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Wi tam z ma jo wym wy da niem ga ze ty e -
-wy szo grod.pl.
Każ de ko lej ne wy da nie ga ze ty nie sie dla
mnie no we do świad cze nia.
Spo ty kam się z róż ny mi opi nia mi od no -
śnie za miesz czo nych w niej ar ty ku łów ja -
ki i ca ło ści ga ze ty.
Jed nym się ga ze ta po do ba in nym tro chę
mniej. No cóż ta kie jest ży cie. Nikt jesz cze
wszyst kich na raz nie za do wo lił.
Ar ty ku ły i in for ma cje za war te w ga ze cie
sta ra my się do bie rać tak aby po ka zy wa ły
co się cie ka we go dzie je w na szych gmi -
nach. Ar ty ku ły pu bli ko wa ne w ga ze cie
nie ko niecz nie po kry wa ją się z mo ja opi -
nią czy od zwier cie dla ją mo je po glą dy.
Pro szę sie nie su ge ro wać tym że sko ro
zo sta ły umiesz czo ne nała mach ga ze ty to
się z ni mi zga dzam. 
Pod ją łem się tru du zbu do wa nia no wej lo -
kal nej ga ze ty i bę dę to ro bił da lej. 
Nie mniej za pra szam do współ pra cy
idoprze sy ła nia cie ka wych in for ma cji któ -
ry mi chcie li by ście się po dzie lić z in ny mi.
Nie wszę dzie je stem w sta nie być oso bi -
ście. Oprócz ga ze ty i por ta lu zaj mu je się
tez swo ja pra cą. Dla te go w tym mo men -
cie prze pra szam wszyst kich któ rzy mnie
za pro si li a ja z ja kichś po wo dów nie mo -
głem uczest ni czyć w tych wy da rze niach.
Jed nak za wsze jest mi bar dzo mi ło sły -
szeć że gdzieś mo gę być przy dat ny.
Na ko niec chciał bym przy po mnieć o 26
Ma ja – Dniu Mat ki. W tym miej scu skła -
dam naj lep sze ży cze nia wszyst kim Ma -
mom. I tej naj wspa nial szej ma mie
na świe cie, mo jej ma mie któ rej nie bę dę
chy ba ni gdy w sta nie po dzię ko wać za to
wszyst ko co dla mnie zro bi ła. 

PA WEŁ KŁO BU KOW SKI
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XXXVII Dni Wi sły 19.06.2016 (nie dzie la)

6:00 – Za wo dy węd kar skie o pu char Bur mi strza GiM Wy szo gród (głów ki w Chmie le wie)
15:00 – Uro czy ste otwar cie XXXVII Dni Wi sły
15:20 – Wy stęp Przed szko la Sa mo rzą do we go w Wy szo gro dzie
15:35 – Wy stęp ze spo łu dzie cię ce go,, Vi stul ki””
15:50 – Wy stęp chó ru se nio ra,, Pro myk””
16:10 – Wy stęp Szko ły Pod sta wo wej w Wy szo gro dzie
16:25 – Wy stęp Szko ły Pod sta wo wej w Ko byl ni kach
16:40 – Wy stęp Szko ły Pod sta wo wej w Rę bo wie
16:55 – Wy stęp Gim na zjum w Wy szo gro dzie
17:10 – Wy stęp Ze spo łu Szkół w Wy szo gro dzie 
17:25 – Wy stęp gru py ta necz nej Cen trum Kul tu ry,, Wi sła””
17:40 – Wy stęp ze spo łu,, Ska fan der””
18:45– Wy stęp ze spo łu,, Żu ki””
20:30 – Wy stęp ze spo łu,, Sza fa gra””
22:00 – Wy stęp ze spo łu,, Eli xir””

Oko ło go dzi ny 22:00 na Wi słę zo sta ną pusz czo ne Wian ki 

Pod czas pik ni ku prze wi du je my na stę pu ją ce atrak cje:
1. Otwar te za wo dy w te ni sie sto ło wym ko biet i męż czyzn.
2. Zga duj Zga du la z na gro da mi do ty czą ca wie dzy re gio nal nej.
3. Na uka gry w bu le i fris bee ul ti ma te z in struk to rem. 
4. Gry i za ba wy pik ni ko we z ani ma to ra mi dla dzie ci i do ro słych.
5. Po kaz przy go to wa ny przez Ochot ni czą Straż Po żar ną w Wy szo gro dzie.
6. Ogni sko z mu zy ką na ży wo

Pik nik ro dzin ny na Drwa łach
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Stra ża cy z jed no stek OSP Rę bo wo
oraz OSP Gród ko wo wspól nie ob -
cho dzi li te go rocz ny Dzień Stra ża ka
uczest ni cząc w mszy świę tej w Pa -
ra fii Rzym sko ka to lic kiej pod we -
zwa niem św. Ja na Chrzci cie la w
Rę bo wie. 

Po mszy świę tej stra ża cy uda li na
Plac Wol no ści od dać hołd miesz kań -
com wsi któ rzy zgi nę li w obro nie oj czy -

zny oraz na cmen tarz uczcić dru hów
któ rych już z na mi nie ma. Na stęp nie
na stą pił prze marsz pod bu dy nek OSP
Rę bo wo, gdzie na stą pi ło prze ka za nie
dla na szej or kie stry no we go bęb na ufun -
do wa ne go przez wspie ra ją ce go na szą
jed nost kę Pa na Grze go rza Ja chi mia ka,
nada nie od zna czeń za za słu gi oraz ho -
no ro we od pro wa dze nie sztan da rów. Po
uro czy sto ści dru ho wie zo sta li za pro sze -
ni na po czę stu nek.

Stra ża cy z jed no stek OSP Rę bo wo oraz OSP Gród ko wo
wspól nie ob cho dzi li te go rocz ny Dzień Stra ża ka

W dniu 18 kwiet nia 2016 ro ku od -
był się Zjazd Od dzia łu Miej sko –
Gmin ne go Związ ku Ochot ni czych
Stra ży Po żar nych w Wy szo gro dzie.
Zjaz do wi prze wod ni czył Pre zes Za -
rzą du Po wia to we go Związ ku OSP
RP druh Hi la ry Ja nusz czyk a pro to -
ko ło wa ła druh na Iza be la Bosz ko.

Wśród za pro szo nych go ści by li
mię dzy in ny mi:
1. Jan Bosz ko – Bur mistrz GiM Wy szo gród
2. Młod szy Bry ga dier Ar tur Cza chow ski – PSP
w Płoc ku
3. Je rzy Olej nik – Dy rek tor Biu ra Te re no we go
Związ ku OSP RP w Płoc ku
4. Krzysz tof Olej nic ki – Kie row nik Wy dzia łu
ochro ny Śro do wi ska Sta ro stwa Po wia to we go w
Płoc ku
5. By li Pre ze si OSP z Rę bo wa druh Teo fil Bosz -
ko oraz Sło mi na druh Sta ni sław Gmur czyk

Zjazd otwo rzył Pre zes Za rzą du Od -
dzia łu Miej sko – Gmin ne go Związ ku
OSP RP druh Hen ryk Klu sie wicz, któ ry
do ko nał pod su mo wa nia pię cio let niej
dzia łal no ści Za rzą du. Na Zjeź dzie wy bra -
no no we wła dze Związ ku OSP. Pre ze sem
Za rzą du Od dzia łu Miej sko – Gmin ne go
OSP RP na na stęp ną pię cio let nią ka den -

cję zo stał wy bra ny druh Hen ryk Klu sie -
wicz. Wi ce pre ze sem Od dzia łu zo stał
druh Ma riusz Bie niek a Ko men dan tem
Miej sko – Gmin nym druh Krzysz tof La -
skow ski. Se kre ta rzem Od dzia łu zo sta ła
druh na Iza be la Bosz ko a Skarb ni kiem
druh Jó zef Zbi gniew Bosz ko.

Po nad to do Za rzą du Od dzia łu Miej -
sko – Gmin ne go Związ ku OSP RP w
Wy szo gro dzie we szli:
1. Hi la ry Ja nusz czyk – Czło nek Pre zy dium
2. Wie sław Am bro ziak – Czło nek Za rzą du
3. Piotr Gło wac ki – Czło nek Za rzą du
4. Wła dy sław Przy byl ski – Czło nek Za rzą du
5. Sła wo mir Jam ka – Czło nek Za rzą du
6. Mie czy sław Ol czak – Czło nek Za rzą du
7. Ma riusz Ca ban – Czło nek Za rzą du
8. Adam Drew now ski – Czło nek Za rzą du
9. An drzej Grusz ka – Czło nek Za rzą du
10. Da riusz Sza jew ski – Czło nek Za rzą du
11. Wal de mar Łąt ka – Czło nek Za rzą du
12. Pa weł Ulic ki – Czło nek Za rzą du
13. An drzej Gło wac ki – Czło nek Za rzą du
14. Piotr Kar piń ski – Czło nek Za rzą du
15. An drzej Ło żyń ski – Czło nek Za rzą du

Druh Zbi gniew Bu dek po now nie zo stał wy -
bra ny Prze wod ni czą cym Ko mi sji Re wi zyj nej, a skład
Ko mi sji uzu peł nia ją: druh Zbi gniew Ma da ny – Se -
kre tarz oraz druh Mi ro sław Bosz ko – Czło nek.

Zjazd Od dzia łu MG ZOSP RP w Wy szo gro dzie 
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19 ma ja w sa mo po łu dnie na pla -
cu przed Ra tu szem Urzę du Mia sta
Płoc ka płoc cy Stra ża cy roz po czę li
świę to wa nie Dnia Stra ża ka. Uro -
czy sto ści, w któ rych uczest ni czył
Sta ro sta Płoc ki Ma riusz Bie niek,
Prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu w
Płoc ku Lech Dą brow ski oraz Wi ce -
pre zy dent Mia sta Płoc ka Piotr Dyś -
kie wicz roz po czę ły się od wcią gnię -
cia fla gi pań stwo wej na maszt, po
czym no wo przy ję ci do służ by stra -
ża cy zło ży li uro czy ste ślu bo wa nie.

Ko lej nym punk tem stra żac kie go
świę ta by ło wrę cze nie me da li, od -
znak i wy róż nień oraz ak tów nada -
nia wyż szych stop ni służ bo wych.
Pod czas uro czy sto ści zo stał prze ka -
za ny no wy sprzęt w po sta ci wo zów
stra żac kich oraz wspar cie fi nan so we
m.in.: Fun da cji OR LEN – DAR SER -
CA i Fun da cji Gru py PERN – „Przy -
jaźń”. Nie oby ło się rów nież bez po -
dzię ko wań za za słu gi na rzecz ochro -
ny prze ciw po ża ro wej dla pre zy den ta
Mia sta Płoc ka An drze ja No wa kow -

skie go oraz Sta ro sty Płoc kie go Ma -
riu sza Bień ka, któ re prze ka zał Ko -
men dant Miej ski PSP bryg. Grze gorz
Pa dzik.

W dzi siej szym, stra żac kim świę -
cie udział wzię li przed sta wi cie le
władz sa mo rzą do wych, służb mun -
du ro wych, zaś stra ża kom gra tu lo wał
mie dzy in ny mi Sta ro sta Płoc ki Ma -
riusz Bie niek oraz dy rek tor płoc kiej
De le ga tu ry Urzę du Mar szał kow skie -
go Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go To -
masz Ko mi nek

Dzień Stra ża ka 2016 

Stan, utrzy ma nie, pla no wa ne bu do wy
i re mon ty dróg to klu czo we za gad nie -
nia dla wie lu sa mo rzą dów te ry to rial -
nych. Każ dy sa mo rząd, czy to gmi na,
po wiat, czy wo je wódz two za wia du je
wie lo ma ki lo me tra mi dróg, któ re mu si
utrzy mać, re mon to wać, a ra zie ko niecz -
no ści prze bu do wy wać, by za spo ko ić po -
trze by miesz kań ców. Wszyst ko by ło by
do brze, gdy by koszt te go ro dza ju prac
nie był tak ogrom ny. Naj czę ściej to jest
wła śnie głów ny pro blem, ha mu ją cy
pra ce dro go we na du żą ska lę. Sa mo -
rzą dow cy ma ją te go świa do mość, ale
jed no cze śnie ro bią co w ich mo cy, m.in.
z po mo cą środ ków ze wnętrz nych, aby
te pra ce re ali zo wać w jak naj więk szym
za kre sie.

W po wie cie płoc kim jest jesz cze wie le
dróg do wy re mon to wa nia bądź prze bu do -
wy. Do ty czy to za rów no dróg gmin nych,
po wia to wych, wo je wódz kich, jak i kra jo -
wych. Ta kim sztan da ro wym przy kła dem
jest cho ciaż by dro ga kra jo wa nr 62 łą czą ca
Płock z Wy szo gro dem, gdzie za rów no ja -
kość, jak i to, że jest to dro ga jed no pa smo wa,
przy obec nym na tę że niu ru chu, nie speł nia
do sta tecz nie swo jej funk cji. War to do dać,
że tra sa by ła pro jek to wa na i bu do wa -
na w po ło wie lat 70., od po wia da jąc na ów -
cze sne na tę że nie ru chu i ów cze sne po trze -
by. Ko lej nym pro ble mem jest fakt, że
po dro gach kra jo wych i po wia to wych od by -
wa się wzmo żo ny ruch tran zy to wy z PKN
Or len, któ ry to in ten syw nie de for mu je
i nisz czy na wierzch nie.

Bio rąc pod uwa gę te wszyst kie aspek ty,
Sta ro sta Płoc ki Ma riusz Bie niek zor ga ni zo -
wał II Kon went Sa mo rzą dów Po wia tu Płoc -

kie go, gdzie głów nym te ma tem by ły za gad -
nie nia zwią za ne z utrzy ma niem, bu do wą
i prze bu do wą dróg na te re nie po wia tu. Pre -
le gen ta mi by li: Za stęp ca Dy rek to ra war -
szaw skie go Od dzia łu Ge ne ral nej Dy rek cji
Dróg Kra jo wych i Au to strad Le szek Se kul -
ski, Dy rek tor Ma zo wiec kie go Za rzą du Dróg
Wo je wódz kich w War sza wie Re jo nu Dro go -
we go Go sty nin -Płock Mi ro sław Kacz ma rek,
Dy rek tor Po wia to we go Za rzą du Dróg
w Płoc ku Mar cin Błasz czyk, pla ni sta mgr
inż. Jan Wy ręb kow ski oraz przed sta wi cie le
fir my ubez pie cze nio wej dla in fra struk tu ry
dro go wej EIB S.A. Wi ce pre zes Sta ni sław
Frie del i Dy rek tor Ka ta rzy na Ry dlew ska.

Na dro gach kra jo wych w 2016 ro ku
bę dą re ali zo wa ne pra ce na ma łą ska lę, np.
zmia na ozna ko wa ni dro go wych, na pra wy
punk to we, na pra wa czy bu do wa od cin ków
chod ni ków. Na to miast głów nie dzię ki sta -
ra niom Sta ro stwa Po wia to we go w Płoc ku
w pla nie do re ali za cji do 2023 ro ku Ge ne -

ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad
prze wi dzia no m.in.:

– dro ga kra jo wa nr 60 Go sty nin –
Płock – Dro bin – roz bu do wa od cin ka dro -
gi po le ga ją ca na po pra wie sta nu i geo me trii
dro gi, do po sa że nie dro gi w nie zbęd ne urzą -
dze nia po pra wia ją ce stan bez pie czeń stwa
ru chu, bu do wa chod ni ka w m. Go śli ce
i Ciach cin (Gm. Bielsk), bu do wa dro gi ro -
we ro wej w Gó rach (Mia sto Płock)

– dro ga kra jo wa nr 62 Wło cła wek –
Płock – Wy szo gród – roz bu do wa od cin ka
dro gi po le ga ją ca na po pra wie sta nu i geo -
me trii dro gi, do po sa że nie dro gi w nie zbęd -
ne urzą dze nia po pra wia ją ce stan bez pie -
czeń stwa ru chu, bu do wa cią gu pie szo -ro -
we ro we go oraz za tok au to bu so wych w m.
Ce ka no wo, Bo ro wi ce, Bia ło brze gi, Cie śle,
Re czyn, Ciuć ko wo oraz bu do wa cią gu pie -
szo -ro we ro we go w No wym Du ni no wie

W pla nach na ten okres są tak że pra ce
w za kre sie wy ty cze nia i bu do wy tra sy S10
Płońsk – To ruń z wy ty cze niem tra sy przez
po wiat płoc ki. Pre le gent po in for mo wał, że
od 2015 ro ku trwa ją pra ce pla ni stycz ne
w tym za kre sie. Obec nie GDD KiA jest
po kon sul ta cjach z sa mo rzą da mi oraz Ma zo -
wiec kim Biu rem Pla no wa nia Re gio nal ne go.

Pra ce na dro gach wo je wódz kich
w 2016 ro ku bę dą re ali zo wa ne:

– dro ga nr 559 Płock – Sta ra Bia ła oraz
w m. Bru dzeń Du ży

– dro ga nr 540 Ka mion ki – No we Pro -
bosz cze wi ce

– dro ga nr 577 Zo fiów ka – Gą bin
– dro ga nr 575 Grzy bów – Przej ma

(Gm. Słu bi ce)
Po wiat Płoc ki nad zo ru je dro gi o łącz nej

dłu go ści 723 km. Na naj bliż szej Se sji Ra dy
Po wia tu w Płoc ku zo sta nie przed ło żo ny
pod ob ra dy Po wia to wy Pro gram Prze bu do -
wy Dróg 2016-2030. Znacz na część prac
ma być re ali zo wa na w ra mach part ner stwa
z gmi na mi. Bar dzo waż nym źró dłem
współ fi nan so wa nia prac dro go wych bę dą
środ ki unij ne, o któ re Po wiat Płoc ki za mie -
rza wy ko rzy stać w mak sy mal nym za kre sie.

Po nad to Sta ro sta Płoc ki Ma riusz Bie -
niek za pro po no wał wy pra co wa nie wspól -
ne go sta no wi ska II Kon wen tu, któ re zo sta -
nie prze ka za ne GDD KiA w za kre sie in fra -
struk tu ry dróg kra jo wych na te re nie po wia -
tu. W sta no wi sku za war to na stę pu ją ce te zy:

1)     Bu do wę ob wod nic miej sco wo ści
Bielsk i Dro bin w cią gu dro gi kra jo wej nr 60

2)     Bu do wę dro gi eks pre so wej S10 na te re -
nie Po wia tu Płoc kie go w mak sy mal nym zbli że -
niu do gra nic ad mi ni stra cyj nych mia sta Płoc ka

3)         Mo der ni za cję dro gi kra jo wej nr 62
naod cin ku prze bie ga ją cym przez Po wiat Płoc ki

4)     Bu do wę ob wod ni cy miej sco wo ści
Rę bo wo w cią gu dro gi kra jo wej nr 50

II Kon went Sa mo rzą dów Po wia tu Płoc kie go za na mi
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Ga ze ta e -wy szo gród to sku tecz na re kla ma In for ma cje w tej

ga ze cie do cie ra ją do two ich są sia dów i zna jo mych. 

Do tych któ rzy naj bar dziej po trze bu ją lo kal nych firm. 

Na kład 5.000 sztuk gdzie 1 ga ze tę czy ta 3.81 czy tel ni ków

to po ten cjal ne oko ło 20.000 osób.

Chcesz aby o To bie wie dzia no za dzwoń 508 100 277.

Do trze my do Two ich klien tów.

Re ali za cja za da nia in we sty cyj ne go
pn. ,,Mo der ni za cja bu dyn ku Do mu
Po mo cy Spo łecz nej w Wy szo gro dzie
w ce lu utwo rze nia pla ców ki opie -
kuń czo - wy cho waw czej"

4 ma ja w Wy szo gro dzie, od by ło się
spo tka nie do ty czą ce oce ny za awan so wa -
nia prac przy two rze niu pla ców ki opie -
kuń czo - wy cho waw czej. W spo tka niu
udział wzię li: Sta ro sta Płoc ki Ma riusz
Bie niek, Za stęp ca Dy rek to ra Po wia to we -
go Cen trum Po mo cy Ro dzi nie w Płoc ku
Bo że na Mysz kow ska, In spek tor Nad zo ru
Sta ni sław Zo nen berg oraz p.o. Dy rek tor
Do mu Po mo cy Spo łecz nej im. Jac ka Ku -
ro nia w Wy szo gro dzie Ewa Smół ka.

Wy ko naw cą ro bót bu dow la nych w ra -
mach za da nia in we sty cyj ne go pn. ,,Mo der -
ni za cja bu dyn ku Do mu Po mo cy Spo łecz -
nej w Wy szo gro dzie w ce lu utwo rze nia pla -
ców ki opie kuń czo - wy cho waw czej" jest fir -
ma PHU Tym bud Woj ciech Schwech. Od
po ło wy kwiet nia trwa ją za awan so wa ne pra -
ce, któ rych za kres ak tu al nie obej mu je: ro bo -
ty roz biór ko we po sa dzek, warstw izo la cyj -
nych, ścia nek dzia ło wych; ro bo ty ziem ne -
wy ko py pod ła wy fun da men to we; ro bo ty
bran żo we - przy łą cza wod no - ka na li za cyj -
ne. Prze wi dy wa ny ter min za koń cze nia
prac to dzień 30.06.2016r.

Sta ro sta Płoc ki Ma riusz Bie niek z
du żym za an ga żo wa niem in te re so wał się
ja ko ścią, ter mi no wo ścią oraz dal szym za -

kre sem pla no wa nych prac. Za stęp ca Dy -
rek to ra Po wia to we go Cen trum Po mo cy
Ro dzi nie w Płoc ku Bo że na Mysz kow ska
wspól nie ze Sta ro stą Płoc kim po kre śli li
jak waż ne dla Po wia tu Płoc kie go jest do -
bro dzie ci skrzyw dzo nych przez los, któ -
re na mo cy po sta no wień Są du umiesz -
cza ne są w za stęp czych for mach opie ki.
Obo wiąz kiem po wia tu jest za pew nie nie
tym dzie ciom bez piecz ne go miej sca do
ży cia. P.o. Dy rek tor Do mu Po mo cy Spo -
łecz nej w Wy szo gro dzie Ewa Smół ka
przed sta wi ła po zy tyw ne aspek ty spo łecz -
ne i eko no micz ne utwo rze nia no wej pla -
ców ki opie kuń czo – wy cho waw czej na
ba zie nie wy ko rzy sta nych po miesz czeń
DPS w Wy szo gro dzie.

Mo der ni za cja bu dyn ku Do mu Po mo cy Spo łecz nej w Wy szo gro dzie 
w ce lu utwo rze nia pla ców ki opie kuń czo - wy cho waw czej.

ZA PRA SZA 
oso by mło de w wie ku 18-29 lat bez pra cy, za -

re je stro wa ne w Po wia to wym Urzę dzie Pra cy
w Płoc ku ja ko bez ro bot ne (na le żą ce do II pro fi lu
po mo cy), któ re nie uczest ni czą w kształ ce niu
i szko le niu (tzw. „Mło dzież NE ET”, zgod nie z de fi -
ni cją oso by z ka te go rii NE ET przy ję tą w PO WER
2014-2020), w tym w szcze gól no ści: oso by z nie -
peł no spraw no ścia mi, oso by dłu go trwa le bez ro bot -
ne (zgod nie z de fi ni cją przy ję tą przez Ko mi sję Eu -
ro pej ską), oso by o ni skich kwa li fi ka cjach 

DO UDZIA ŁU W PRO JEK CIE.

Wspar cie w ra mach pro jek tu dla osób
mło dych do 29 ro ku ży cia po zo sta ją cych
bez za trud nie nia, bę dzie udzie la ne zgod -
nie za stan dar da mi okre ślo ny mi w Pla nie
re ali za cji Gwa ran cji dla mło dzie ży w Pol -
sce tzn. w cią gu 4 mie się cy zo sta nie za pew -
nio na wy so kiej ja ko ści ofer ta za trud nie -
nia, dal sze go kształ ce nia, przy ucze nia
do za wo du lub sta żu dla grup: 

– oso by do 25 ro ku ży cia – 4 mie sią ce
li czo ne od dnia re je stra cji w urzę dzie,

– oso by po wy żej 25 ro ku ży cia – 4 mie -
sią ce li czo ne są od dnia przy stą pie nia
do pro jek tu.

Zgod nie z za pi sa mi PO WER 2014-2020 oso -
bą z ka te go rii NE ET jest oso ba mło da w wie ku
15-29 lat, któ ra na dzień przy stą pie nia do pro gra -
mu speł nia łącz nie trzy na stę pu ją ce wa run ki:

•nie pra cu je (tj. jest bez ro bot na lub bier -
na za wo do wo),

•nie kształ ci się (tj. nie uczest ni czy
w kształ ce niu for mal nym w try bie sta cjo nar nym),

•nie szko li się (tj. nie uczest ni czy w po zasz -
kol nych za ję ciach ma ją cych na ce lu uzy ska nie, uzu -
peł nie nie lub do sko na le nie umie jęt no ści i kwa li fi -
ka cji za wo do wych lub ogól nych, po trzeb nych
do wy ko ny wa nia pra cy. W pro ce sie oce ny, czy da -
na oso ba się nie szko li, a co za tym idzie kwa li fi ku -
je się do ka te go rii NE ET, we ry fi ka cji pod le gać bę -
dzie udział w te go ty pu for mie ak ty wi za cji, fi nan -
so wa nej ze środ ków pu blicz nych, w okre sie ostat -
nich 4 ty go dni).

DE FI NI CJE przy ję te do re ali za cji PO WER
2014-2020:

Oso ba bez ro bot na w wie ku 18-29 lat to
oso ba bez ro bot na, któ ra do dnia za sto so wa nia wo -
bec niej usług lub in stru men tów ryn ku pra cy nie
ukoń czy ła 30 ro ku ży cia (wiek uczest ni ków pro -
gra mu jest okre śla ny na pod sta wie da ty uro dze nia
i usta la ny w dniu roz po czę cia udzia łu w pro jek cie).

Oso ba z nie peł no spraw no ścią to bez ro -
bot na oso ba nie peł no spraw na w ro zu mie niu usta -
wy z dnia 27 sierp nia 1997 r. o re ha bi li ta cji za wo -
do wej i spo łecz nej oraz za trud nia niu osób nie peł -

no spraw nych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721,
z późn. zm.), a tak że oso by z za bu rze nia mi psy -
chicz ny mi w ro zu mie niu usta wy z dnia 19 sierp -
nia 1994 r. o ochro nie zdro wia psy chicz ne go (Dz.
U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375)

Oso ba dłu go trwa le bez ro bot na (zgod nie
z de fi ni cją przy ję tą przez Ko mi sję Eu ro pej ską):

•w przy pad ku osób po ni żej 25 ro ku ży cia są to
oso by bez ro bot ne nie prze rwa nie przez okres po -
nad 6 mie się cy,

•w przy pad ku osób po wy żej 25 ro ku ży cia są
to oso by bez ro bot ne nie prze rwa nie przez okres po -
nad 12 mie się cy.

Oso ba o ni skich kwa li fi ka cjach – oso ba
po sia da ją ca wy kształ ce nie na po zio mie do ISCED
3 włącz nie (tj. oso ba z wy kształ ce niem na po zio -
mie po nad gim na zjal nym).

W ra mach pro jek tu zo sta ną zor ga ni zo wa -
ne na stę pu ją ce kur sy:

1. Kur sy kom pu te ro we: pod sta wa ob słu gi
kom pu te ra, e -Ci ti zen, MS EXCEL dla za awan so -
wa nych, MS Pro ject 

2. Kurs j. an giel skie go 
3. Kurs j. nie miec kie go bran żo we go dla elek -

try ków i me cha ni ków sa mo cho do wych 
4. Kurs dla opie ku na osób star szych i nie peł no -

spraw nych 

5. Kurs – Ka dry i pła ce z ob słu gą sys te mu Płat -
nik i ele men ta mi ob słu gi se kre ta ria tu 

6. Kurs – So cial me dia dla po czat ku ją cych
i ele men ty gra fi ki 

7. Kurs spa wa nia w me to dach TIG -141
i MAG -135i 

8. Kurs ry sun ku izo me trycz ne go dla mon te -
rów i spa wa czy 

9. Kurs pra wa jaz dy ka te go ria C 
10. Kurs pra wa jaz dy ka te go ria C+E
11. Kurs pra wa jaz dy ka te go ria B (roz sze rzo ny

o 10 do dat ko wych go dzin prak tycz nych) 
12. Kurs – Spe cja li sta do spraw sprze da ży pro -

duk tów eko lo gicz nych 
13. Kurs dla do rad ców i mon te rów urzą dzeń

z OZE 
14. Kurs – Za kła da nie i pie lę gna cja te re nów

zie lo nych. 

Wy bra ni uczest ni cy po od by tym szko le niu
bę dą mo gli zdo być no we do świad cze nia za -
wo do we i umie jęt no ści prak tycz ne dzię ki
udzia ło wi w sta żach oraz póź niej szym za trud -
nie niu. 

Uczest ni kom kur sów zo sta nie za pew nio ny:
zwrot kosz tów do jaz du, sty pen dium szko le nio -
we/sta żo we, bez płat ne ma te ria ły szko le nio we. 

Wszyst kich za in te re so wa nych wzię ciem udzia łu
w pro jek cie za pra sza my do kon tak tu: 

Po wia to wy Urząd Pra cy w Płoc ku, ul. Ko stro gaj 1,
PO KÓJ NR 2 – tel.: 24-267-46-60 lub PO KÓJ NR

1 – tel.: 24-267-46-67.

PO WIA TO WY URZĄD PRA CY W PŁOC KU peł nią cy funk cję Part ne ra  w pro jek cie „Dro ga na ry nek pra cy” 
re ali zo wa nym  przez Fir mę Do radz two Per so nal ne SET Sztom ber ska -Ej dys Te re sa Cen trum Po mo cy Psy cho lo gicz nej 



„ …A na de wszyst ko sza nuj mo wę twą oj czy stą,
Nie znać ję zy ka swe go – hań bą oczy wi stą…
Czy tać daw ne ję zy ki i ob ce ro zu mieć
Do brze jest, lecz oj czy sty trze ba na przód umieć… ”

Fran ci szek Ksa we ry Dmo chow ski

Dziś, 12 ma ja go ści li śmy na „III Nad wi -
ślań skim Dyk tan dzie” w Ze spo le Szkół im.
Ja na Śnia dec kie go w Wy szo gro dzie naj lep -
szy du et ję zy ko znaw ców w na szym kra ju:
prof. dr. hab. Je rze go Bral czy ka oraz doc. dr
Gra ży nę Maj kow ską.

Współ or ga ni za to rem dyk tan da i spon -
so rem na gród głów nych by ło Sta ro stwo Po -
wia to we w Płoc ku, któ re re pre zen to wa ła
Pa ni Iwo na Sie roc ka Wi ce sta ro sta.

Pa ni Wi ce sta ro sta po dzię ko wa ła na -
szym go ściom za przy ję cie za pro sze nia do
Wy szo gro du i wy ra zi ła na dzie ję, że ko lej ne
dyk tan do od bę dzie z ich udzia łem. Na dyk -
tan do przy by ło pra wie 140 osób. Wśród
od waż nych zna leź li się gim na zja li ści z 12
miej sco wo ści, mło dzież z 4 szkół po nad -
gim na zjal nych oraz za pro sze ni go ście.

Te go rocz ny tekst oka zał się , jak za wsze
na szpi ko wa ny pu łap ka mi or to gra ficz ny mi :
nic nie ro bie nie, eks żo na, skąd inąd, ni stąd
ni z owąd.

Za pew ne wie lu z nich tekst przy spo -
rzył trud no ści, ale też zmu sił do prze my śle -
nia każ dej pi sa nej li te ry. A jak brzmiał ów
tekst? Czy był bar dzo trud ny? Prze ko naj cie
się sa mi:

„Spo nad prze ko pa nej wzdłuż, wszerz i
w po przek wy szo grodz kiej Gó ry Zam ko -
wej wy chy nę ło póź no wio sen ne słoń ce i
mgła scze zła w oka mgnie niu. Eks żo na wi -

ce bur mi strza, 
pół -Fran cuz ka, Ksy me na Gżeg żół ka,

któ ra zna ją cym "Te atrzyk Zie lo na Gęś" z
cha rak te ru przy po mi na ła Her me ne gil dę
Ko ciu biń ską, zbrzy dzo na ob skur no ścią no -
wo na by tej po nad czter dzie sto let niej ka wa -
ler ki, otwo rzy ła okna na oścież. Krą ży ła wte
i we wte (w tę i we w tę), by się zmie rzyć z na
wpół roz bu dzo ny mi my śla mi. Jej dwu dzie -
sto ipół let ni che ru bi nek spał za prze pie rze -
niem. 

- Nic nie ro bie nie to mo je hob by - har do
oznaj mił jej wczo raj ni stąd ni z owąd.

- Więc byś za mie rzał do rów nać swo jej
youtu ber ce? - za py ta ła drwią co -kpią cym
to nem i żach nę ła się nie le d wie na wspo -
mnie nie tej skąd inąd po nad prze cięt nie

in te li gent nej, ale chu dej hi po chon drycz -
ki i we gan ki, nie bio rą cej do ust na wet
krzty ny jej ar cy smacz nych zim nych nó -
żek. Przy rzą dza ła więc dla niej sa ła ty z
pra żo ne go jar mu żu i cie cie rzy cy, wy ci -
ska ła sok z roz mro żo ne go rze wie nia, jak
gu asi -na uko wo (kwa zi -) lu bi ła na zy wać
zwy czaj ny ra bar bar. Ku po wa ła jej wy so -
ko skon cen tro wa ne so ki owo co wo -wa -
rzyw ne i gra pe fru ito we (grejp fru to we) w
znaj du ją cej się nie opo dal Bie dron ce, pie -
kła bu łecz ki z pszen ży ta, a ta chu dła i
zży ma ła się na wet na wi dok prze piór -
czych udek i żu ła ko rzeń żeń -sze nia.

Spójrz że w lu stro, wy glą dasz jak Qu -
asi mo do (qu asi mo do) - stra szy ła. A mo -
gła byś być top mo del ką wszech cza sów

jak nie przy mie rza jąc Clau dia Schif fer,
do da wa ła pół kpią co, pół po waż nie.
Niech by na wet kil ka na ście osób czy ta ło
co dzień two je chi me rycz ne, pseu do fi lo -
zo ficz ne ta gi, to kto po lu bi ta ką wszyst ko -
wie dzą cą ano rek tycz kę?”

Po spraw dze niu prac wy ni ki by ły
na stę pu ją ce:

KA TE GO RIA GIM NA ZJUM:
I miej sce Ar ka diusz Ziół kie wicz (Gim -

na zjum w Ma łej Wsi)
II miej sce Zu zan na Kaź mier czak

(Gim na zjum w Bli cho wie)
III miej sce Pau li na Stan kie wicz (Gim -

na zjum w Bul ko wie)
KA TE GO RIA SZKO ŁA PO NAD -

GIM NA ZJAL NA:
I miej sce Mar ta Zien ta ra (Ze spół Szkół

w Wy szo gro dzie)
II miej sce Pa weł Ko per ski (Ze spół Szkół

w Wy szo gro dzie)
III miej sce Mo ni ka Smo la ruk (Ze spół

Szkół w Wy szo gro dzie)
KA TE GO RIA VIP:
I miej sce Iza be la Ru tec ka (Pe da gog w

Ze spo le Szkół w Wy szo gro dzie)
II miej sce Mał go rza ta Ja ni kow ska (Kie -

row nik w Po wia to wym Urzę dzie Pra cy w
Płoc ku)

III miej sce Agniesz ka Ol czyk -Twar dy
(Dy rek tor Bi blio te ki Pe da go gicz nej w Płoc -
ku).

Zwy cięz cy otrzy ma li pa miąt ko we
sta tu et ki, książ ki z wpi sem prof. Je rze go
Bral czy ka, a w ka te go rii gim na zjal nej i
szkół po nad gim na zjal nych za miej sca
pierw sze i dru gie -ta ble ty. Jed nak za wy ka -
za ną od wa gę gra tu la cje na le żą się wszyst -
kim uczest ni kom.

Jed nak sa mo spraw dze nie się po -
przez pi sa nie słu cha ne go tek stu to zbyt
ma ło, aby spo tka nie z ję zy kiem pol skim
by ło owoc ne. Pod czas spraw dza nia prac
Pan Pro fe sor i Pa ni Do cent pro wa dzi li
roz mo wę na te mat ję zy ka pol skie go, w
któ rej nie za bra kło drob nych spo rów i
wy mia ny my śli:

„…czy ję zy ko znaw ca ma być jak bo ta -
nik -by opi sy wać, czy jak ogrod nik -by ple -
wić, wy ry wać chwa sty?…. Ję zyk to kul tu -
ra, czy li upra wa. Dla te go ję zy ko znaw cy
zaj mu ją się ob ser wa cją, a na wet chwast
zo sta wia ją by cie szył oko…”.

Uczest ni cy za da wa li py ta nia, by roz -
wiać po lo ni stycz ne wąt pli wo ści.

Skła da my ser decz ne po dzię ko wa -
nia dla Pa na An drze ja Woź nia ka i MCI
Wy szo gród za uwiecz nie nie na fil mie
"III Nad wi ślań skie go Dyk tan da".
{http://mci wy szo grod.pl/wy da rze -
nia/szkol nic two/iii  -nad wi slan skie -
-dyk t an do -wy szo grod -120516r -z  -
-prof -bral czy kiem}

Wśród po dzię ko wań pra gnie my tak że
wy ra zić wdzięcz ność spon so rom, któ rzy
przez swój fi nan so wy wkład umoż li wi li or -
ga ni za cję na sze go przed się wzię cia. Pra gnie -
my po dzię ko wać:

–Pa nu Krzysz to fo wi Cy bul skie mu
(Pre zes Za rzą du Re mon dis Aqua Wy szo -
gród)

– Pa ni Jo lan cie - Łu ka siak Ma lic kiej
(Pre zes Za rzą du Vi stu la Ban ku Spół dziel -
cze go)

– Pa ni An nie Jóź wiak (Pre zes Spół -
dziel cze go Ban ku w Ma łej Wsi)

– Lo kal nej Gru pie Dzia ła nia „Ra zem
dla Roz wo ju”

– Pa nu Lesz ko wi Buk so wi i Wal de ma -
ro wi Za or skie mu

– Pa ni Mo ni ce Ma cion
– Pa nu Wło dzi mie rzo wi Ka miń skie -

mu
– Pa ni Bar ba rze Kasz te lan
– Pań stwu Re na cie i Ja nu szo wi Zych
– Pa nu Ro ber to wi Mi no dze
– Pa nu Krzysz to fo wi Smół ce
– Pa nu Zbi gnie wo wi Szmu le wi czo wi
– Pa nu Sła wo mi ro wi Za siew skie mu.
Dzię ku je my wszyst kim uczest ni kom

„III Nad wi ślań skie go Dyk tan da” . Do zo ba -
cze nia za rok!

ŚRODA, 25 maja 20166

„III Nad wi ślań skie Dyk tan do” 



8 ma ja na te re nie Mu zeum So cha -
czew skiej Ko lei Wą sko to ro wej, od -
był się ko lej ny pik nik cha ry ta tyw ny
Mo to ser ce 2016. Jak co ro ku or ga -
ni za tor, czy li Klub Mo to cy klo wy Bo -
ru ta MC Po land z So cha cze wa, za -
gwa ran to wał sze reg atrak cji, któ re
przy cią gnę ły tłu my so cha cze wian.
W tym ro ku im pre zę od wie dzi ło
oko ło 5 tys osób. Tra dy cyj nie już,
oprócz ogól no pol skiej ak cji zbiór ki
krwi, mo to cy kli ści za chę ca li do
wspo mo że nia osób po trze bu ją cych
z So cha cze wa i po wia tu so cha -
czew skie go. W tym ro ku by li to:
Ra fał Ku nic ki oraz Mi cha łek Fla -
kow ski. 

Wśród wie lu atrak cji oraz wy da -
rzeń to wa rzy szą cych szcze gól nie du -
żym po wo dze niem cie szył się I So cha -
czew ski Bieg Wą skim To rem, pod czas
któ re go or ga ni za to rzy, czy li UKS Dra -
gon Fi ght Club z So cha cze wa.

Jak zwy kle du żą uwa gę przy by łych
sku pi ły wy stę py mu zycz ne so cha czew -
skie go ze spo łu bęb niar skie go L’ombe li co
del Mon do oraz ze spo łu HLA Fun da cji
dla Trans plan ta cji, z go ścin nym udzia -
łem Mi cha ła Mi lo wi cza. Du że za in te re -
so wa nie wzbu dzi ła ho no ro wa zbiór ka

krwi oraz au kcja cha ry ta tyw -
na na rzecz Ra fa ła Ku nic kie go
oraz Mi chał ka Fla kow skie go.
Au kcję wsparł m.in. Ma rek
Paw lak, twór ca Klu bu Mo de -
lar skie go Ciuch cia, dzia ła ją ce -
go od kwiet nia te go ro ku przy
So cha czew skiej Ko lei Wą sko -
to ro wej. In te re su ją cym wy da -
rze niem by ła rów nież kon fe -
ren cja pra so wa Fun da cji dla
Trans plan ta cji, któ ra od by ła
się  w  Cen trum  Edu ka cyj no -
-Tu ry stycz nym. 
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8 Ma ja Miesz kań cy Do mu Po mo cy
Spo łecz nej z Mło dzie szy na wzię li
udział w Mo to ser cu 2016 ro ku, w
wy da rze niu któ re mia ło na ce lu
wspar cie cięż ko cho re go Mi chał ka
Fla kow skie go i Ra fa ła Ku nic kie go.

Miesz kań cy, na co dzień bo ry ka ją -
cy się z cho ro bą, wie dzą co zna czy ją
prze ży wać i zma gać się z nią, dla te go do -
sko na le ro zu mie ją szczyt ny cel te go wy -
da rze nia ,i chcą nieść wszel ką po moc. 

Co ro ku   miesz kań cy DPS z Mło -
dzie szy na ro ku bio rą udział w zbiór ce
na rzecz Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej
Po mo cy, gdzie prze ka zu ją swo je fan ty
na li cy ta cje aby wspo móc to wy da rze -
nie. Od dwóch lat pro wa dzą  ak cję zbie -
ra nia na krę tek na rzecz Zu zi Gó ral -
czyk,aby mo gła być pod da wa na in ten -
syw nej re ha bi li ta cji i wró cić do cał ko wi -

te go zdro wia. W mo men cie kie dy usły -
sze li  o ko lej nej ak cji po mo cy in nym oso -
bom, z wiel ką chę ciom i za an ga żo wa -
niem pod ję li się przy go to wa nia w ra -
mach te ra pii za ję cio wej prac na tę oka -
zję. Wło ży li w nie mnó stwo ser ca i za pa -
łu ,oraz cza su i pra cy.

Za pre zen to wa li je   na swo im sto -
isku, któ re znaj do wa ło się wraz z in ny -
mi licz ny mi sto iska mi na te re nie Mu -
zeum Ko lei Wą sko to ro wej w So cha cze -
wie. Pra ce wy ko na ne przez miesz kań -
ców cie szy ły się du żym uzna niem i za -
in te re so wa niem, chęt nie by ły po zy ski -
wa ne przez od wie dza ją cych, któ rzy hoj -
nie za si li li "pusz ki" . Część prac bra ła
udział w licz nych li cy ta cjach i osią ga ła
wca le nie ma łe kwo ty.

Do chód zo stał cał ko wi cie prze zna -
czo ny dla tych dla któ rych ta ak cja  by ła
zor ga ni zo wa na. 

Mo to ser ce 2016 So cha czew

Miesz kań cy DPS Mło dzie szyn ofia ru ją
swo je ser ce po trze bu ją cym i scho ro wa nym



Na za pro sze nie Kan ce la rii Pre zy -
den ta RP 13 ma ja 2016 ro ku
przed sta wi ciel ki Sto wa rzy sze nia
Ko biet Wiej skich “Mal wa” wzię ły
udział w spo tka niu z Pierw szą Da -
mą w  Pa ła cu Pre zy denc kim z oka -
zji rocz ni cy 150-le cia po wsta nia na
zie miach pol skich Kół Go spo dyń
Wiej skich.

W spo tka niu wzię ły udział: Pierw -
sza Da ma RP Pa ni Aga ta Korn hau ser -

-Du da, sze fo wa kan ce la rii Pre zy den ta
RP Pa ni Mał go rza ta Sa dur ska oraz
przed sta wi ciel ki sto wa rzy szeń i kół go -
spo dyń wiej skich z ca łe go kra ju, ko bie ty
ener gicz ne i ak tyw ne, za an ga żo wa ne w
pra cę spo łecz ną, kul ty wo wa nie tra dy cji
i kul tu ry. 

Ofi cjal na część spo tka nia w re pre -
zen ta cyj nej sa li ko lum no wej roz po -

czę ła się wy stą pie niem Pa ni Pre zy -
den to wej, któ ra mó wi ła, że to dzię ki
ak tyw no ści ko biet pięk na pol ska tra -
dy cja prze sta ła ko ja rzyć się z czymś
za ścian ko wym, a jest praw dzi wym
po wo dem do du my. Pod kre śli ła tak że,
że człon ki nie Kół Go spo dyń Wiej -
skich rzad ko są bo ha ter ka mi uro czy -
sto ści, bo zwy kle słu żą in nym, wspie -
ra jąc swo je lo kal ne wspól no ty i oj czy -
zny. - To wa sza spo łecz na ak tyw ność,
a tak że dba łość o kul ty wo wa nie tra dy -
cji i kul tu ry ubo ga ca ją nie tyl ko pol -
ską wieś, ale i nasz ca ły kraj – mó wi ła.

Po czę ści ofi cjal nej człon ki nie
SKW Mal wa mo gły spo tkać się z
Pierw szą Da mą na chwi le roz mo wy i
wrę czyć upo mi nek.  

–Mia ły śmy nie sa mo wi tą przy -
jem ność po roz ma wiać z Pa nią Pre zy -
den to wą Aga tą Korn hau ser -Du dą i
po da ro wać  pre zent, prze pięk ną fi li -
żan kę ze spodkiem wy ko na ną ręcz nie
na szy deł ku  z bia ło -czer wo ne go kor -
don ku. Pre zent za wie rał przy pin ki z
lo go Gmi ny Ma ła Wieś dla pa ry pre zy -
denc kiej i em ble mat na sze go sto wa -
rzy sze nia.

Po czę ści ofi cjal nej pa nie mo gły
zwie dzić Pa łac Pre zy denc ki oraz prze -
pięk ny pa ła co wy ogród. 

Za pro sze nie Kan ce la rii Pre zy -
den ta RP to nie zwy kłe wy róż nie nie
dla Sto wa rzy sze nia Ko biet Wiej skich
Mal wa, ale tak że pro mo cja gmi ny
Ma ła Wieś. To do ce nie nie na szej
dzia łal no ści na rzecz lo kal nej spo -
łecz no ści  sta nie się bez wąt pie nia
przy czyn kiem do po dej mo wa nia no -
wych wy zwań.

MAL WY
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Ko ło Go spo dyń Wiej skich Rę bo wo
Uczest ni cy Mię dzy na ro do we go Mo -
to cy klo we go Raj du Ka tyń skie go z
wi zy tą w Rę bo wie       

Mię dzy na ro do wy Rajd Ka tyń ski
jest wy pra wą na Kre sy Rze czy po spo -
li tej, w pierw szej ko lej no ści do cie ra
do miejsc zwią za nych ze Zbrod nią
Ka tyń ską. W Le sie Ka tyń skim, Mied -
no je, Pia ti chat kach/Char ko wie, By -
kow ni i Ku ro pa tach skła da ją kwia ty,
za pa la ją zni cze i mo dlą się za rów no w
in ten cji za mor do wa nych oby wa te li
pol skich, jak i „tu tej szych”. Przy wią -
zu ją do te go ogrom ną wa gę. Na tra sie
Wil no, Lwów, Ży to mierz, Bar, Ka -
mie niec Po dol ski, Cho cim oraz w in -
nych licz nych miej scach zwią za nych
z hi sto rią Pol ski, mo to cy kli ści od wie -

dza ją na szych Ro da ków, gro by żoł -
nier skie i pol skie szko ły.

Ser decz nie za pra sza my wszyst kich
miesz kań ców Rę bo wa i oko lic na spo -
tka nie z ty mi wspa nia ły mi ludź mi w
dniu 29 ma ja (nie dzie la) o go dzi nie
15:00 w Rę bow skim Do mu Kul tu ry. 

Bę dzie moż li wość wy słu cha nia ich
nie sa mo wi tych wspo mnień, opo wie ści o
lu dziach, któ rych tam spo tka li i obej rze -
nia zdjęć oraz slaj dów z tych nie zwy kłych
wy praw na Kre sy Rze czy po spo li tej.

29 ma ja - Uczest ni cy Mię dzy na ro do we go 
Mo to cy klo we go Raj du Ka tyń skie go z wi zy tą w Rę bo wie.

MAL WY  W  PA ŁA CU  PRE ZY DENC KIM
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10 ma ja 2016 ro ku, w sie dzi bie Sta -
ro stwa Po wia to we go w Płoc ku zo sta ła
pod pi sa na umo wa po mię dzy Po wia tem
Płoc kim -  Za rzą dem Dróg Po wia to wych
w Płoc ku re pre zen to wa nym przez Sta ro -
stę Płoc kie go Ma riu sza Bień ka oraz Dy -
rek to ra Za rzą du Dróg Po wia to wych w
Płoc ku Mar ci na Błasz czy ka a wy ko naw -
cą za da nia pn.: „Prze bu do wa wraz z roz -
bu do wą dro gi po wia to wej nr 2956W
Bo dza nów - Kę pa Pol ska na od cin ku dł.
ok. 6,170 km” fir mą Przed się bior stwo
Ro bót Dro go wych Sp. z o.o. z Kut na.
Kwo ta umow na za wy ko na nie za mó wie -
nia wy no si 3.460.906,68 zło tych.

Przed mio to we za da nie zo sta nie do -
fi nan so wa ne z bu dże tu pań stwa w ra -

mach pro gra mu wie lo let nie go pod na -
zwą „Pro gram roz wo ju gmin nej i po -
wia to wej in fra struk tu ry dro go wej na la -
ta 2016 - 2019” oraz przez Gmi nę Bo -
dza nów.

Pla no wa ne za koń cze nie ro bót
zwią za nych z re ali za cją po wyż sze go
za da nia - li sto pad 2016 ro ku. W
związ ku z wy stą pie niem tym cza so -
wych ogra ni czeń w ru chu dro go wym
dla kie ru ją cych po jaz da mi pod czas
pro wa dze nia ro bót pro si my o ko -
niecz ną cier pli wość i wy ro zu mia łość
bo wiem wy ko na nie przed mio to wych
prac po pra wi wa run ki bez pie czeń -
stwa i kom fort użyt kow ni ków dro gi
po wia to wej nr 2956W.

Prze bu do wa wraz z roz bu do wą dro gi po wia to wej
nr 2956W Bo dza nów - Kę pa Pol ska

„Mó wiąc o chrzcie, nie ma my na
my śli tyl ko sa kra men tu chrze ści -
jań skiej ini cja cji przy ję te go przez
pierw sze go hi sto rycz ne go wład cę
Pol ski, ale też wy da rze nie, któ re
by ło de cy du ją ce dla po wsta nia na -
ro du i dla ukształ to wa nia się je go
chrze ści jań skiej toż sa mo ści. W
tym zna cze niu da ta chrztu Pol ski
jest da ta prze ło mo wą. Pol ska ja ko
na ród wy cho dzi wów czas z wła snej
dzie jo wej pre hi sto rii, a za czy na ist -
nieć hi sto rycz nie.”       

Dnia 14.04.2016 ro ku o godz. 12.00
w Miej skiej i Gmin nej Bi blio te ce Pu blicz nej
w Wy szo gro dzie z oka zji 1050 rocz ni cy
Chrztu Pol ski czy ta no przez 1050 mi nut
frag men ty utwo rów li te rac kich na wią zu ją -
cych do tej rocz ni cy.

Ak cja sy mul ta nicz ne go czy ta nia,
któ rą za ini cjo wa ła Książ ni ca Płoc ka od -

bi ła się sze ro kim echem w ca łym po wie -
cie płoc kim.

W Wy szo gro dzie czy ta no jed no cze -
śnie w Bi blio te ce wraz z ucznia mi klas III  i
w Szko le Pod sta wo wej. Czy ta li za rów no
ucznio wie jak i na uczy cie le.

Urząd Gmi ny i Mia sta re pre zen to wa -
ła Pa ni An na Kos sa kow ska.

Bar dzo dzię ku je my Pa ni Ma rii Li cho -
cie , Wan dzie Przed wo jew skiej , Jo an nie
Tru chlew skiej, Bar ba rze Kol czyń skiej, a
szcze gól nie uczen ni com i uczniom ze
Szko ły Pod sta wo wej w Wy szo gro dzie za
pięk ne czy ta nie i za an ga żo wa nie.

MAŁ GO RZA TA MA JEW SKA

Ob cho dy rocz ni cy Chrztu Pol ski w Bi blio te ce

Jan Pa weł II „Pa mięć i toż sa mość”

W so bo tę 7 ma ja 2016 ro ku pod czas
Gmin nych Ob cho dów Dnia Stra ża ka,
Ochot ni cza Straż Po żar na w Bro dach
Du żych ob cho dzi ła uro czy stość 60-le cia
po wsta nia Jed nost ki. OSP w Bro dach
Du żych zo sta ła po wo ła na w 1956 ro ku
przez miesz kań ców Wsi. Obec nie OSP
w Bro dach Du żych w swo ich sze re gach
li czy 30 człon ków.

Ob cho dy 60-le cia roz po czę ły się tuż
przed go dzi ną 14-stą od zbiór ki, po czym
zgro ma dzo ne pod od dzia ły, Pocz ty Sztan -

da ro we i Or kie stra Dę ta z Rę bo wa prze ma -
sze ro wa ły na uro czy stą Mszę Świę tą po lo -
wą przed straż ni cę OSP w Bro dach Du -
żych. Msza Świę ta ce le bro wa na by ła przez
Pro bosz cza Pa ra fii pod we zwa niem Św.
Mak sy mi lia na Kol be go w   Ma łej Wsi Ks.
Edwar da Ku za ka.

Na uro czy stość 60-le cia Ochot ni czej
Stra ży Po żar nej przy był Gmin ny Za rząd
OSP na cze le z Pre ze sem dh Zdzi sła wem

Wi śniew skim i Ko men dan tem
Gmin nym dh Zyg mun tem Ce bu -
lą, Wójt Gmi ny Ma ła Wieś Zyg -
munt Woj na row ski z pra cow ni ka -
mi Urzę du, z -ca Ko men dan ta
Miej skie go Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej w Płoc ku An drzej  Bor kow -
ski, Rad ni Po wia tu Płoc kie go, Rad -
ni Gmi ny Ma ła Wieś,   de le ga cje
dru hów Ochot ni czych Stra ży Po -
żar nych z te re nu Gmi ny Ma ła
Wieś oraz licz nie zgro ma dze ni

miesz kań cy Bród. Po uro czy stej Mszy Świę -
tej roz po czę ła się część ofi cjal na Ju bi le uszu.
Pre zes OSP w Bro dach Du żych dh Ma rek
Ciar ka po wi tał przy by łych go ści, a dh Ja cek
Dę biń ski przed sta wił krót ki rys hi sto rycz ny
Jed nost ki. Bar dzo waż nym punk tem uro -
czy sto ści, by ło wrę cze nie me da li, od zna -
czeń i wy róż nień dla stra ża ków z OSP w
Bro dach Du żych.

„Zło ty me dal za za słu gi dla po żar nic -
twa” otrzy ma li:
dh Wal de mar Krze miń ski
dh Zyg munt Rac ki
dh An drzej Pie lat
dh Ma rek Ciar ka
dh Ja nusz Wło dar czyk
dh Jó zef Kac przak
„Srebr ny me dal za za słu gi dla po żar -

nic twa” otrzy ma li”
dh An drzej Ro so siń ski
dh Krzysz tof Wło dar czyk

dh Ta de usz Bu dek
dh An drzej Bu dek
dh Ma rek Sta now ski
dh Prze my sław Lu bi szew ski
dh Zdzi sław No wak
Od zna kę „Stra żak wzo ro wy” otrzy ma li”
dh Da mian Bu dek
dh To masz Ro so siń ski
dh Łu kasz Sta now ski
dh Ja cek Dę biń ski

Pod czas tak waż nej uro czy sto ści nie za -
bra kło rów nież prze mó wień  i ży czeń  dla
wszyst kich dru hów z te re nu Gmi ny Ma ła
Wieś, któ rzy 4 ma ja w dzień św. Flo ria na
ob cho dzi li Mię dzy na ro do wy Dzień Stra ża -
ka. Wójt Gmi ny i Za rząd Gmin ny OSP w
Ma łej Wsi po dzię ko wa li dru hom za ogrom -
ne po świę ce nie i od wa gę w Ich trud nej, od -
po wie dzial nej i nie bez piecz nej służ bie. Ży -
cząc zdro wia, szczę ścia i wszel kiej po myśl -
no ści w ży ciu oso bi stym i za wo do wym,
prze ka zu jąc po świę co ny chwi lę wcze śniej

sa mo chód po żar ni czy GBA Star 200, za ku -
pio ny przez Urząd Gmi ny w Ma łej Wsi dla
po trzeb OSP w Bro dach Du żych. Ca łość
uro czy sto ści uświet nił kon cert Or kie stry
Dę tej z Rę bo wa. 

Po czę ści ofi cjal nej Pre zes OSP w Bro -
dach Du żych dh Ma rek Ciar ka za pro sił go -
ści na po czę stu nek oraz za ba wę stra żac ką.

W tym miej scu skła da my jesz cze raz
naj lep sze ży cze nia, by Świę ty Flo rian czu -
wał nad bez pie czeń stwem wszyst kich stra -
ża ków, a służ ba w Ochot ni czej Stra ży Po -
żar nej by ła źró dłem sa tys fak cji i po wo dem
do du my.

60-le cie OSP w Bro dach Du żych
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Spro sto wa nie 
,,Ja ko ini cja to rzy re fe ren dum w przed mio cie od wo ła nia Wój ta Gmi ny Bo dza -

nów oraz Ra dy Gmi ny Bo dza nów, pla no wa ne go na dzień 24 kwiet nia 2016 ro ku,
ni niej szym pro stu je my nie praw dzi we in for ma cje do ty czą ce dzia łal no ści Wój ta
Gmi ny Bo dza nów Je rze go Sta ni szew skie go w na stę pu ją cy spo sób:

a) nie praw dzi wa jest in for ma cja o nie re ali zo wa niu in we sty cji gmin nych przez
Gmi nę Bo dza nów wsku tek za nie chań Wój ta, a po da na in for ma cja jest ogól ni ko wa;

b) nie praw dzi wa jest in for ma cja o do pro wa dze niu do de fi cy tu bu dże to we go w
wy so ko ści 2.934.294,00 zł we dług uchwa ły bu dże to wej z dnia 28 grud nia 2015r.
al bo wiem, jest to de fi cyt pla no wa ny, a osta tecz na wy so kość de fi cy tu bę dzie na bie -
żą co usta la na w uchwa łach Gmi ny Bo dza nów;

c) nie praw dzi wa jest in for ma cja o rze ko mym bra ku udzie le nia in for ma cji pu -
blicz nej do ty czą cej prze zna cze nia pie nię dzy ze zwro tu po dat ku VAT, al bo wiem ta -
ka in for ma cja zo sta ła udzie lo na Pa nu Ra fa ło wi Kwiat kow skie mu w try bie do stę pu
do in for ma cji pu blicz nej, iż kwo ta ze zwro tu po dat ku VAT nie jest prze zna czo na na
kon kret ne in we sty cje i uwzględ nia na jest w ogól nym bu dże cie gmi ny;

d) nie praw dzi wa jest in for ma cja o za nie dba niach Wój ta przy pod pi sa niu umo -
wy na bu do wę ka na li za cji i wo do cią gu w Chod ko wie i Bo dza no wie. In for ma cję o
otrzy ma niu do fi nan so wa nia od Za rzą du Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go, o któ rej
mo wa w ulot kach, na bu do wę ka na li za cji Gmi na Bo dza nów otrzy ma ła w dniu
09.03.2015r, a wnio sek o do fi nan so wa nie pro jekt wska zy wał pla no wa ny okres re ali -
za cji pro jek tu od 2008-09-30 do 2015-06-12. Za tem re ali za cja tej in we sty cji mo gła
roz po cząć się od dnia 09.03.2015r. i po win na za koń czyć się w dniu 12.06.2015, a
więc sta no wi to 3 mie sią ce, a nie jak wska za no w ulot kach 10 mie się cy;

e) nie jest praw dzi wa in for ma cja, że Wójt Gmi ny Bo dza nów ob jął funk cję wy łącz nie po
to, aby spła cić kre dyt oraz ren tę Pa ni Ma ni Żół tow skiej, a na stęp nie wy je chać do War sza wy;

f)  nie jest praw dzi wa in for ma cja o za prze pasz cze niu bu do wy chod ni ka na ul
Pa ła co wej w No wym Mi sze wie oraz as fal to wa nia dro gi gmin nej w Mi szew ku al bo -
wiem in we sty cje te są w to ku re ali za cji, na eta pie pro ce du ry ad mi ni stra cyj no - praw -
nej oraz zgło sze nia za mia ru wy ko na nia ro bót;

g) nie jest praw dzi wa in for ma cja o ukry wa niu in for ma cji do ty czą cych znik nię -
cia drzew z te re nu przed szko la i szko ły w Bo dza no wie al bo wiem od po wiedź na py -
ta nie do ty czą ce drzew zo sta ła udzie lo na Ra fa ło wi Kwiat kow skie mu w pi śmie z dnia
16.11.2015 r. w ra mach do stę pu do in for ma cji pu blicz nej"

RAFAŁ KWIATKOWSKI

•Wójt Je rzy Sta ni szew ski po zo -
sta je na sta no wi sku 

•Re fe ren dum zor ga ni zo wa ne
m.in. przez PiS kosz to wa ło po nad 20
ty się cy zło tych

•Bo dza nów pla nu je ko lej ne in -
we sty cje 

W dniu dzi siej szym w Bo dza no -
wie, w wo je wódz twie ma zo wiec -
kim, z ini cja ty wy m.in. dzia ła czy
PiS od by ło się re fe ren dum nad  od -
wo ła niem wój ta. Po raz ko lej ny po li -
tycz ne awan tur nic two nie opła ci ło
się i miesz kań cy gmi ny w miaż dżą -
cej więk szo ści opo wie dzie li się za
do tych cza so wy mi wła dza mi. Wójt
Je rzy Sta ni szew ski cie szy się ze
zwy cię stwa i za po wia da kon ty nu -
ację po li ty ki roz wo ju Bo dza no wa. 

Po my sło daw ca mi re fe ren dum
w Bo dza no wie by li lo kal ni dzia ła -
cze, wspie ra ni przez PiS. Miesz kań -
com gmi ny przed sta wio no dłu gą – i
jak się oka za ło – nie praw dzi wą li stę
za rzu tów. Re fe ren dum mia ło na ce -
lu od wo ła nie władz gmi ny i roz pi sa -
nie ko lej nych wy bo rów. Wójt gmi -
ny, Je rzy Sta ni szew ski, po za po zna -
niu się z li stą za rzu tów, skie ro wał
spra wę na dro gę są do wą. Kil ka dni
przed re fe ren dum Sąd Okrę go wy w
Płoc ku orzekł, że za rzu ty przed sta -
wio ne  w ma te ria łach za chę ca ją -
cych do re fe ren dum są nie praw dzi -

we. To osta tecz nie prze są dzi ło o
wy ni ku gło so wa nia. 

„Chciał bym po dzię ko wać
wszyst kim miesz kań com, nie za leż -
nie od ich po glą dów. Ra zem prze -

ciw sta wi li śmy się po li tycz nej ze -
mście, re ali zo wa nej z bar dzo ni -
skich po bu dek. Miesz kań cy wy ka -
za li się oby wa tel ską od po wie dzial -
no ścią i da li wy raz po par cia dla mo -

jej wi zji roz wo ju na szej gmi ny” -
mó wił wójt Bo dza no wa po wy gra -
nym re fe ren dum.

Je rzy Sta ni szew ski bar dzo kry -
tycz nie oce nił dzia ła nia or ga ni za to -

rów: „Re fe ren dum to bar dzo waż ne
na rzę dzie de mo kra cji. Nie ste ty, jak
się oka zu je, ci awan tur ni cy nie do -
ro śli do ta kiej for my ak tyw no ści
oby wa tel skiej. Na sza gmi na za pła ci -
ła bar dzo wy so ką ce nę za nie od po -
wie dzial ność tych lu dzi. Po nad 20
ty się cy zło tych, któ re kosz to wa ło
re fe ren dum, to zmar no wa ne pie -
nią dze, któ re mógł bym wy dać na
po lep sze nie po zio mu edu ka cji w
na szych szko łach. Sy tu acja bu dże -
to wa jest trud na, a dla mnie jed nym
z prio ry te tów jest przy szłość na -
szych dzie ci i mło dzie ży”. 

W po dob nym to nie wy po wie -
dział się na te mat re fe ren dum Piotr
Zgo rzel ski, po seł  zie mi płoc kiej,
by ły sta ro sta po wia tu płoc kie go:
„Pa ra liż Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go na po zio mie kra ju i za mach na
de mo kra cję na po zio mie lo kal nym
to ty po we dzia ła nia dla przed sta wi -
cie li PiS. Bar dzo się cie szę, że spra -
wa tak zjed no czy ła miesz kań ców
gmi ny Bo dza nów, któ rzy zde cy do -
wa li się po przeć wój ta Je rze go Sta -
ni szew skie go. To waż na lek cja dla
wszyst kich, któ rzy pró bu ją po li -
tycz ne go awan tur nic twa i nie od po -
wie dzial nie sza sta ją pu blicz ny mi
pie niędz mi, na ra ża jąc bu dżet gmi -
ny na nie po trzeb ne eks pe ry men ty.”

BIU RO PRA SO WE PSL

Bo dza nów: dru zgo cą ca klę ska 
lo kal nych dzia ła czy wspie ra nych przez PiS

• W Bo dza no wie od by ło się re fe -
ren dum w spra wie od wo ła nia władz
gmi ny i roz pi sa nia no wych wy bo rów.

• Fre kwen cja w gło so wa niu by ła
zbyt ni ska, aby re fe ren dum by ło wią -
żą ce. Je rzy Sta ni szew ski po zo sta je
wój tem gmi ny.

W nie dzie lę, 24 kwiet nia, od by ło
się re fe ren dum w spra wie od wo ła nia
władz Bo dza no wa  i roz pi sa nia ko lej -
nych wy bo rów. Miesz kań cy od po wia da -
li na py ta nie, czy chcą od wo ła nia obec -
ne go wój ta Je rze go Sta ni szew skie go
(Pol skie Stron nic two Lu do we), jak rów -
nież za od wo ła niem ra dy gmi ny.

Ini cja to rzy re fe ren dum przed sta wi -
li wcze śniej dłu gą li stę za rzu tów wo bec

wój ta, w któ rych by ła mo wa m.in. o fi -
nan so wa niu ob cych in we sty cji z bu dże -
tu gmi ny, ne po ty zmie czy wzro ście de fi -
cy tu gmi ny. Wła śnie te za rzu ty, po sta -
wio ne przez lo kal nych dzia ła czy wspie -
ra nych przez Pra wo i Spra wie dli wość,
by ły pod sta wą do zor ga ni zo wa nia re fe -
ren dum.

Wójt gmi ny, Je rzy Sta ni szew ski, po
za po zna niu się z li stą za rzu tów, skie ro -
wał spra wę na dro gę są do wą. Kil ka dni
przed re fe ren dum Sąd Okrę go wy w
Płoc ku orzekł, że za rzu ty przed sta wio -
ne w ma te ria łach za chę ca ją cych do re fe -
ren dum są nie praw dzi we. Ni ska fre -
kwen cja pod czas re fe ren dum osta tecz -
nie za de cy do wa ła, że Je rzy Sta ni szew ski
po zo stał na sta no wi sku.

Wójt gmi ny Bo dza nów po zo sta je na sta no wi sku

W Bul ko wie od by ła się de ba ta
pod czas któ rej dys ku to wa no o bez -
pie czeń stwie na te re nie gmi ny.
Głów nym  or ga ni za to rem de ba ty
był ko men dant miej ski po li cji
w Płoc ku. Wzię li w niej udział m.in.
sta ro sta płoc ki Ma riusz Bie niek,
wójt Bul ko wa Ga briel Gra czyk, rad -
ni po wia to wi, i gmin ni, soł ty si oraz
miesz kań cy gmi ny.

W pierw szej ko lej no ści  przed sta wi -
cie le po li cji przed sta wi li stan bez pie -
czeń stwa na te re nie ca łej gmi ny. Ape lo -
wa li do wszyst kich obec nych o uświa da -
mia nie i przed sta wia nie miesz kań -
com   iż ich   współ dzia ła nie   z po li -
cją,  przy czy ni się do wy pra co wa nia roz -
wią zań dla naj bar dziej uciąż li wych pro -
ble mów z te re nu gmi ny. Póź niej by ła
dys ku sja. Miesz kań cy po stu lo wa li m.in.
zwięk sze nie licz by pa tro li na te re nie

gmi ny, lep szy kon takt te le fo nicz ny z po -
ste run kiem w Bo dza no wie, sku tecz niej -
sze in ter wen cje w zgła sza nych spra -
wach. Zwró ci li uwa gę na waż ny pro -
blem z prze jaz dem dro gą po wia to wą
w Bli cho wie pod czas or ga ni zo wa nych
tam dys ko tek. Za pro po no wa li po pra wę
in fra struk tu ry dro go wej po przez ak tu -
ali za cję zna ków dro go wych.

Po za koń cze niu de ba ty wójt Ga -
briel Gra czyk wspól nie z funk cjo na riu -
sza mi po li cji z Bo dza no wa, rad ny mi,
soł ty sa mi oraz miesz kań ca mi zło żył
kwia ty pod ta bli cą upa mięt nia ją cą ofia -
ry ka ta stro fy Smo leń skiej.

„Wspól nie bez piecz niej”
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W dniu 29 kwiet nia 2016 (pią -
tek) w na szej szko le od by ło się
uro czy ste po że gna nie klas ma -
tu ral nych – kla sy III LO, któ rej
wy cho waw cą by ła p. Agniesz ka
Bą kow ska – Krucz oraz kla sy
VI TA, p. Mag da le na Gmur czyk
– Okra sa. 

W cza sie uro czy stej aka de mii Pan
Dy rek tor, za pro sze ni go ście, ra da pe da -
go gicz na oraz ucznio wie klas młod -
szych po że gna li uczniów klas pro gra mo -
wo naj star szych. 

Po krót kich prze mó wie niach na -
stą pi ło wrę cze nie na gród dla naj lep -
szych ucz niów klas ma tu ral nych.
Wśród nich zna leź li się ucznio wie z li -
ceum: Ka mil Wnuk (4,38), Agniesz ka
Mą czyń ska (4,38), To masz Ko ło dziej -
ski (4,33), Ka ro li na Wron ka (4,10),
Mał go rza ta Czy trzyń ska (4,10) i Ja kub

Fer ski (4,10). Z tech ni kum na to miast
by li to: Syl wia Fo tek (4,80) i Ma te usz
Kil jan (4,03). Nie tyl ko za naj wyż sze
śred nie ucznio wie zo sta li na gro dze ni.
Wy róż nio ne zo sta ły tak że oso by za
suk ce sy w spo rcie, ko le te atral nym,
pro mo cji szko ły, ak cjach cha ry ta tyw -
nych oraz za pra ce spo łecz ne. 

Wszyst kim na gro dzo nym ser decz -
nie gra tu lu je my i ży czy my zda nia ma tu -
ry, eg za mi nu za wo do we go oraz dal -
szych suk ce sów edu ka cyj nych. 

Na ko niec aka de mii zo sta ły zro -
bio ne zdję cia pa miąt ko we z wy cho -
waw ca mi.

Bar tosz Je zier ski i Piotr Szcze pań -
ski ze Szko ły Pod sta wo wej im. Cze -
sła wa Hiń ca w Ro go zi nie   wy róż -
nie ni na mię dzy na ro do wym kon -
kur sie ma te ma tycz nym. 

Bar tosz Je zier ski i Piotr Szcze pań ski z
kla sy szó stej otrzy ma li wy róż nie nie w
Mię dzy na ro do wym Kon kur sie Ma te ma -
tycz nym KAN GUR. Obaj chłop cy uzy -
ska li wy so ki wy nik 113 pkt. (o 24 punk ty
lep szy niż przed ro kiem). To już ko lej ny

suk ces na szych mło dych ma te ma ty ków.
Do kon kur sów obu uczniów przy go to wa -
ła Mał go rza ta Ko no pac ka. Gra tu lu je my!

Kon kurs wy wo dzi się z Au stra lii,
gdzie zo stał za in au gu ro wa ny w la tach 80-
tych przez świa to wej sła wy po pu la ry za to -
ra ma te ma ty ki Pe te ra O’Hal lo ra na. W Eu -
ro pie zo stał zor ga ni zo wa ny po raz pierw -
szy w ro ku 1990, we Fran cji. W Pol sce pa -
tro nat nad Kon kur sem spra wu je Wy dział
Ma te ma ty ki i In for ma ty ki Uni wer sy te tu
Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu.

Wy róż nie ni na mię dzy na ro do wym
kon kur sie ma te ma tycz nym

Uro czy ste po że gna nie klas
ma tu ral nych w Czer wiń sku.

Ogrom ny suk ces uczniów z Mło dzie szy na.
Szta fe ta Gim na zjum pro wa dzo na przez
Pa na Ry szar da Wi śniew skie go za ję ła I
miej sce, szta fe ta Szkół Pod sta wo wych
pod kie runk iem Pa na Lesz ka Bor kow -
skie go za ję ła II miej sce.

Fan ta stycz na po go da i praw dzi wie
spor to wa at mos fe ra to wa rzy szy ły roz gry -
wa nym po raz pierw szy Po wia to wym Szta -
fe to wym Bie gom Ulicz no -Te re no wym z
oka zji uchwa le nia Kon sty tu cji 3. Ma ja. To
al ter na ty wa dla je sien nych bie gów nie pod -
le gło ścio wych. Or ga ni za to rzy, któ ry mi są
Sta ro stwo Po wia to we w So cha cze wie i Po -
wia to wy Ze spół Edu ka cji, Kul tu ry i Spor tu,
do szli do wnio sku, że ma jo wa au ra bar dziej
sprzy ja szkol nej ry wa li za cji na po wie trzu w
każ dej ka te go rii wie ko wej.

W pią tek 13 ma ja br. na star cie sta nę ło
bli sko dwu stu bie ga czy nie mal ze wszyst kich
stron po wia tu so cha czew skie go. Każ da z dru -
żyn skła da ła się z pię ciu chłop ców i pię ciu
dziew cząt. Szta fe ta od by wa ła się na prze ła jo -
wej tra sie nie opo dal sie dzi by Sta ro stwa. Start i

me ta tra dy cyj nie zlo ka li zo wa ne by ły na sta -
dio nie „Ogrod ni ka”. 

Nie za bra kło za cię tej spor to wej wal ki w
du chu fa ir -play, nie za bra kło też emo cji i
wspól nej za ba wy. W każ dej z ka te go rii po je dy -
nek na bież ni roz strzy gał się na ostat nich me -
trach.

Trzy naj lep sze ze spo ły w każ dym bie gu
otrzy ma ły pu cha ry: I Na gro da Sta ro sty Po wia -
tu So cha czew skie go, II Na gro da Prze wod ni -
czą ce go Ra dy Po wia tu So cha czew skie go, III
Na gro da Dy rek to ra Po wia to we go Ze spo łu
Edu ka cji, Kul tu ry i Spor tu. Oko licz no ścio we
me da le dla spor tow ców i opie ku nów ze spo -
łów z po dium wrę cza li oso bi ście – wi ce sta ro -
sta Ta de usz Głu chow ski oraz Adam Ra do życ -
ki, dy rek tor Po wia to we go Ze spo łu Edu ka cji,
Kul tu ry i Spor tu, któ rzy ki bi co wa li bie ga -

czom pod czas lek ko atle tycz nej ry wa li za cji.
Każ de go ro ku w bie gach nie pod le gło ścio -

wych bra li udział ucznio wie Gmi ny Mło dzie -
szyn. Tym ra zem rów nież nie za bra kło re pre -
zen ta cji Mło dzie szy na.

Oto wy ni ki za wo dów:
Ka te go ria - szko ły pod sta wo we
I msc. Bro chów, 
II msc. Mło dzie szyn – Sło wi kow ski

Adam, Wierz bic ka Ame lia, Du plic ka Ewe li -
na, Ma jew ski Da niel, Wi ciak Alek san dra, Sob -
czak Pa tryk, Owcza rzak Aman da, Mo kos Łu -
kasz, Grze siak An ge li ka, Or liń ski Kac per,
opie kun Le szek Bor kow ski 

3. No wa Su cha, 4. Iłów, 5. Szko ła Pod sta -
wo wa nr 3 So cha czew, 6. Kap tu ry.

Ka te go ria - gim na zja
I msc. Mło dzie szyn - Mo ni ka Ma jew ska,

Ka mil Ża kow ski, Ame lia Kę ska, Adam Dy -
biec, Wik to ria Wi ciak, Wik tor Or liń ski, Klau -
dia Sob czak, Kac per Win nic ki, Wik to ria
Szew czyk, Bar tło miej Kacz ma rek, opie kun –
Ry szard Wi śniew ski 

2. La so cin, 3. Iłów, 4. Ryb no, 5. No wa Su -
cha, 6. So cha czew nr 2, 7. So cha czew nr 1, 

8 Gim na zjum Po wia to we

I Po wia to we Szta fe to we Bie gi 
Ulicz no -Te re no we -Ogrom ny suk ces uczniów z Mło dzie szy na

Za pra sza my miesz kań ców gmi ny Ma ła
Wieś: dzie ci, mło dzież i oso by do ro słe do udzia łu
w kon kur so wych pre zen ta cjach pol skich pio se -
nek pod czas te go rocz nych Dni Gmi ny Ma ła
Wieś, któ re od bę dą się w ter mi nie 9-11 wrze śnia.
Na szym ce lem jest pro mo wa nie lo kal nych ta len -
tów oraz in te gra cja miesz kań ców w trak cie po pi -
sów wo kal nych uczest ni ków Gmin ne go Prze glą -
du Pio sen ki. Za chę ca my wszyst kich, któ rzy lu -
bią śpie wać do przy go to wa nia wy stę pu i udzia łu
w kon kur sie, pra gnąc jed no cze śnie, aby miał on
ra czej for mę za ba wy, niż ry wa li za cji.

Re gu la min:
1. W Gmin nym Prze glą dzie Pio sen ki mo że

wziąć udział każ dy miesz ka niec gmi ny Ma ła
Wieś. Uczest ni cy bę dą po dzie le ni na na stę pu ją ce
ka te go rie wie ko we:

- I ka te go ria: dzie ci przed szkol ne i z klas I -III
- II ka te go ria: mło dzież z klas IV -VI i gim na -

zjum
- III ka te go ria: mło dzież po nad gim na zjal na i

oso by do ro słe.
2. Prze gląd bę dzie miał prze bieg dwu eta po -

wy. W so bo tę 10 wrze śnia od bę dą się eli mi na cje w
każ dej ka te go rii wie ko wej. Nie za leż ne Ju ry przy -
zna wy róż nie nia, a spo śród wy róż nio nych wy bie -

rze wy ko naw ców, któ rzy za pre zen tu ją się pod czas
Fi na łu w nie dzie lę 11 wrze śnia. Wów czas zo sta ną
wy ło nie ni i na gro dze ni zwy cięz cy Prze glą du.

3. W Prze glą dzie mo gą brać udział: so li ści,
chó ry i ze spo ły wo kal no -in stru men tal ne re pre -
zen tu ją ce: przed szko la, szko ły pod sta wo we, gim -
na zjum, pa ra fie oraz in ne in sty tu cje i or ga ni za cje.

4. Każ dy wy ko naw ca przed sta wi nie wię cej
niż 2 utwo ry. Utwór mo że być wy ko na ny a cap -
pel la (bez akom pa nia men tu), z akom pa nia men -
tem lub z na gra nym pod kła dem. Je że li wy ko -
naw ca wy ko rzy stu je w cza sie pre zen ta cji pły tę z
pół play bac kiem, nie mo że ona za wie rać na gra -
nych chór ków ani gło sów so lo wych. Or ga ni za to -
rzy nie za pew nia ją in stru men tów w miej scu
Prze glą du, więc wy ko naw cy, któ rzy nie po sia da ją
na gra nych pod kła dów mu szą po sia dać wła sne
in stru men ty.

5. Pod kła dy mu zycz ne po win ny być na gra -
ne na pły cie CD w for ma cie au dio lub na pen dri -
ve i do star czo ne do aku sty ka bez po śred nio przed
wy stę pem. Pro si my zwró cić uwa gę na ja kość na -
grań.

6. Aby po twier dzić udział w Prze glą dzie, na le -
ży do star czyć kar tę zgło sze nia w ter mi nie do 25
sierp nia 2016 ro ku pod ad res:

Gmin ne Cen trum Kul tu ry Mul tiO sa da
09-460 Ma ła Wieś
ul. War szaw ska 31
Kar ty zgło sze nia bę dą do stęp ne od 1 czerw -

ca na stro nach in ter ne to wy chwww.mul tio sa -
da.pl oraz www.ma la wies.pl , a tak że na proś bę
za in te re so wa nych zo sta ną prze sła ne ma ilem lub
w for mie pa pie ro wej.

Uwa ga! Zgło sze nia każ de go wy ko naw cy na -
le ży do ko nać na od dziel nej kar cie zgło sze nia.

Oso ba zgła sza ją ca Wy ko naw cę jest zo bo -
wią za na do po da nia krót kiej in for ma cji o Wy ko -
naw cy dla kon fe ran sje ra.

7. Uczest ni cy przy stę pu jąc do Prze glą du
wy ra ża ją zgo dę na pu bli ko wa nie i prze twa rza nie
swo ich da nych oso bo wych w pu bli ka cjach i ogło -
sze niu wy ni ków.

8. Nie za leż ne Ju ry oce nia jąc pre zen ta cje,
zwró ci uwa gę na: do bór re per tu aru, wa run ki gło -
so we, dyk cję, po ziom wy ko na nia, wi ze ru nek sce -
nicz ny i ogól ny wy raz ar ty stycz ny.

Wszel kie do dat ko we in for ma cje moż na
uzy skać w GCK Mul tiO sa da:

tel. 570 604 311
e - ma il: mul tio sa da@gma il.com

Dni Gmi ny Ma ła Wieś 2016 - GMIN NY PRZE GLĄD PIO SEN KI
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reklama

6 ma ja 2016 r. w Szko le Pod sta wo wej
w Cho ci sze wie od by ło się 10-cio le cie
nada nia imie nia Mar szał ka Jó ze fa Pił -
sud skie go.

Uro czy stość roz po czę ła się mszą świę -
tą ce le bro wa ną przez pro bosz cza pa ra fii
pw. Św Le onar da Je rze go Zdun kie wi cza.
Ksiądz pro boszcz w swo im ka za niu na wią -
zy wał do barw nej i bo ga tej hi sto rii Pol ski
oraz do pa trio tów wal czą cych za oj czy znę. 

Po mszy świę tej uczest ni cy piąt ko -
wych uro czy sto ści uda li się w asy ście OSP
w Cho ci sze wie na te ren szko ły pod sta wo -
wej gdzie od by ły się na stęp ne czę ści ju bi le -
uszu. 

Po ode gra niu hym nu pań stwo we go
na stą pi ło uro czy ste od sło nię cie ta bli cy
upa mięt nia ją cej ofia ry wo jen i prze śla do -
wań. Ta bli cę od sło ni li Wójt Gmi ny Czer -
wińsk nad Wi słą Mar cin Gor tat, Pan
Mar cin Ko śmi der, przed sta wi ciel biu ra

po sel skie go Pa na Ma cie ja Wą si ka, Pa ni
Wie sła wa Gro nec ka, dy rek tor szko ły
Pod sta wo wej w Cho ci sze wie w la tach
1991 – 2008, Prze wod ni czą cy Ra dy Ro -
dzi ców Pan Bog dan Ra siń ski oraz Pa ni
Bar ba ra Wdo wiak, obec na dy rek tor
Szko ły Pod sta wo wej. Na stęp nie uczest ni -
cy uro czy sto ści wraz z ucznia mi zło ży li
przed ta bli cą wień ce ora ani Dy rek tor
Bar ba ra Wdo wiak przy wi ta ła wszyst kich
go ści a na stęp nie głos za brał Pan Mar cin
Ko śmi der, któ ry od czy tał list Pa na Po sła
Ma cie ja Wą si ka, któ ry ze wzglę du na
obo wiąz ki nie mógł sta wić się oso bi ście.

Pan Po seł w swo im li ście na wią zał do
Mar szał ka Pił sud skie go, twór cy nie pod le -
głej Pol ski, któ ry gdy by te raz żył cie szył by
się z wi do ku pol skich dzie ci, uczą cych się
w pol skiej szko le, w oj czy stym ję zy ku.  

Na stęp nie głos za brał Wójt Gmi ny
Mar cin Gor tat, któ ry na wstę pie wspo -
mniał hi sto rię z przed 10 lat, gdy ów cze sna
dy rek tor Szko ły Pa ni Wie sła wa Gro nec ka
wraz z na uczy cie la mi i Ra dą Ro dzi ców
pod ję li de cy zję o nada niu szko le imie nia
Mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go. Wójt po -
dzię ko wał za ten po mysł pod kre śla jąc, że
mło dzi lu dzi mu szą mieć ko goś, od ko go
mo gą czer pać ide ały, oso bę god ną na śla do -
wa nia, ja ką jest Mar sza łek Pił sud ski. 

Wójt Gmi ny za cy to wał rów nież myśl
Mar szał ka: „Być zwy cię żo nym i nie ulec
to zwy cię stwo, zwy cię żyć i spo cząć na lau -
rach to klę ska. – chciał bym aby te sło wa
mar szał ka tra fi ły do uczniów na ca łe ży -
cie.”

27 kwiet nia 2016 ro ku w Ze spo le Szkół im. Le oka dii Ber ge ro wej w Płoc ku od był się, pod ho -
no ro wym pa tro na tem Sta ro sty Płoc kie go Ma riu sza Bień ka, VIII Po wia to wy Kon kurs Hi sto -
rycz ny „Pol skie po wsta nia na ro do we 1794-1944. Od po wsta nia li sto pa do we go do po wsta nia
kra kow skie go”. Mi ło nam po in for mo wać, iż ucznio wie Gim na zjum w Ma łej Wsi -Ar ka diusz
Ziół kie wicz, uczeń kla sy III B, za jął II miej sce, na to miast Jan Je znach z kla sy III C zo stał na -
gro dzo ny wy róż nie niem.

Gra tu lu je my i ży czy my dal szych suk ce sów.

VIII Po wia to wy Kon kurs Hi sto rycz ny – Suk ces uczniów z Gim na zjum w Ma łej Wsi

Szko ła Pod sta wo wa w Cho ci sze wie 10-cio le cie nada nia imie nia Mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go 

W dniu 20 ma ja 2016 ro ku od by ła się
bar dzo waż na uro czy stość w ży ciu szko ły,
jak i ca łej spo łecz no ści lo kal nej Ko byl nik.
Te go dnia zbie gły się dwa waż ne wy da -
rze nia: dzie się cio le cie nada nia imie nia
szko le i VII Zjazd Sto wa rzy sze nia Ro dzin
Szkół Cho pi now skich. 

W uro czy sto ści uczest ni czy li mię dzy in -
ny mi: Sta ro sta Płoc ki – Pan Ma riusz Bie niek,
Bur mistrz Gmi ny i Mia sta Wy szo gród – Pan
Jan Bosz ko wraz z Prze wod ni czą cym Ra dy
Gmi ny i Mia sta – Pa nem Zbi gnie wem Bosz -
ko i Pa nią Se kre tarz – An ną Kos sa kow ską,
pro boszcz pa ra fii pod we zwa niem św. An ny
w Ko byl ni kach – ks. Ma rek Ję drze jew ski,
rad ny Gmi ny i Mia sta Wy szo gród – Pan An -
drzej Do ba czew ski oraz Dy rek to rzy Szkół
Cho pi now skich wraz z lau re ata mi i przed sta -
wi cie la mi szkół ze: Szko ły Pod sta wo wej im.
Fry de ry ka Cho pi na z Bro cho wa, Ze spo łu
Szkół Gmin nych nr 2 w Mał ki ni Gór nej,
Szko ły Pod sta wo wej nr 303 w War sza wie,
Szko ły Pod sta wo wej w San ni kach, Ze spo łu
Szkół w So cha cze wie. Na uro czy sto ści nie za -
bra kło rów nież za rzą du Sto wa rzy sze nia
w oso bach: Pre ze sa – Pa ni Aga ty Ka liń skiej,
wi ce pre ze sa – Pa ni Bo gu sła wy Sie kie ra, se kre -
ta rza – Pa ni Be aty Ko chań skiej. Wśród za pro -
szo nych go ści by li rów nież obec ni dy rek to rzy
i przed sta wi cie le in sty tu cji wspie ra ją cych
szko łę: Ban ku Spół dziel cze go Vi stu la w Wy -
szo gro dzie, Miej sko – Gmin nej Bi blio te ki Pu -
blicz nej w Wy szo gro dzie, Miej sko – Gmin -
ne go Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w Wy szo -
gro dzie, Rol ni czej Spół dziel ni Pro duk cyj nej
w Ra sze wie Wło ściań skim, Ochot ni czej Stra -
ży Po żar nej w Ko byl ni kach. W uro czy sto ści
uczest ni czy li tak że: by ła Pa ni Dy rek tor Szko -

ły – Pa ni Te re sa Ja rzyń ska – Ko per wraz zmę -
żem – Pa nem Grze go rzem Ko per, za rząd Ra -
dy Ro dzi ców, soł tys wsi, spon so rzy, Ra da Pe -
da go gicz na, Pra cow ni cy Szko ły i ucznio wie. 

Na wstę pie uro czy sto ści Dy rek tor Szko -
ły – Pa ni An na Ki joch przy wi ta ła za pro szo -
nych go ści. Ko lej nym punk tem pro gra mu by -
ła pre zen ta cja mul ti me dial na za ty tu ło wa -
na „10 lat w po dró ży z Cho pi nem”, któ ra po -
ka zy wa ła do tych cza so wą róż no rod ność
przed się wzięć sku pio nych wo kół Pa tro -
na Szko ły. 

W dal szej czę ści pro gra mu go ście by li
świad ka mi wi do wi ska mu zycz ne go w wy -
ko na niu szkol ne go ze spo łu lu do we go „Tań -
czą ce Fry de ry ki”, prze pla ta ne go zwy cię ski -
mi re cy ta cja mi wier szy w kon kur sie re cy ta -
tor skim „Cho pin w po ezji”. Barw ne ko stiu -
my, ory gi nal ne ukła dy ta necz ne, wzru sza ją -
ce re cy ta cje wzbu dzi ły praw dzi wy aplauz
wśród pu blicz no ści.

Po pro gra mie ar ty stycz nym na stą pi ło
pod su mo wa nie kon kur sów cho pi now skich
i uro czy ste wrę cze nie lau re atom dy plo mów
oraz na gród. Spon so ra mi uro czy sto ści ina gród

by li: Sta ro stwo Po wia to we w Płoc ku, Urząd
Gmi ny i Mia sta Wy szo gród, Sto wa rzy sze nie
Ro dzi na Szkół Cho pi now skich, Bur mistrz
Dziel ni cy Ur sy nów w War sza wie, Za rząd Rol -
ni czej Spół dziel ni Pro duk cyj nej w Ra sze wie
Wło ściań skim, Fir ma „Ag mar”, Fir ma „Se -
bex”, Pie kar nia w Wy szo gro dzie, Pań stwo An -
na i Jó zef Pio trow scy, Ra da Ro dzi ców
przy Szko le Pod sta wo wej w Ko byl ni kach. 

W tym ro ku zo sta ło prze pro wa dzo nych
sześć kon kur sów mię dzysz kol nych ad re so wa -

nych do szkół ze Sto wa -
rzy sze nia:

re cy ta tor ski w ka te -
go rii klas I – III, IV –
VI szkół pod sta wo wych
i gim na zjum,

pla stycz ny „Pro jekt
okład ki do pły ty z mu zy -
ką Fry de ry ka Cho pi -
na w ka te go rii klas I – III,

pla stycz ny „Mój pro jekt na po mnik
Cho pi na„(for ma prze strzen na) w ka te go rii
klas IV – VI,

pla stycz ny „Dwo rek Cho pi na” (for ma
prze strzen na) w ka te go rii klas IV – VI,

in for ma tycz ny w ka te go rii klas IV –
VI i gim na zjum „Pro jekt okład ki do pły ty
z mu zy ką Fry de ry ka Cho pi na – gra fi ka kom -
pu te ro wa”,

in for ma tycz ny wka te go rii klas IV– VIigim -
na zjum „Spo tka nie zCho pi nem – ko miks”.

W dal szej czę ści uro czy sto ści głos za -
bra li za pro sze ni go ście, gra tu lu jąc or ga ni -
za cji tak waż ne go przed się wzię cia i wrę -
cza jąc sym bo licz ne upo min ki. 

Na ko niec pro gra mu ucznio wie zło -
ży li kwia ty pod ta bli cą po świę co ną Fry -
de ry ko wi Cho pi no wi. Po tem na stą pi ło
uro czy ste prze cię cie wstę gi w Ką ci ku Pa -
tro na. Ce re mo nii do ko na li: Sta ro sta Płoc -
ki, Bur mistrz Gmi ny i Mia sta Wy szo gród
i Pre zes Sto wa rzy sze nia. Go ście mo gli
rów nież obej rzeć wy sta wę prac po kon -
kur so wych. 

Ostat nim punk tem uro czy sto ści by -
ło spo tka nie in te gra cyj ne przy ka wie.

Za wszel ką po moc umoż li wia ją cą or -
ga ni za cję VII Zjaz du Sto wa rzy sze nia Ro -
dzi na Szkół Cho pi now skich Dy rek tor
Szko ły, Ra da Pe da go gicz na, Pra cow ni cy
Szko ły oraz Ra da Ro dzi ców skła da ją naj -
ser decz niej sze po dzię ko wa nia. 

VII Zjazd Sto wa rzy sze nia Ro dzi na Szkół Cho pi now skich w Ko byl ni kach
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W związ ku z licz ny mi za py ta nia mi
od no śnie re kru ta cji ogła sza my na -
bór do kla sy pierw szej. In for mu je -
my row nież, że trwa ją za pi sy do
przed szko la na rok 2016/17.
Wszel kie nie zbęd ne do ku men ty
moż na otrzy mać w se kre ta ria cie
szko ły, jak rów nież po brać z po niż -
szych lin ków:

Dla cze go war to być uczniem Nie -
pu blicz nej Szko ły Pod sta wo wej im.
Hen ry ka Sien kie wi cza w No wym Ra -
dzi ko wie?  

Ta kich przy ja ciół jak tu nie znaj -
dziesz ni gdzie in dziej...Bę dziesz mógł
roz wi jać wszyst kie ze swych ta len tów,
bez wzglę du na to, w czym je steś do -
bry...  Na uczysz się czym tak na praw dę

jest pa mięć o Po la kach i dla cze go tak bar -
dzo na le ży pie lę gno wać tra dy cje na ro do -
we...  Bę dziesz mógł wziąć udział w wie -
lu in sce ni za cjach i uro czy sto ściach, a mo -

że na wet za ra zi my Cię pa sją do od gry wa -
nia po szcze gól nych ról...  Mo że na wet za -
sko czysz wszyst kich swo im pro fe sjo na li -
zmem...... lub od kry jesz w so bie nie co -
dzien ny i jak że wy jąt ko wy ak tor ski ta -
lent.  Okre śle nia fo re hand i bac khand już
ni gdy wię cej nie bę dą skry wa ły żad nej ta -
jem ni cy...  Z cza sem za czniesz się gać co -
raz wy żej, zdo by wa jąc przy tym licz ne
tro fea...   Bę dziesz czuł się jak w do mu,
prze ży wa jąc wspól nie ze wszyst ki mi
świę ta...Na wy ciecz kach nie tyl ko na -
uczysz się jeź dzić na łyż wach....po nie waż
bę dziesz mu siał wy go spo da ro wać jesz cze
trosz kę cza su na krę gle......a na wszyst -
kich prze rwach i in for ma ty ce bę dziesz
mógł się cie szyć szyb kim in ter ne tem...  

Pa mię taj! 
To, że bę dziesz cho dził do więk szej

szko ły wca le nie mu si ozna czać, że na -
uczysz się wię cej.  

Re kru ta cja uczniów w No wym Ra dzi ko wie.

W Czer wiń skiej szko le po wsta ły no we kie run ki kształ ce -
nia. ZS za pra sza wszyst kich za in te re so wa nych o za po -
zna nie się z no wy mi kie run ka mi i pod ję cie waż nych de -
cy zji co do swo jej przy szło ści . 

Je że li coś bę dzie wy ma ga ją ce wy ja śnie nia słu ży my
po mo cą i każ dej za in te re so wa nej oso bie po świę ci my
swój czas. Je ste śmy szko łą z wie lo let nim do świad cze -
niem, a na si pe da go dzy po sia da ją wy so kie kwa li fi ka cje i
wie lo let ni staż na ucza nia. Za pra sza my wszyst kich chęt -
nych.
1.Kla sa mun du ro wa z ele men ta mi ra tow nic twa   me dycz -
ne go o pro fi lach:
- po li cyj nym
- woj sko wym
- po żar ni czym

2.Kla sa ban ko wo eko no micz na (roz sze rze nie  z ma te ma ty ki)
3.Kla sa me dial na o pro fi lach:
- dzien ni kar stwo (roz sze rze nie: j. pol ski, ję zy ki ob ce)
- gra fi ka kom pu te ro wa (roz sze rze nie: in for ma ty ka)

4.Kla sa spo łecz no - praw na (roz sze rze nie: wos i hi sto ria)
5.Kla sa hu ma ni stycz na (roz sze rze nie: j. pol ski, j. ob ce,

wos lub hi sto ria)
6.Kla sa eu ro pej ska (roz sze rze nie: j. ob ce, wos)
7.Kla sa tu ry stycz na (roz sze rze nie: geo gra fia, j. ob ce)

PRO FIL MUN DU RO WY GWA RAN TU JE: 
∗ wy jaz dy w za kre sie szko le nia po li cyj ne go do jed no stek KPP,
KPSP, 2 Puł ku Sa pe rów,
∗ obóz szko le nio wy jed no st ce woj sko wej w Szcze ci nie,
∗ na uka sztuk wal ki,
∗ moż li wość pod ję cia pra cy w fir mach ochro ny mie nia i osób,
∗ kon ty nu owa nie na uki na Wyż szych Uczel niach Re sor to wych i
Cy wil nych
∗zdo by cie cer ty fi ka tu z wy szko le nia po li cyj ne go, woj sko we go
bądź po żar ni cze go pre mio wa ne go pod czas na bo ru do służb
mun du ro wych i uczel ni re sor to wych. 

reklama

17 ma ja wzno wi li śmy nasz spek takl
pro fi lak tycz ny „Smak obłę du” , któ ry
jest wspól nym przed się wzię ciem Ze -
spo łu Szkół im. Ja na Śnia dec kie go w
Wy szo gro dzie i Gim na zjum im. Bo ha -

te rów Bi twy nad Bzu rą w Wy szo gro -
dzie. To hi sto ria mło dej dziew czy ny,
któ rą pro ble my emo cjo nal ne, brak kon -
tak tu z ro dzi ca mi i osa mot nie nie wpy -
cha ją na dro gę uza leż nie nia. 

NO WE kie run ki kształ ce nia
w ZS Czer wińsk

Spek takl  - „Smak obłę du”
- przed się wzię cie Wy szo grodz kich Szkół
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Wszyst kich mi ło śni ków spor to wej
ry wa li za cji za pra sza my do Wy szo -
gro du na IX Pu char Wi sły 2016!!!

Ter min za wo dów: 3 lip ca 2016r.

Miej sce zbiór ki: Bul war nad Wi słą
w Wy szo gro dzie godz. 4:30.

Opła ta star to wa: 100 zł.

Zgło sze nia pi sem ne do za wo dów tyl -
ko na for mu la rzu oraz skan po twier dze nia
opła ty star to wej, na le ży prze słać dro gą
elek tro nicz ną na ad res: su m54@o2.pl do
dnia 17 czerw ca 2016r. Po tym ter mi nie
zgło sze nia nie bę dą przyj mo wa ne

Wszyst kie in for ma cje na te mat za -
wo dów (re gu la min, wy kaz ka te go rii,
itp.) bę dą na bie żą co uak tu al nia ne na
stro nie www.su m54.we dku je.pl oraz na
WWW.e -wy szo grod.pl

IX Pu char Wi sły Wy szo gród 2016 - Otwar te
Ogól no pol skie Za wo dy Spin nin go weSKLE PY

Bo ru ta Mo tors Sklep Mo to ry za cyj ny -Rę bow ska 66 (8-17)
tel.24 23 11 006
Sa lon Me blo wy RTV AGD -Max Elek tro -Ra ty Rę bow ska 55
tel.2423 11 038
Fuk sik Sklep Fir mo wy Śnież ka (8-17) tel.535 522 363 -790
293 481 

GA STRO NO MIA
Ca fe te ria Crem -ka wa lo dy de se ry Rę bow ska 29 tel.519 627
455
Go ści niec Le gen da -Re stau ra cja tel -535 621 212
Bi ko -Ser wi ce im pre zy Oko licz no ścio we OSP Wy szo gród tel
602 763 001

USŁU GI
Igieł ka Usłu gi kra wiec kie i Sto lar skie Rę bow ska 55 tel. 535
005 539
Sa lon Me blo wy RTV AGD -Max Elek tro -Ra ty Rę bow ska 55
tel.2423 11 038
ABI -Rę bow ska 66( 99-16) tel 24 23 11 006

UBEZ PIE CZE NIA
Agen cja Ubez pie cze nio wa PZU SA A.Krze miń ski tel.606
809 145
Agent Ubez pie cze nio wy ul.Rę bow ska 31 K.Kuz dzieł ło
tel.506 156 516

BIU RA
Biu ro Kre dy to we -po życz ki bez BIK Ubez pie cze nia Rę bow -
ska 31 K.Kuż dzieł ło tel.506 156 516
Biu ro Ra chun ko we Va pit Rę bow ska 55 tel.24 23 11 153
Biu ro Ra chun ko we EM -fin B.Choj nac ka Nie pod le gło ści 11B
tel.24 262 28 29

STO WA RZY SZE NIA
Sto wa rzy sze nie Lo kal na Gru pa Dzia ła nia -Ra zem dla Roz wo -
ju tel 24 263 61 9

BAN KI
Vi stu la Bank Spół dziel czy Gru pa BPS Rę bow ska 2 tel.24 23
11 200

USŁU GI
Ma tus -Bud ;da chy od Ado Z S.Ma tu szew ski Drwa ły tel.600
831 968
Wy ko ny wa nie in sta la cji elek trycz nych i po mia rów A.Ciar ka
tel.698 612 593
Bo ru ta Mo tors Ser wis Po jaz dów i urzą dzeń ogrod ni czych -
Rę bow ska 66 (8-17) tel.24 23 11 006

IN NE
Dom Po mo cy Spo łecz nej im.Jac ka Ku ro nia Nie pod le gło ści
5a tel.24 267 85 20
Ko ło Sum -54 Wy szo gród Skarb nik ul.Ki liń skie go 41 tel.608
610 555
OSK R.Tur kow ski Rę bow ska 57( jaz dy do szka la ją ce) tel 508
160 069

IN FOR MA TOR WY SZO GRODZ KI

Sto wa rzy sze nie Ko biet Wiej skich
Mal wa  w ra mach ogło szo ne go
przez Urząd Gmi ny Ma ła Wieś za da -
nia pu blicz ne go „Or ga ni zo wa nie im -
prez spor to wo -re kre acyj nych, za wo -
dów i tur nie jów na te re nie gmi ny
Ma ła Wieś”  po zy ska ło środ ki na re -
ali za cję pro jek tu Ro we rem przez
gmi nę Ma ła Wieś. 

W ra mach te go za da nia za pla no wa -
no  zor ga ni zo wa nie  cy klu 4 raj dów ro we -
ro wych po my śla nych ja ko  im pre zy to wa -
rzy szą ce: czy to gmin ne mu wy da rze niu,
czy hi sto rycz nej rocz ni cy lub świę ta.    

Pierw szy z za pla no wa nych raj dów
od był się 3 ma ja 2016 ro ku pod ha -
słem „Ro we ro wa Ma jów ka w gmi nie
Ma ła Wieś”. Po nad 50-oso bo wa gru pa
ro we rzy stów prze mie rzy ła oko ło 30
km tra sę po pół noc no – wschod niej
czę ści gmi ny Ma ła Wieś. Dzię ki współ -
pra cy Urzę du Gmi ny Ma ła Wieś i
GCK Mul tiO sa da, a tak że po mo cy

Stra ża ków, Po li cji oraz Służ by Zdro -
wia wszyst ko prze bie gło zgod nie z pla -
nem, któ re go nie zdo ła ła po krzy żo wać
na wet zmien na au ra.  Na ro we rzy stów

cze ka ła pysz na gro chów ka przy rzą -
dzo na przez Mal wy.

Raj dy to do sko na ła oka zja do in te gra cji
lo kal nej spo łecz no ści, co po twier dził swo ja

obec no ścią Wójt Gmi ny Ma ła Wieś Pan
Zyg munt Woj na row ski, bio rąc udział w ro -
we ro wym zma ga niu.  Po czu cie wspól no ty
wzmac nia ły tak że czap ki z dasz kiem i ko -

szul ki z na dru kiem pro mu ją cym nie tyl ko
jaz dę na ro we rze i tu ry sty kę ro we ro wą, ale
rów nież gmi nę Ma ła Wieś. 

Już dziś za pra sza my na ko lej ne raj dy
(w czerw cu „Rajd  Świę to jań ski”, lip cu
„Rajd Grun waldz ki”, a we wrze śniu ro -
we ro wy ob jazd do oko ła gmi ny z oka zji
Dni Gmi ny Ma ła Wieś pod ha słem „Ma -
ła Wieś z ro we ro we go sio deł ka”.

Te go ro dza ju spo tka nia miesz kań -
ców to nie tyl ko re cep ta na ak tyw ne
spę dze nie wol ne go cza su i za szcze pie -
nie od po wied nich na wy ków w mło -
dych lu dziach. To tak że pro mo wa nie
jaz dy na ro we rze. Ma my na dzie ję, że
sko ro idea wspól ne go bie ga nia na sta łe
we szła w har mo no gram dzia łań gmi ny
Ma ła Wieś i zdo by ła du że uzna nie
wśród miesz kań ców (o czym świad czy
tak licz ny udział  w co rocz nym Bie gu
Zdro wia or ga ni zo wa nym od kil ku na -
stu lat z oka zji Dni Gmi ny Ma ła Wieś),
na le ży po my śleć  o ko lej nej for mie ak -
tyw no ści fi zycz nej skie ro wa nej do sym -
pa ty ków dwóch kó łek – ro we rzy stów i
stwo rzyć cy klicz ną im pre zę ro we ro wą.

Ro we rem przez Gmi nę Ma ła Wieś

W so bo tę 23 kwiet nia w Płoc ku w
ha li spor to wej Or len Are na od był
się Ogól no pol ski Tur niej Tań ca
Spor to we go. W zma ga niach udział
wzię li tak że tan ce rze ze szko ły
pod sta wo wej w Ma łej Wsi. Ucznio -
wie tej szko ły roz wi ja ją swo je ta -
len ty i pa sję pod okiem in struk to -
rów ze  Szko ły Tań ca „Pa sjo nat”.
Oto ja kie wy ni ki osią gnę li na ostat -
nim tur nie ju:

I miej sce:
•Ja kub Kac przak – Na ta lia Kop -

czyń ska w ka te go rii 10-11 lat kla sa H
•Mał go rza ta Wi śniew ska – Oli wia

Ko la sa w ka te go rii 8-9 lat kla sa H

•Fi liń ska Bar ba ra – SO LO w ka te -
go rii 8-9 lat kla sa H

•Zu zan na Ka miń ska – SO LO w
ka te go rii 8-9 lat kla sa H

•Da wid Kło siń ski – Ka mi la Dą -
brow ska w ka te go rii  12-13 lat kla sa F

II miej sce:
•Mi ko łaj Pie lat – Mar ty na Raucz

w ka te go rii 10-11 lat kla sa H
•Ma te usz Go łę biow ski – Ja śmi na

Grze lak w ka te go rii 10-11 lat kla sa H
•Bar tek Do mbrow ski – Aisha Kor -

se niew ska w ka te go rii 8-9 lat kla sa H
•Mag da le na Nie mi row ska - SO LO

w ka te go rii 8-9 lat kla sa H
•Ja kub Gan kow ski – Mi cha li na

Cie szew ska w ka te go rii 12-13 lat kla sa F
III miej sce:
•Ja cek Wi śniew ski – Ma ria Je -

znach w ka te go rii 10-11 lat kla sa H
•Pa try cja Kac przak – SO LO w ka -

te go rii 10-11 lat kla sa H
•Hu bert Da ma ziak – An na Al ma -

ra Ter -Ka cha try an w ka te go rii 12-13 lat
kla sa G

Ser decz nie gra tu lu je my i ży czy my
dal szych suk ce sów! 

RA FAŁ KAR BO WIAK

SUK CE SY TAN CE RZY



Do te go dnia tzn. 18 ma ja te go ro -
ku ja Ja cek Jan czak ra zem z Tom -
kiem Ro go ziń skim przy go to wy wa li -
śmy się od po ło wy mar ca.

Cho dzi o or ga ni za cję i prze pro wa -
dze nie pierw szych, szkol nych za wo dów
w bie gu na orien ta cję. Zor ga ni zo wa li -
śmy ma py te re nu, po czy ni li śmy od po -
wied nie za ku py, na uczy li śmy dzie cia ki
orien ta cji w te re nie i nie zo sta ło nic in -
ne go tyl ko prze pro wa dzić za wo dy. Wie -
czo rem 17 ma ja po je cha li śmy przy go to -
wać tra sę bie gu (pa da ło, wró ci li śmy do
Wy szo gro du o 22:00, mo krzy) w la sach
nie opo dal Mło dzie szy na i... do dzie ła.

W bie gu wzię ło udział (na ochot -
ni ka) 19-cie trzy oso bo wych ze spo łów
(mę skich, żeń skich i mie sza nych) czy -
li 57 uczest ni ków. Pierw szy ze spół za -
opa trzo ny w ma pę, kar tę star to wą i
bu so lę wy ru szył na tra sę bie gu rów no
o 9:30, na stęp ny 3 mi nu ty póź niej itd.
Za da niem każ de go ze spo łu by ło od na -
le zie nie w te re nie dzie się ciu punk tów
na nie sio nych na ma pę tzw. lam pio -
nów i po wrót na miej sce star tu w jak
naj krót szym cza sie, gdzie na każ de go

uczest ni ka cze kał ta lerz go rą cej gro -
chów ki i bu łecz ki. Jed nym za ję ło to
nie wie le po nad go dzi nę, in nym po nad
trzy go dzi ny, ale to nie jest waż ne, oni
wszy scy wy gra li bo so bie po bie ga li po
le sie z ma pą i bu so lą, a o to cho dzi ło.
Naj przy jem niej sze z te go wszyst kie go

jest to, że po bie gu py ta li się kie dy bę -
dzie na stęp ny. Bę dzie!

Spe cjal ne po dzię ko wa nia ra zem z
Tom kiem skła da my Ro ber to wi Mi no -
dze za wy po ży cze nie sa mo cho du te re -
no we go.

TEKST I ZDJĘ CIA JAC KA JAN CZA KA

15Sport
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Dnia 15 ma ja na sta wach w Ma łej
Wsi od by ły się To wa rzy skie Za wo dy
Li no we ko ła „Sum” 54. Sta wi ło się
30 za wod ni ków (w tym jed na za -
wod nicz ka). By ło po chmur no i
wietrz nie. Od cza su do cza su wy glą -
da ło słoń ce.

Wy ło wio no spo ro kar pi oraz kil ka
wzdręg, krą pi, oko ni i ka ra si. Punk to wa -
ło 18-tu za wod ni ków. Szczę śliw cem,
któ re mu uda ło się zło wić wy mia ro we go
li na oka zał się Ka mil Brat kow ski. Mi mo
to Ka mil za jął dru gie miej sce. Wy prze -
dził go o 145g ko le ga Wie sław Ga wor -
ski, któ ry był bez kon ku ren cyj ny pod
wzglę dem ilo ści kar pi. 

O go dzi nie 11 za koń czo no za wo dy
i pod li czo no wy ni ki. Roz da no na gro dy
węd ki i ak ce so ria węd kar skie oraz dy -
plo my i pu cha ry. 

DZIĘ KU JE MY STO WA RZY SZE NIU
"SAN DACZ" ZA UDO STĘP NIE NIE ŁO WI SKA.

KLA SY FI KA CJA KOŃ CO WA:
1. Ga wor ski Wie sław 3495 g
2. Brat kow ski Ka mil 3350g
3. Su lik Mi chał 2970g
4. Ko pań ski Pa weł 2490g
5. Ja ni szew ski Ra fał 2320g
6. Tom kie wicz Wie sław 1965g
7. Syl we strzak Sta ni sław 1765g
8. Ku mo row ski Ma rek 1745g
9. Ja ni szew ski Mi ro sław 1550g

Kąt niak Le sze k1550g
10. Każ mier czak Sła wo mir 1525g
11. Żu chow ski Piotr 1345g
12. Pierz cha ła Ma riusz 940g
13. Tom kie wicz Ka rol 890g
14. Kły siak To masz 850g
15. Ko sow ski Hen ryk 765g
16. Gron kie wicz An drzej 700g
17. Żu chow ska Mał go rza ta 660g 
ZWY CIĘZ COM GRA TU LU JE MY!!!

Za wo dy li no we w Ma łej WsiPierw sze, szkol ne za wo dy w bie gu na orien ta cję.

Mar cin Buł ka to miesz ka niec   Wy -
szo gro du. Dziś zna go każ dy al bo przy naj -
mniej o nim sły szał kto in te re su je się pił ką
noż ną. Swo je pierw sze pił kar skie kro ki
sta wiał w klu bie LKS Ste gny Wy szo gród i
tu za szcze pio no mu mi łość do pił ki. Gdy
miał 12 lat, chciał spró bo wać swo ich
moż li wo ści da lej  i  prze niósł się do aka de -
mii pił kar skiej FC Bar ce lo na Esco la Var so -
via gdzie gra do dziś.Dzię ki ro dzi nie  któ -
ra   po mo gła mu zre ali zo wać je go ma rze -
nie oraz  cięż kiej pra cy i nie sa mo wi tej de -
ter mi na cji za kil ka ty go dni sta nie się bo -
ha te rem trans fe ru do jed ne go z naj więk -
szych klu bów na świe cie. W ostat nich

dniach otrzy mał dwie ofi cjal ne pro po zy -
cję przej ścia do FC Bar ce lo na oraz do
Chel sea Lon dyn. W oby dwu klu bach
prze by wał na te stach gdzie za pre zen to wał
się re we la cyj nie. W Bar ce lo nie tre no wał z
dru ży na mi U -19 oraz z Bar cą B (bez po -
śred nie za ple cze pierw szej dru ży ny). Na -
to miast w Lon dy nie od był tre nin gi z
pierw szą dru ży ną Chel sea z ta ki mi
gwiaz da mi ja Pe dro,Fa bre gas,Die go Co sta
czy Ha zard. Roz mo wy i ne go cja cje trwa ją
i ja kie by nie za pa dły   jed no jest pew ne,
chło pak z Wy szo gro du za chwi lę roz pocz -
nie pro fe sjo nal ną ka rie rę i wkro czy na pił -
kar skie sa lo ny sze ro kie go świa ta fut bo lu .

Na ro do we Świę to Trze cie go Ma ja
uczci li śmy me czem in te gra cyj nym w
Wo ro wi cach, po mię dzy 1. dru ży ną
klu bu, a mło dzie żą z ka dry U -17. 

Spo tka nie od by ło się w desz czu,
przez co by ły utrud nio ne wa run ki gry.
Jed nak że ca ły mecz od był się w mi łej at -
mos fe rze, a sę dzia od gwiz dał zni ko mą

ilość fau li. Mecz był do brą for mą tre nin -
gu dla obu ekip, a mło dzi za wod ni cy
klu bu zdo by li cen ne do świad cze nie od
star szych ko le gów.

MECZ IN TE GRA CYJ NY W WO RO WI CACH
- ŚWIĘ TO TRZE CIE GO MA JA

Pił kar skie sa lo ny -w któ rych
Buł ka ma już swo je miej sce
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