoł nie -

rzy  opi sy wa na jest przez mło de

po ko le nia. Po wsta je co raz wię cej

no wych or ga ni za cji, któ re po ma -

ga ją kształ to wać pa trio tycz ną po -

sta wę i in spi ru ją do dzia ła nia na

rzecz wspól ne go do bra.
Dzię ki wy trwa łej pra cy hi sto ry -

ków po wsta ją książ ki, fil my, od twa -
rza ne są róż ne do ku men ty świad czą -
ce o he ro izmie żoł nie rzy nie złom -
nych, dzię ki pra cy na ukow ców z IPN
od kry wa ne są szcząt ki i miej sca mor -

du . To cięż ka  i od po wie dzial na pra -
ca. Dzię ki ta kim lu dziom przy szłe
po ko le nia bę dą zna ły hi sto rię ,któ rą
przez dłu gie la ta za kła my wa no i
nisz czo no. Ży ją jesz cze świad ko wie
tam tych cza sów - nie jed no krot nie są
to dzie ci  Żoł nie rzy Wy klę tych, któ -
re do dziś opła ku ją swo ich oj ców i
mat ki. Co raz czę ściej po wie lu la tach
mo gą po chy lać się nad ich mo gi ła mi
gdyż są od naj dy wa ne ich szcząt ki.
Hi sto ria o Żoł nier zach Wy klę tych
jest prze ra ża ją ca, a jed no cze śnie na -
pa wa du mą  po nie waż mó wi o ty sią -
cach po mor do wa nych w be stial ski
spo sób żoł nie rzy, bo ha te rów dla któ -
rych naj waż niej sza by ła Pol ska wol -
na, nie pod le gła, sil na. 

Nie mo gę nie wspo mnieć o
miesz kań cach gmi ny Ma ła Wieś -
chło pach z dzia da pra dzia da, któ rzy
nie jed no krot nie na ra ża jąc ży cie wła -
sne i swo ich ro dzin po ma ga li ukryć
żoł nie rzy a na wet sa mi two rzy li ma łe
od dzia ły wal czą ce z wro giem.  W
1949 ro ku na te re nie Sta rych Ga łek
mia ły miej sce dra ma tycz ne wy da rze -
nia. 9 ma ja 1945 ro ku dla wie lu Po la -
ków woj na się nie za koń czy ła, po nie -
waż sta li now ski Zwią zek Ra dziec ki
chciał po zba wić  Pol skę na ro do wo ści
i pod po rząd ko wać swo im pra wom.

Wie lu żoł nie rzy Pod zie mia nie mo -
gło się z tym po go dzić  i dla te go sta -
wia li opór sta li now skim rzą dom. Je -
den z ta kich od dzia łów schro nił się
w Gal kach. Do wód cą od dzia łu był
Wik tor Stry jew ski ps. Cac ko. Nie ste -
ty Żoł nie rze Wy klę ci na sku tek do -
no su zo sta li aresz to wa ni i za mor do -
wa ni. Zaj ście to przy po mi na ta bli ca
w Sta rych Gał kach  od wie dza na każ -
de go ro ku przez miesz kań ców i go -
ści. Jak co ro ku za in te re so wa nie tym
miej scem jest bar dzo du że. Chciał -
bym ze swej stro ny po dzię ko wać
wszyst kim, któ rzy przy czy nia ją się,
że ten dzień w Gał kach jest uro czy -
ście or ga ni zo wa ny, chciał bym po -
dzię ko wać dzie ciom i ich ro dzi com,
że tak pięk nie po tra fią uczcić pa mięć
bo ha te rów, har ce rzom, że ma ją w
tym dniu swój udział i miesz kań com
bez któ rych ten dzień nie był by ta ki
uro czy sty.

Za pra szam wszyst kich w so bo tę
11 mar ca 2017r do Ma łej Wsi - Sta -
rych Ga łek na ob cho dy Na ro do we go
Dnia Pa mię ci Żoł nie rzy Wy klę tych,
któ re zo sta ły ob ję te Pa tro na tem Pre -
zy den ta RP An drze ja Du dy. 

MAR CE LI SZKO PEK

Na ro do wy Dzień Pa mię ci Żoł nie rzy Wy klę tych
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Sta ro sta Płoc ki in for mu je, iż w ra -
mach przy zna ne go li mi tu środ ków
z Fun du szu Pra cy na re ali za cję
Kra jo we go Fun du szu Szko le nio we -
go na rok 2017 Po wia to wy Urząd
Pra cy w Płoc ku ogła sza na bór
wnio sków w spra wie fi nan so wa nia
z Kra jo we go Fun du szu Szko le nio -
we go kosz tów kształ ce nia usta -
wicz ne go pra cow ni ków i pra co -
daw cy.

Skła da nie wnio sków w spra wie fi -
nan so wa nia z Kra jo we go Fun du szu
Szko le nio we go kosz tów kształ ce nia
usta wicz ne go pra cow ni ków i pra co daw -
cy bę dzie moż li we w ter mi nach:

- od 20.02.2017r. do 28.02.2017r.
- od 22.05.2017r. do 31.05.2017r.
- od 23.08.2017r. do 31.08.2017r.
lub do wy czer pa nia przy zna ne go li -

mi tu środ ków KFS przy zna ne go na
2017r.

Po wia to wy Urząd Pra cy w Płoc ku
za strze ga so bie pra wo do zmia ny lub od -
wo ła nia w/w ter mi nów skła da nia wnio -
sków.

Pra co daw ca mo że wnio sko wać o
środ ki KFS z prze zna cze niem na fi nan -

so wa nie dzia łań obej mu ją cych kształ ce -
nie usta wicz ne Pra cow ni ków i Pra co -
daw cy, na któ re skła da ją się:

•okre śle nie po trzeb Pra co daw cy w
za kre sie kształ ce nia usta wicz ne go w
związ ku z ubie ga niem się o sfi nan so wa -
nie te go kształ ce nia ze środ ków KFS,

•kur sy i stu dia po dy plo mo we re ali -
zo wa ne z ini cja ty wy Pra co daw cy lub za
je go zgo dą,

•eg za mi ny umoż li wia ją ce uzy ska -
nie do ku men tów po twier dza ją cych na -
by cie umie jęt no ści, kwa li fi ka cji lub
upraw nień za wo do wych,

•ba da nia le kar skie i psy cho lo gicz -
ne wy ma ga ne do pod ję cia kształ ce nia
lub pra cy za wo do wej po ukoń czo nym
kształ ce niu,

•ubez pie cze nie od na stępstw nie -
szczę śli wych wy pad ków w związ ku z
pod ję tym kształ ce niem.

Sta ro sta Płoc ki za po śred nic twem
Po wia to we go Urzę du Pra cy w Płoc ku
któ rzy ma ją sie dzi bę al bo miej sce pro -
wa dze nia dzia łal no ści na te re nie po wia -

tu płoc kie go i któ rych wnio ski speł nia ją
wy ma ga nia okre ślo ne przy naj mniej w
jed nym z przy ję tych prio ry te tów:

•wspar cie za wo do we go kształ ce nia
usta wicz ne go w sek to rach: prze twór -
stwo prze my sło we, trans port i go spo -
dar ka ma ga zy no wa oraz opie ka zdro -
wot na i po moc spo łecz na;

•wspar cie za wo do we go kształ ce nia
usta wicz ne go w zi den ty fi ko wa nych w
da nym po wie cie lub wo je wódz twie za -
wo dach de fi cy to wych;

•wspar cie kształ ce nia usta wicz ne -
go osób, któ re mo gą udo ku men to wać
wy ko ny wa nie przez co naj mniej 15 lat
prac w szcze gól nych wa run kach lub o
szcze gól nym cha rak te rze, a któ rym nie
przy słu gu je pra wo do eme ry tu ry po mo -
sto wej,

jak rów nież speł nia ją po zo sta łe wa -
run ki okre ślo ne w dru ku wnio sku oraz
nie wy ma ga ją uzu peł nień czy do dat ko -
wych wy ja śnień.

Przy roz pa try wa niu wnio sków o
do fi nan so wa nie ze środ ków KFS

uwzględ nia ne bę dzie:
1) zgod ność do fi nan so wy wa nych

dzia łań z usta lo ny mi prio ry te ta mi wy -
dat ko wa nia KFS na da ny rok;

2) zgod ność kom pe ten cji na by wa -
nych przez uczest ni ków kształ ce nia
usta wicz ne go z  po trze ba mi lo kal ne go
lub re gio nal ne go ryn ku pra cy;

3) kosz ty usłu gi kształ ce nia usta -
wicz ne go wska za nej do sfi nan so wa nia z
KFS w po rów na niu z kosz ta mi po dob -
nych usług do stęp nych na ryn ku;

4) po sia da nie przez re ali za to ra
usłu gi kształ ce nia usta wicz ne go fi nan -
so wa nej ze środ ków KFS cer ty fi ka tów
ja ko ści ofe ro wa nych usług kształ ce nia
usta wicz ne go;

5) w przy pad ku kur sów – po sia da -
nie przez re ali za to ra usłu gi kształ ce nia
usta wicz ne go   do ku men tu, na pod sta -
wie któ re go pro wa dzi on po zasz kol ne
for my kształ ce nia usta wicz ne go;

6) pla ny do ty czą ce dal sze go za trud -
nie nia osób, któ re bę dą ob ję te kształ ce -
niem usta wicz nym fi nan so wa nym ze
środ ków KFS;

7) moż li wość sfi nan so wa nia ze
środ ków KFS dzia łań okre ślo nych we
wnio sku, z uwzględ nie niem li mi tów, o
któ rych mo wa w art. 109 ust. 2k i 2m
usta wy;

oraz do dat ko wo:
•otrzy ma nie w po przed nich la tach

środ ków Kra jo we go Fun du szu Szko le -
nio we go;

•miej sce wy ko ny wa nia pra cy przez
uczest ni ków kształ ce nia usta wicz ne go;

•ra cjo nal ność i go spo dar ność wy -
dat ko wa nia środ ków pu blicz nych;

• ob ję cie kształ ce niem usta wicz -
nym tyl ko i wy łącz nie pra co daw cy.

Sta ro sta Płoc ki in for mu je, iż wnio -
ski, któ re wpły ną w in nym ter mi nie niż
wy żej wy zna czo ne ter mi ny nie bę dą
pod le ga ły roz pa trze niu (de cy du je da ta
wpły wu wnio sku do PUP w Płoc ku).

Pra co daw ców za in te re so wa nych
uzy ska niem środ ków z Kra jo we go Fun -
du szu Szko le nio we go za pra sza my do
kon tak tu z pra cow ni kiem Po wia to we go
Urzę du Pra cy w Płoc ku, ul. Ko stro gaj 1
po kój nr 24 tel. (24) 267 46 69.

Na bór wnio sków w spra wie fi nan so wa nia z Kra jo we go Fun du szu Szko le nio we go
kosz tów kształ ce nia usta wicz ne go pra cow ni ków i pra co daw cy.

Ta de usz Gło wa la, An drzej Le wan -
dow ski, Krzysz tof Paul, Sła wek Ma -
ru szew ski - to ich ob ra zy i fo to gra -
fie moż na jesz cze do naj bliż sze go
po nie dział ku po dzi wiać w Do mu
Po sel skim, któ ry jest czę ścią ca łe -
go Kom plek su Sej mo we go. Wer ni -
saż wy sta wy, któ rej po my sło daw cą
był po seł Piotr Zgo rzel ski, od był się
8 lu te go.

Ta de usza Gło wa li nie trze ba w za -
sa dzie przed sta wiać mi ło śni kom
sztu ki i miesz kań com Zie mi Płoc kiej.
To je den z naj bar dziej uta len to wa -
nych i roz po zna wal nych ar ty stów pol -
skie go art brut. W je go twór czo ści do -
mi nu ją mo ty wy sa kral ne (ko ścio ły,
cer kwie), ale lu bi też stat ki. Zna ny
jest przede wszyst kim z przy cią ga ją -
cych wzrok, bar dzo ko lo ro wych ob ra -
zów, od ja kie goś cza su tak że rzeź bi.

"Ar ty sta ma larz wie lo bran żo wy" - tak
o so bie mó wi i ta ki na pis no si na iden -
ty fi ka to rze przy pię tym na pier si (to
je go nie od łącz ny atry but). Trud no
po li czyć wszyst kie je go pra ce, ale
moż na przy jąć, że wy ko nał ich ok. ty -
sią ca.

Gło wa la od po nad 50 lat miesz ka
w Do mu Po mo cy Spo łecz nej "Nad Ja -
rem" w No wym Mi sze wie w gm. Bo -
dza nów. Miesz kań ca mi tej pla ców ki
są tak że uro dzo ny w Wy szo gro dzie
An drzej Le wan dow ski (je go pa sją jest
fo to gra fia) oraz Krzysz tof Paul (ma -
larz i fo to gra fik). Do swo jej śmier ci w
ub.r. miesz kał tu rów nież po cho dzą -
cy z Płoc ka Sła wek Ma ru szew ski, pa -
sjo nat -fo to gra fik.

Wy jąt ko wa twór czość tych czte rech
ar ty stów po ru szy ła i za fa scy no wa ła tak że
po sła Pio tra Zgo rzel skie go (PSL) - miesz -
kań ca i wiel kie go mi ło śni ka Zie mi Płoc -

kiej, któ ry od kil ku lat jest jej naj lep szym
am ba sa do rem w pol skim par la men cie.
Tym ra zem po sta no wił zor ga ni zo wać w
War sza wie wy sta wę "Świat Sztu ki znad
Ja ru" - ma lar stwo, ry su nek i fo to gra fia ar -
ty stów z Do mu Po mo cy Spo łecz nej "Nad
Ja rem" w No wym Mi sze wie. - Chcia łem
przy bli żyć pra ce na szych ar ty stów ko le -
żan kom i ko le gom po słom i mu szę przy -
znać, że się uda ło. Wer ni saż przy cią gnął
m.in. przed sta wi cie li Ku kiz'15, któ rzy
by li za chwy ce ni pre zen to wa ny mi ob ra -
za mi. Uzna nia nie krył też obec ny na
otwar ciu wy sta wy pre zes PSL Wła dy -
sław Ko si niak -Ka mysz. Ale przede
wszyst kim pra gną łem, że by sa mi ar ty ści
po czu li się wy róż nie ni i usa tys fak cjo no -
wa ni - mó wi Piotr Zgo rzel ski.

Sa tys fak cję z pew no ścią spra wi ły
im tak że wy jąt ko we wy róż nie nia -
"Am ba sa dor kul tu ry Zie mi Płoc kiej",
o któ re wnio sko wał po seł Zgo rzel ski.

Wrę czył je wspól nie z Wi ce sta ro stą po -
wia tu płoc kie go Iwo ną Sie roc ką. Wy -
róż nio nym gra tu lo wa ły m.in. Dy rek -
tor DPS -u w No wym Mi sze wie Bar ba -
ra Stań ska -Mac kie wicz oraz Dy rek tor
Po wia to we go Cen trum Po mo cy Ro -
dzi nie w Płoc ku Mał go rza ta Le wan -
dow ska. A ar ty stów chy ba naj le piej
scha rak te ry zo wa li Mar ta Li chow ska i
Ma rek Ko nar ski - ar te te ra peu ci z DPS
"Nad Ja rem" w No wym Mi sze wie:
"Pra ca z ta ki mi twór ca mi to jak słu cha -
nie do bre go jaz zu. Świat, w któ rym ży -
ją, jest praw dzi wy. Każ da pró ba in ge -
ren cji sztucz no ści jest au to ma tycz nie
od rzu ca na. Ak cep ta cja dla pro wa dzą -
ce go te ra peu ty jest wiel ką na gro dą.
Ob co wa nie z ni mi two rzy at mos fe rę
dru giej ro dzi ny. W ich twór czo ści nie
ma aka de mic kich sza blo nów. To, co
two rzą, po wsta je na dro dze mózg -ser -
ce. Nie sa mo wi te w pro sto cie".

„Świat Sztu ki znad Ja ru”. Ar ty ści z po wia tu płoc kie go i ich wy sta wa w Sej mie
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W ra mach po wyż sze go na bo ru 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 w wie ku
30 lat i po wy żej, za re je stro wa ne w Po wia -

to wym Urzę dzie Pra cy w Płoc ku ja ko
bez ro bot ne      (z usta lo nym II pro fi lem
po mo cy) bę dą ce w szcze gól nie trud nej

sy tu acji na ryn ku pra cy, zwa ne gru pa -
mi  de fa wo ry zo wa ny mi – tj.: 

•oso by po wy żej 50 ro ku ży cia, 
•oso by z nie peł no spraw no ścia mi, 
•oso by dłu go trwa le bez ro bot ne. 

In for ma cja o za mknię ciu na bo ru
zo sta nie umiesz czo na na stro nie in ter -
ne to wej PUP w Płoc ku. Wnio ski bę dą
przyj mo wa ne do dnia na stęp ne go
do go dzi ny 15 po dniu za mknię cia na -
bo ru.

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 21
(I pię tro), tel. 24/267-46-73

Dy rek tor Po wia to we go Urzę du Pra cy In for mu je

Na bór wnio sków na pro gram sta żu – RPO
Sta ro sta Płoc ki ogła sza w ra mach Pro jek tu „Ak ty wi za cja osób w wie ku 30 lat i po wy żej po zo sta ją cych bez
pra cy w po wie cie płoc kim (II)” współ fi nan so wa ny przez Unię Eu ro pej ską w ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu
Spo łecz ne go re ali zo wa ny w ra mach: Osi prio ry te to wej VIII – Roz wój ryn ku pra cy, Dzia ła nie 8.1 – Ak ty wi za cja
za wo do wa osób bez ro bot nych przez PUP – pro jek ty po za kon kur so we,  na bór wnio sków o za war cie umo wy
o zor ga ni zo wa nie sta żu dla 80 osób bez ro bot nych na okres 6 mie się cy z de kla ra cją dal sze go za trud nie nia
bez po śred nio po za koń czo nym sta żu.

Rok 2016 mi nął dla Gmi ny i Mia -
sta Wy szo gród pod zna kiem do -
brej współ pra cy z Od dzia łem Ge ne -
ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych i
Au to strad w War sza wie oraz Re jo -
nem w Płoń sku. Jak wszyst kim
wia do mo na te re nie na szej gmi ny i
mia sta krzy żu ją się dwa waż ne
cią gi ko mu ni ka cyj ne: dro ga kra jo -
wa nr 62 re la cji Płock – Za kro -
czym oraz dro ga kra jo wa nr 50 re -
la cji Płońsk – So cha czew.

Przez wie le lat bo lącz ką na szej
gmi ny by ła po pra wa bez pie czeń stwa
ru chu dro go we go wzdłuż od cin ków
tych dróg. Pierw szym wy mier nym
efek tem pod ję tych roz mów z za rząd -
cą w/w dróg by ło udroż nie nie ro wów
przy droż nych, któ re mia ło miej sce w
ro ku 2013. Na prze ło mie lat 2015 i
2016 uda ło się wspól ny mi si ła mi wy -
pra co wać plan przy szłych in we sty cji
na te re nie na szej gmi ny. Na pod sta -
wie za war tych po ro zu mień, Gmi na i
Mia sto Wy szo gród zo bo wią za ła się i
opra co wa ła kom plek so we do ku men -
ta cje tech nicz ne prze wi dzia nych in -
we sty cji. W pierw szej ko lej no ści
przy stą pio no do zmia ny or ga ni za cji
ru chu dro go we go w ob rę bie mia sta
Wy szo gród, w ra mach któ rej zmie -
nio no ozna ko wa nie te re nu za bu do -
wa ne go, upo rząd ko wa no lo ka li za cje
zjaz dów z dro gi kra jo wej nr 62 oraz
za mon to wa no ba rie ry ener go chłon -
ne na uli cy War szaw skiej co bez po -
śred nio prze ło ży ło się na po pra wę
bez pie czeń stwa w ru chu dro go wym.

Du żym suk ce sem by ło do koń cze nie
cią gu pie sze go w miej sco wo ści Ko -
byl ni ki. W ra mach zre ali zo wa nych
prac wy ko na no oko ło 600 me trów
chod ni ka, któ ry umoż li wił bez piecz -
ny do stęp do bu dyn ków uży tecz no -
ści pu blicz nej (ko ściół, szko ła, re mi za
OSP).

Rów no le gle roz po czę to pierw szy
etap prac zwią za nych z prze bu do wą
skrzy żo wa nia przy szko le pod sta wo wej
w Rę bo wie, w któ re go za kres wcho dzi ło
bu do wa za to ki au to bu so wej, cią gu pie -
sze go wraz z kład ką dla pie szych nad
rze ką „Stru gą” oraz wy ko na nie od wod -
nie nia wzdłuż dro gi kra jo wej. Pla no wa -
ny ter min za koń cze nia dru gie go eta pu
prac prze wi dzia ny jest na rok 2017.
Wszyst kie za pla no wa ne do zre ali zo wa -
nia pra ce w Rę bo wie po zwo lą na bez -

piecz ne prze miesz cza nie się pie szych na
od cin ku od cmen ta rza do Ko ścio ła, co
by ło wie lo let nią bo lącz ką miesz kań ców
wsi Rę bo wo.

W ostat nich mie sią cach ro ku 2016
rów nież miesz kań cy mia sta Wy szo gród
ode tchnę li z ulgą w związ ku z uru cho -
mie niem sy gna li za cji świetl nej na skrzy -
żo wa niu uli cy War szaw skiej z uli ca mi:
Rę bow ską i Za mie ście. Wszy scy zmo to -
ry zo wa ni miesz kań cy mia sta pa mię ta ją
ja kie trud no ści wią za ły się z wy jaz dem z
cen trum Wy szo gro du na tra sę Płock –
War sza wa jak rów nież prze do sta niem
się do uli cy Za mie ście. Na skrzy żo wa -
niu tym bar dzo czę sto do cho dzi ło do
ko li zji dro go wych, nie kie dy tra gicz nych
w skut kach. Dzię ki uru cho mie niu ste -
ro wa nia ru chem za po mo cą sy gna li za cji
świetl nej za rów no pie si jak i kie ru ją cy

po jaz da mi ma ją po czu cie bez pie czeń -
stwa na tym od cin ku dro gi.

Tak roz po czę ta współ pra ca ma my
na dzie ję, że bę dzie kon ty nu owa na w la -
tach na stęp nych co z pew no ścią przy -
czy ni się do roz wią za nia ko lej nych pro -
ble mów ko mu ni ka cyj nych. Part ner -
stwo to bo wiem przy no si obo pól ne ko -
rzy ści po przez wy eli mi no wa nie miejsc
nie bez piecz nych i zmniej sze nie ilo ści
zda rzeń dro go wych na te re nie Gmi ny i
Mia sta Wy szo gród.

A jed nak moż na - do bre part ner stwo przy no si wy mier ne efek ty 
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W pięk ny zi mo wy wie czór 28
stycz nia 2017 ro ku mło dzież Ze -
spo łu Szkół im. Ja na Śnia dec kie -
go spo tka ła się z dy rek cją, wy -
cho waw ca mi, na uczy cie la mi, ro -
dzi ca mi oraz za pro szo ny mi go ść -
mi na ba lu stud niów ko wym.

Zgod nie   z wie lo let nią   pol -
ską  tra dy cją  bal  roz po czął  się  po lo -
ne zem, nad któ re go przy go to wa -
niem czu wał przez wie le ty go dni się

Pan  To masz Ro go ziń ski. Ta necz ny
ko ro wód po lo ne za, któ rzy two rzy li
ucznio wie kla sy 4GR tech ni kum,
oraz dwóch klas li ceum: 3A i 3B,
ocza ro wał   wdzię kiem, ele gan cją i
róż no rod no ścią pięk nych wie czo ro -
wych stro jów. Ro dzi ce, któ rzy licz -
nie przy by li na bal, ze wzru sze niem
pa trzy li na swo je po cie chy.

Wy jąt ko wy na strój stud niów ko -
we go wie czo ru pod kre śli ła pa ni  dy -

rek tor Jo an na Mi sia kow ska, kie ru jąc
wie le pięk nych słów do ma tu rzy -
stów, ich ro dzi ców i wszyst kich za -
pro szo nych go ści. Głos za brał tak że
Sta ro sta Po wia tu Płoc kie go Ma riusz
Bie niek  ży cząc ma tu rzy stom speł -
nie nia ma rzeń oraz by cze ka ją cy ich
za 100 dni naj więk szy w ży ciu
spraw dzian -ma tu ra, za koń czył się
suk ce sem. Ży cze nia po ła ma nia piór
zło żył uczniom Bur mistrz Gmi ny i

Mia sta Wy szo gród Jan Bosz ko.
Bal stud niów ko wy   to rów nież

chwi la po dzię ko wań -chwi la peł na
wzru szeń. By ły więc kwia ty i po -

dzię ko wa nia od mło dzie ży dla dy -
rek cji i wy cho waw ców: p  An ny Dą -
brow skiej, p Ilo ny Kraw czyk -No urel -
de en  oraz p.  To ma sza Ro go ziń skie -
go - za nie zwy kle trud ne i mo zol ne
bu do wa nie uczniow skich wnętrz
oraz po moc i wspar cie w dro dze do
osią gnię cia ży cio we go suk ce su. By ło
też za pew nie nie, że w ser cach mło -
dzie ży na za wsze po zo sta nie bu kiet
cie płych wspo mnień. Bal moż na
pod su mo wać w kil ku ry mo wa nych
sło wach:

„Stud niów ka z te go niech bę -
dzie zna na, że oso by to wa rzy szą ce
do trzy ma ją Wam kro ku, że nikt z
obec nych nie bę dzie stał z bo ku, że
ni ko go pod czas tań ca nie zmo rzy
sen bło gi,a każ de go ju tro bę dą bo leć
no gi.” 

I tak też się sta ło. Na stęp ne go
dnia wszyst kich bo la ły roz tań czo ne
no gi, bo na stud niów ko wym    par -
kie cie   kró lo wa ła   ra dość   i   wspól -
na  za ba wa   na uczy cie li  i    uczniów,
za ba wa   prze pla ta na   mu zycz ny mi
de dy ka cja mi

NA STO DNI PRZED MA TU RĄ….



W zi mo wej sce ne rii stycz nio we go
wie czo ru 28 stycz nia 2017 ro ku mło -
dzież ma tu ral na Ze spo łu Szkół im.
Kró lo wej Ja dwi gi w Czer wiń sku nad
Wi słą ba wi ła się wraz z go ść mi i Gro -
nem Pe da go gicz nym na swo im dłu go
ocze ki wa nym ba lu stud niów ko wym. 

Tra dy cyj ny po lo nez roz po czął pięk ną
stud niów ko wą za ba wę, któ rą przy go to wa li
ucznio wie pod opie ką p. Ża ne ty Sob czak,
To ma sza Fon der skie go i p. Pio tra Jasz czu -
ra. Ta necz ny ko ro wód po pro wa dzi li wy -

cho waw cy kla sy IV TA – p. Ża ne ta Sob -
czak, kla sy III LO – p. To masz Fon der ski.

Wzru sze ni, licz nie przy by li ro dzi -
ce i ab sol wen ci, po dzi wia li ko ro wód ta -
necz ny, do stoj nie pre zen tu ją cych się
mło dych lu dzi. Wie le krze pią cych
słów pod ad re sem ma tu rzy stów po pły -
nę ło z ust Pa ni Dy rek tor Re na ty Ko za -
kie wicz, któ ra ży czy ła mło dzie ży po -
wo dze nia na eg za mi nie ma tu ral nym,
suk ce sów w do ro słym ży ciu i po dą ża -
nia za swo imi ma rze nia mi. Dzię ku jąc
za pra cę na rzecz szko ły i dzia ła nia cha -

ry ta tyw ne pod kre śli ła, aby ele gan cja i
szyk to wa rzy szą ce ma tu rzy stom te go
wie czo ru by ły już za wsze ich sty lem.
Pa ni Dy rek tor po dzię ko wa ła rów nież
wy cho waw com, na uczy cie lom, ro dzi -
com i przy by łym go ściom za współ -
dzia ła nie w trwa łym i od po wie dzial -
nym bu do wa niu ja kim jest wy cho wa -
nie mło de go czło wie ka. 

Bu kiet pięk nych i cie płych ży czeń
ucznio wie otrzy ma li od za pro szo nych go -
ści. Pa ni An na Du miń ska -Kier ska Wi ce sta -
ro sta Po wia tu Płoń skie go ży czy ła speł nie -
nia ma rzeń oraz by czka ją cy ich za 100 dni
eg za min ma tu ral ny za koń czył się suk ce -
sem.

Ma tu rzy ści otrzy ma li rów nież ży cze -
nia od Dy rek to ra Ku ra to rium Oświa ty w
Cie cha no wie pa na Jac ka Za wi śliń skie go,
któ ry pod kre ślił, że wia ra we wła sne moż li -
wo ści i od wa ga do da je skrzy deł i pro wa dzi

w wy ma rzo nym kie run ku, Wójt Gmi ny w
Czer wiń sku pan Mar cin Gor tat, ży czył aby
speł ni ły się wszyst kie ma rze nia, a eg za min
ma tu ral ny za li czo ny zo stał do uda nych,
pro boszcz ks. Łu kasz Ma sta lerz za pew nił
ma tu rzy stów o mo dli twie, a Prze wod ni -
czą ca Ra dy Ro dzi ców pa ni Ma rze na Fel -
czak ży czy ła jak naj lep sze go star tu w do ro -
słe ży cie.

Wszy scy uczest ni cy w wy śmie ni tych
hu mo rach ba wi li się do bia łe go ra na, ma tu -
rzy ści uroz ma ici li swój sza lo ny wie czór wy -

stę pu jąc dla go ści i ko le gów, co spo tka ło się
z ogrom nym aplau zem wi dow ni.

fo to: ar chi wum UG Czer wińsk
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z Pra ca dla Cie bie od za raz - Agen cja Pra -
cy tym cza so wej pra ca BIS nr rej.5525 za trud ni
pil nie pra cow ni ków tym cza so wych do pra cy
na sta no wi sku ope ra tor wóz ka wi dło we go
(wy so ki skład) Miej sce pra cy: Pol ska, ma zo -
wiec kie, Pie kar nia LA LOR RA INE NO WY
DWÓR MA ZO WIEC KI OFE RU JE MY: -
opie kę KO OR DY NA TO RA w re la cji - Pra -
cow nik - Pra co daw ca, -sta bil ne za trud nie nie ,
umo wa o pra cę, - trans port do No we go Dwo -
ru Ma zo wiec kie go, - odzież ro bo czą, WY MA -
GA NIA: -ksią żecz ka do ce lów sa ni tar no -epi -
de mio lo gicz nych, - dys po zy cyj ność, chę ci do
zdo by wa nia do świad czeń, - umie jęt ność pra -
cy w gru pie, - ak tu al ne ba da nia psy cho tech -

nicz ne, - upraw nie nia na wó zek wi dło wy wy -
so ki skład , Szcze gó ło we in for ma cje po da je my
pod nu me rem te le fo nu: 507-444-910, 780-
069-700. CV na ma ila : b.glo dek@pra ca bis.pl
, pro szę o za war cie w cv klau zu ry o ochro nie
da nych oso bo wych dla ce lów re kru ta cyj nych
Agen cji Pra cy Tym cza so wej pra ca BIS oraz
tych w przy szło ści .

z Fir ma spe dy cyj na POD LA SIE S.A./Te -
re sin - za trud ni prze woź ni ków po sia da ją cych:
sam CIĄ GNIK Sio dło wy - wy naj mu je my na -
cze py fir mo we, lub CIĄ GNIK Z NA CZE PĄ
pre fe ro wa ne Plan de ki i Chłod nie. Du że za po -
trze bo wa nie na pra ce w "ko ło ko mi na" Za pew -
nia my in dy wi du al ne staw ki, pra cę w każ dym
se zo nie, pro fe sjo nal ną ob słu gę spe dy cyj ną. Za -
pra sza my do współ pra cy ! Tel: 519311265 e -
-ma il: k.twa ro gow ski@van car go.com

Ogło sze nia
reklama

Czer wińsk Sto dni do ma tu ry
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