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Kon rad Pe płow ski (Kon dziu) to twar dy, uśmiech nię -
ty fa cet. Nie pa mię tam już kie dy go pierw szy raz
spo tka łem, ale na pew no był wte dy uśmiech nię ty.
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Jak wiele jest ludzi z ciekawymi pasjami, którymi by
mogli podzieliç się z innymi. Pomóc innym tylko dla
czystej satysfakcji. Stąd padł pomysł utworzenia
portalu internetowego. strona  5
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Wi tam z czerw co wym 
nu me rem ga ze ty 
e -wy szo grod.pl
Wi tam z ko lej nym nu me rem lo kal nej ga ze ty. Osta nie

week en dy ob fi to wa ły w lo kal ne fe sty ny Dni Wi sły, Dni

Bul ko wa, Wian ki Czer wiń skie i in ne te go ty pu im pre -

zy to już tra dy cja przed wa ka cyj nych spo tkań. Ko lej ne

więk sze im pre zy te go ty pu w na szym re jo nie od bę dą

się bli żej je sie ni, już po wa ka cjach.

Zmia na po go dy czy li ochło dze nie i de li kat ne opa dy

desz czu tak dłu go ocze ki wa ne go wy ba wi ły nas z in -

ne go pro ble mu, pro ble mu bra ku wo dy. Bra ki wo dy

w kra nach do tknę ły prak tycz nie miesz kań ców

wszyst kich gmin. W każ dej gmi nie ze wzglę du

na znacz ne zwięk sze nie po bo ru wo dy wy stą pi ły pro -

ble my z do sta wa mi. W nie któ rych re jo nach bra ki

wo dy by ły tak dra stycz ne że po wo do wa ły wstrzy ma -

nie dzia łal no ści firm. A jest to już po waż ny pro blem.

je śli ma my my śleć o ja kim kol wiek roz wo ju go spo -

dar czym na sze go re jo nu. 

Pro blem któ ry ca ły czas się o so bie przy po mi na to

bez pie czeń stwo na dro dze nr 62. 

Dro ga prze ła do wa na po jaz da mi za gra ża każ de mu

z nas na wet sta ra ją ce mu się jeź dzić naj bez piecz niej.

Wie le wy pad ków któ re się zda rza ją w na szym re jo nie

nie po wsta ją w wy ni ku bra wu ry. Czę sto jest to chwi lo -

wa nie uwa ga. Trze ba się za sta no wić czy moż na coś

zro bić aby ta dro ga nie wy ma ga ła aż tak du żej kon -

cen tra cji na każ dym me trze jaz dy. I aby dzia nia na po -

pra wę nie by ły sym bo licz ne tyl ko roz wią zu ją ce po -

szcze gól ne pro ble my.

Jak my śli cie czy kon tro le po li cji na uli cach miej sco -

wo ści i wle pia nie man da tów za nie za pię te pa sy

przy prze jeź dzie od skle pu do skle pu to jest dzia ła nie

dla na sze go bez pie czeń stwa? 

PA WEŁ KŁO BU KOW SKI
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Oso by fi zycz ne nie ma ją ce sta -
łe go miej sca za miesz ka nia na te ry -
to rium UE zwa ne da lej po dróż ny -
mi, ma ją pra wo do otrzy ma nia
zwro tu po dat ku za pła co ne go
przy na by ciu to wa rów na te ry to -
rium UE, któ re w sta nie nie na ru szo nym zo -
sta ły wy wie zio ne po za UE w ba ga żu oso bi -
stym po dróż ne go.

Zwrot po dat ku po dróż nym do ko ny wa ny
jest w zło tych przez upraw nio ne go sprze daw cę,
u któ re go na by to to war.

Zwrot po dat ku mo że być do ko na ny, je że li
po dróż ny wy wie zie za ku pio ny to war po za te ry -
to rium UE nie póź niej niż w ostat nim dniu trze -
cie go mie sią ca na stę pu ją ce go po mie sią cu w któ -
rym do ko nał za ku pu.

Pod sta wą do ko na nia zwro tu po dat -
ku jest przed sta wie nie przez po dróż ne go
imien ne go do ku men tu wy sta wio ne go
przez sprze daw cę, za wie ra ją ce go kwo tę
za pła co ne go po dat ku, na któ rym urząd
cel ny stem plem za opa trzo nym wnu mer

po twier dził wy wóz to wa ru.
Mi ni mal na kwo ta łącz nej war to ści za ku -

pów wraz z po dat kiem VAT, wy ni ka ją ca z iien -
ne go do ku men tu, wy sta wio ne go przez sprze -
daw cę, przy któ rej przy słu gu je zwrot VAT, wy -
no si 200 zł.

SPRZE DAW CA UPRAW NIO NY DO
ZWRO TU PO DAT KU VAT 

BO RU TA MO TORS 09-450 WY SZO GRÓD,
UL. RĘ BOW SKA 66 Te le fon.242311006czyn ne po -
nie dzia łek pią tek 8,00-17,00 so bo ta 8,00-15,00

In for ma cja do ty czą ca sys te mu zwro tu VAT – TAX FREE

W czerw cu 2013 r wła dze UGiM
Wy szo gród wraz ze spon so rem
Ban kiem Spół dziel czym Vi stu la
za ku pi ły jed nost kę pły wa ją cą
WA TER BUS 901 prze zna czo ną
do rej sów tu ry stycz nych po Wi -
śle. Zo stał też ogło szo ny kon -
kurs na na zwę dla tej jed nost ki.
Tram waj wod ny zo stał na zwa ny
VI STU LA i pod ta ką na zwą funk -
cjo nu je do dziś.

Vi stu la po sia da prze dział pa sa -
żer ski o lek kiej kon struk cji, jest za -

da szo ny i za bez pie czo ny przed wia -
trem i desz czem. Jed no ra zo wo
na po kład mo że za brać 12-14 osób
do ro słych. Przez dwa la ta stał się już
sta łą atrak cją tu ry stycz ną Wy szo gro -
du. Rejs tram wa jem trwa oko ło 50
min. do li ną po mię dzy Czer wiń -
skiem a Wy szo gro dem któ ra jest jed -
nym z pięk niej szych frag men tów
Wi sły. Tu ry ści ko rzy sta ją cy z rej sów,
mo gą po dzi wiać pięk no dzi kiej nie -

ure gu lo wa nej rze ki. Moż na tu po -
dzi wiać na tu ral ny cha rak ter rze ki,
licz ne wy spy, sta ro rze cza i bocz ne
ka na ły. Du żą atrak cją są rów nież wy -
so kie skar py wi śla ne glin mo re no -
wych spa da ją ce nie mal wprost
do wo dy.

Obec nie od 01,05,2014 tram wa -
jem za rzą dza fir ma Fresh Mar ket Wy -
szo gród.Tram wa jem kie ru je do świad -
czo ny ka pi tan pan Bo gu sław Pie la ciń ski.

Rej sy od by wa ją się w każ dy week end:  

So bo ta w godz.: 14.00, 15.00, Prze rwa,
17.00, 18.00, 19.00.

Nie dzie la w godz.: 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, Prze rwa, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00.

W po zo sta łe dni ty go dnia tyl ko rej sy gru po -
we (co naj mniej 6 osób do ro słych, po uprzed niej
re zer wa cji te le fo nicz nej).

Ce ny bi le tów:
• oso by do ro słe – 10 zł.
• dzie ci od 3 do 12 lat – 5   zł.
Bi le ty do na by cia u Ka pi ta na Tram wa ju.
Ist nie je moż li wość re zer wa cji tram wa ju

na in dy wi du al ne za mó wie nie pod nr te le fo nów:
794-600-501 lub 24-23-12-179.

Vi stu lą po Wi śle

12 czerw ca w Gim na zjum z Od dzia -
łem In te gra cyj nym im. An ny Na kwa -
skiej w Ma łej Wsi od by ła się uro czy -
stość, któ ra by ła pod su mo wa niem
dzia łań w ra mach pro jek tu Przy wró -
cić Ja dwi gę re ali zo wa ne go wspól nie
z Fun da cją Zie lo ny Pro mień, a współ -
fi nan so wa ne go przez Fun da cję Ban -
ku Za chod nie go WBK w ra mach pro -
gra mu „Tu miesz kam, tu zmie niam”. 

Ja dwi ga Na kwa ska z do mu Kor -
win – Szy ma now ska zmar ła w 1937
ro ku, to ostat nia dzie dzicz ka i wie lo -
let nia miesz kan ka Na kwa si na i Kę py
Pol skiej. Uro czy stość roz po czę ła się
o go dzi nie 10.00 w ko ście le pod we -
zwa niem św. Kle men sa w Kę pie Pol -
skiej mszą świę tą ce le bro wa ną przez
księ dza pra ła ta Wi tol da Kar po wi cza,
a po niej po świę co na zo sta ła ta bli ca
upa mięt nia ją ca Ja dwi gę Na kwa ską.

Po zło że niu wień ców i oko licz no ścio -
wych prze mó wie niach, za pro sze ni
go ście obej rze li za baw ną, uwspół cze -
śnio ną wer sję ko me dii Alek san dra
Fre dry „Pan Jo wial ski” w wy ko na niu
gim na zja li stów oraz kon cert for te -
pia no wy. Wszy scy za pro sze ni obej -
rze li rów nież wy stęp kwar te tu in -
stru men tów dę tych uczniów Pań -
stwo wej Szko ły Mu zycz nej w Płoc ku
oraz wzię li udział w se sji na uko wej

po świę co nej lo som zie mian w XX
wie ku po cho dzą cych z gmi ny Ma ła
Wieś. Uro czy sto ści dla uczniów gim -
na zjum w Ma łej Wsi by ły ko lej nym
eta pem po zna wa nia krę gu ro dzi ny
pa tron ki szko ły – An ny Na kwa skiej.
Dzia ła nie mia ło na ce lu ak ty wi za cję
mło dzie ży gim na zjum i za chę ce nie
jej do ba da nia hi sto rii re gio nal nej.
Wię cej in for ma cji na por ta lu www.e -
-wy szo grod.pl 

Przy wró cić Ja dwi gę – pod su mo wa nie dzia łań w ra mach pro jek tu

Sza now ni Pań stwo!
Od pew ne go cza su od miesz kań -

ców Wy szo gro du otrzy mu je my róż -
ne   opi nie na te mat lo ka li za cji po -
mni ka dh Wa cła wa Mil ke. 

Obec nie po mnik zlo ka li zo wa -
ny jest przy na brze żu wi śla nym, kil -
ka lat wcze śniej umiej sco wio ny był
na skar pie wy szo grodz kiej. Naj czę -
ściej pod no szo ne ar gu men ty

za zmia ną miej sca to na gmin na or ga -
ni za cja nie for mal nych spo tkań,
po któ rych po zo sta ją za nie czysz cze -
nia na te re nie wo kół po mni ka, co

uwła cza cha rak te ro wi te go miej sca.
W związ ku z po wyż szym zwra ca -

my się do Pań stwa z proś bą o opi nie na te -
mat te go, czy po mnik po wi nien zmie nić

lo ka li za cję i je śli tak, to w któ rym miej scu
na le ży go umie ścić. 

Wszel kie pro po zy cje pro si my kie ro wać
na ad res e -ma il: aga ta.szczu row ska@wy szo grod.pl,

bądź ko re spon den cyj nie UGiM Wy szo gród ul. Rę -
bow ska 37, 09 – 450 Wy szo gród.

Z wy ra za mi sza cun ku
Bur mistrz Gmi ny i Mia sta

Wy szo gród
Jan Bosz ko

Mu zeum Wi sły za pra sza na wy sta wę
war szaw skich ar ty stów na te mat Wi sły 

Wy sta wa no si ty tuł   „na tam ten brzeg – rzecz o Wi śle” i jest ilu stra cją Wi sły
od jej źró deł do uj ścia. Każ da z prac jest wy ce nio na i moż na ją ku pić. Wy sta wa czyn -
na jest od 22 czerw ca do koń ca sierp nia br
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Dalsza droga Ks. Dariusz Skoczylas 
Ksiądz Dariusz Skoczylas w czerwcu odebrał od księdza Biskupa Piotra
Libery nominacja na probostwo w parafii św., Kazimierza w Lucieniu koło
Płocka. Obowiązki proboszcza obejmie z dniem 1 września.. 

Ks. Dariusz Skoczylas pochodzący z Makowa Mazowieckiego, przyjął święcenia
kapłańskie 14 czerwca 1997 roku.25 sierpnia po piętnastu latach kapłaństwa,
został wikarym parafii Św. Trójcy w Wyszogrodzie. Przez dwa lata posługi
kapłańskiej angażował się w życie tutejszych mieszkańców. Wiele ciekawych
inicjatyw nie tylko związanych z kościołem sprawiło, że wyszogrodzianie zaczęli
angażować się w życie społeczne. Dziękujemy za wspólnie spędzone dwa lata,
życzymy siły i zapału do dalszej pracy

Nar ko ty ki i al ko hol sta no wią po -
waż ne za gro że nie dla dzi siej szej
mło dzie ży. Dość ła twy do nich do -
stęp i lek ce wa że nie skut ków ich
za ży wa nia, do pro wa dzi ły do nie jed -
nej ludz kiej tra ge dii. 

Jak groź ne są uza leż nie nia, jak po -
tra fią znisz czyć fi zycz nie i psy chicz nie
czło wie ka, w for mie spek ta klu te atral -
ne go, przed sta wi li swo im ró wie śni kom
oraz zgro ma dzo nej w wy szo grodz kim
am fi te atrze pu blicz no ści, ucznio wie
z Ze spo łu Szkół im. J. Śnia dec kie go oraz
Gim na zjum im. Bo ha te rów Bi twy
nad Bzu rą w Wy szo gro dzie. 

Spek takl pt.:,, Smak obłę du” 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. Jej spo koj ne i uło żo ne ży -
cie, w krót kim okre sie cza su zmie nia się
w kosz mar – kra dzie że, od da wa nie się
za pie nią dze, co raz więk sze daw ki nar -
ko ty ków i co raz bar dziej agre syw ne uro -
je nia, do pro wa dza ją ją na skraj sza leń -
stwa. Na szczę ście, w ostat nim mo men -
cie z po mo cą dziew czy nie przy cho dzi
oj ciec, a ona sa ma sta je się póź niej te ra -
peut ką uza leż nień i na wła snym przy -
kła dzie ostrze ga mło dzież przed skut ka -
mi za ży wa nia nar ko ty ków. 

Ca łość ob ra zu prze pla ta mu zy ka
z róż no rod nych ga tun ków, w du żej czę -
ści wy ko ny wa na bez po śred nio na sce nie
przez uczniów.

W ro lę głów nej bo ha ter ki – An ny
Nie byl skiej, zna ko mi cie wcie li ła się An -
na Ma jew ska – uczen ni ca ZS w Wy szo -
gro dzie. Ja ko oj ciec – dru ga waż na po -
stać przed sta wie nia, part ne ro wał jej Ra -
do sław Grusz ka, rów nież re pre zen tant
ZS. Obok nich wy stą pi ły tak że: Alek -
san dra Au gu sty niak, Wio let ta Mi chal -
ska, Mar ty na Duch, Na ta lia Fa bi siak
(wo kal). Mu zy ką zaj mo wa ła się Ju sty -
na Stal czew ska, któ ra akom pa nio wa ła
ar ty stom,, na ży wo”.

Ja ko ak to rzy, świet nie spra wi li się
tak że ucznio wie ucznio wie Gim na -
zjum w Wy szo gro dzie. Nie za po mnia ne
ro le za gra li Wik to ria Si dor (na uczy ciel -
ka) oraz Do mi nik Pie la ciń ski (de aler Lo -
lo). Na sce nie po ja wi li się rów nież: Kin -
ga Więc kow ska, Ju lia Przy stu pa, Ol ga
Szy mań ska, Ma te usz Jam ka, Ka mil Ro -
so siń ski oraz w pio sen kach – Ju lia

Więc kow ska i Iga Fa bia no wicz, któ rym
tło mu zycz ne na gi ta rze stwo rzył Da -
mian Gó rec ki.

Nad re ży se rią spek ta klu czu wa li na -
uczy cie le – p. Ka ta rzy na Ka miń ska (ZS)
oraz p. Hu bert Więc kow ski (Gim na zjum),
któ ry był tak że au to rem sce na riu sza.

,, Smak obłę du” to pierw sze, w tej
for mie, wspól ne przed się wzię cie
dwóch za przy jaź nio nych, są sia du ją -
cych ze so bą szkół. Są dząc po re ak cji
pu blicz no ści, jak naj bar dziej traf ne
i ro ku ją ce na dzie je na dal sze, bra ter -
skie pro jek ty. 

Smak obłę du w am fi te atrze

reklama



Już po raz XXIII, w ma łym, acz kol wiek bar dzo
ser decz nym i go ścin nym No wym Mi sze wie
k/Płoc ka, gdzie Jar otu la nas sze ro ko, od by ła
się Let nia Olim pia da Spor to wa dla osób Nie -
peł no spraw nych No we Mi sze wo ‘2015.

By ła to im pre za prze zna czo na dla lu dzi nie -
peł no spraw nych (in te lek tu al nie i ru cho wo) z
pla có wek opie kuń czo - te ra peu tycz nych ta kich
jak do my po mo cy spo łecz nej, warsz ta ty te ra pii
za ję cio wej, ośrod ki szkol no - wy cho waw cze, za -
kła dy ak ty wi za cji za wo do wej oraz śro do wi sko we
do my sa mo po mo cy, z te re nu Ma zow sza oraz
wo je wództw ościen nych.              

W te go rocz nej XXIII edy cji Olim pia dy
udział wzię li spraw ni ina czej z 23 pla có wek
opie kuń czo – te ra peu tycz nych z wo je wódz twa
ma zo wiec kie go w ilo ści 250 uczest ni ków. Re -
pre zen to wa li oni na stę pu ją ce pla ców ki:

Bram ki DPS 
Brwil no DPS 
Cie cha nów DPS 
Czu bin DPS 
Go śli ce DPS 
Ha mer nia DPS 
Imiel ni ca WTZ 
Ko sze lew DPS 
Ko sze lew WTZ 
Mi ro sław WTZ 
Mie nia DPS 
Mło dzie szyn DPS 
Płock DPS Przy ja znych serc 
Płock WTZ ul. Kró lo wej Ja dwi gi 
Sa do wa DPS 
Sta ni sła wo wo RZAZ 
Szczu to wo DPS 
Woj szy ce DPS 
Wo la Chru ściń ska DPS 
Za krze wo DPS 
Za krze wo WTZ 
Mi sze wo DPS 
Mi sze wo WTZ

Olim pia da or ga ni zo wa na jest na te re -
nie i przy współ udzia le Do mu Po mo cy Spo -
łecz nej „Nad Ja rem” w No wym Mi sze wie i
Warsz ta tów Te ra pii Za ję cio wej przy DPS
„Nad Ja rem”, zaś głów nym jej or ga ni za to -
rem jest Sto wa rzy sze nie Na Rzecz Roz wo ju
Pol skiej Wsi „Ra zem Le piej” z No we go Mi -
sze wa.

W trak cie trwa nia Olim pia dy ro ze gra nych
za sta ło 8 kon ku ren cji spor to wych:

- bieg na 50 m.;
- rzut pił ką mięk ką;
- rzut pił ką do ko sza;
- pchnię cie ku lą;
- skok w dal z miej sca;
- rzut lot ką do tar czy;
- te nis sto ło wy;
- prze cią ga nie li ny
od dziel nie dla ko biet od dziel nie dla męż -

czyzn oraz kon ku ren cje dru ży no we. Do dat ko -
wo od by wa ły się kon kur sy i za ba wy o cha rak te -
rze in te gra cyj nym za rów no dla uczest ni ków
Olim pia dy, jak i człon ków śro do wi ska lo kal ne go
– dzie ci i mło dzie ży oraz miesz kań ców oko licz -
nych miej sco wo ści.

Du ży na cisk kła dzio ny był na in te gra cję nie -
peł no spraw nych z ludź mi peł no spraw ny mi  z te re -
nu Mi sze wa i oko licz nych miej sco wo ści. W tym
ce lu do dat ko wy mi atrak cja mi Olim pia dy by ły:

- wy stęp ze spo łu MA VERS,
- wy stęp ar ty stycz ny Ca po ueira Płock [na

za koń cze nie ce re mo nii za mknię cia Olim pia dy],
- in te gra cyj na za ba wa ta necz na, któ rą po -

pro wa dził Ze spół QU EST (na za koń cze nie
Olim pia dy).

Waż nym ele men tem Olim pia dy by ła rów -
nież pro mo cja osób nie peł no spraw nych, któ ra
zna czą co wpły nę ła na kształ to wa nie ich po zy -
tyw ne go wi ze run ku i dzię ki te mu zmniej sza
róż ne prze ja wy dys kry mi na cji i od rzu ca nia.

Olim pia da w Mi sze wie ma swo ją wie lo let nią
hi sto rię: Na po cząt ku by ła to im pre za ogól no pol -
ska, przez pierw szych kil ka lat trzy dnio wa [każ da
jej edy cja], w du żej mie rze spor to wo – re kre acyj na.
Rok rocz nie gro ma dzi ła oko ło 250 - 300 uczest ni -
ków przy jezd nych, do te go to wa rzy szą ca im ka dra
opie kuń cza, nie peł no spraw ni miesz kań cy Do mu
„Nad „Ja rem” i uczest ni cy Warsz ta tów Te ra pii Za -
ję cio wej z Mi sze wa – 200 osób, dzie ci i mło dzież z
po bli skich szkół, lo kal na spo łecz ność w ilo ści do
600-800 osób, to re kor dy po szcze gól nych edy cji
Olim piad naj pierw w Mi sze wie Mu ro wa nym,
póź niej po zmia nach ad mi ni stra cyj nych w No -
wym Mi sze wie. W te go rocz nej im pre zie udział
wzię ło ok. 600 osób [nie wli czam do tej gru py
miesz kań ców DPS na sta łe tu za miesz ku ją cych  w
ilo ści 185 osób oraz przed sta wi cie li ich ro dzin,
któ rzy przy je cha li w tym dniu do Mi sze wa].

Głów ne nie zmien ne ce le or ga ni za cji im -
pre zy:

I. Po pu la ry za cja dys cy plin spor to wych i ak -
tyw no ści ru cho wej wśród osób nie peł no spraw -
nych;

II. Stwo rze nie wa run ków god ne go za pre -
zen to wa nia się, moż li wo ści współ za wod nic twa,
któ re jest bodź cem i sty mu la to rem roz wo ju psy -
cho fi zycz ne go;

III. In te gra cja osób nie peł no spraw nych ze
śro do wi skiem opar ta na zdro wych za sa dach
wza jem nej ak cep ta cji i sza cun ku;

IV. Uświa do mie nie ogó ło wi spo łe czeń -
stwa, że lu dzie o ob ni żo nej spraw no ści psy cho fi -
zycz nej ma ją nie tyl ko ta kie sa ma pra wa, ale po -
sia da ją też pre dys po zy cje do uczest nic twa w spo -
rcie, a przez to rów nież w nor mal nym ży ciu.

Wa run ki uczest nic twa:
I.  Każ da dru ży na mo gła wy sta wić mak sy -

mal nie 8 za wod ni ków/czek;
II. Każ dy uczest nik mógł wziąć udział tyl ko

w dwóch in dy wi du al nych kon ku ren cjach spor -
to wych oraz jed nej dru ży no wej;

III. Każ da dru ży na by ła re pre zen to wa na
przez ka pi ta na ze spo łu;

IV. Dru ży ny bio rą ce udział w Olim pia dzie
przy wio zły ze so bą ma skot kę dru ży ny. Bra ła ona
udział w kon kur sie, zo sta ła rów nież za pre zen to -
wa na pod czas uro czy sto ści otwar cia;

V. Dru ży ny wraz z opie ku na mi przy je cha -
ły na wła sny koszt.

Wszyst kim uczest ni kom Olim pia dy za -
pew ni li śmy:

I. Obiad i ko la cję, w trak cie trwa nia Olim -
pia dy oraz ka wę, her ba tę, cia sta, owo ce, na po je i
sło dy cze;

II.  Opie kę me dycz ną;
III.  Pu cha ry i na gro dy rze czo we oraz pacz -

ki ze sło dy cza mi dla dru żyn, me da le oraz dy plo -
my dla wszyst kich za wod ni ków;

IV. Do dat ko wo pu cha ra mi uho no ro wa li -
śmy dwo je uczest ni ków [ko bie tę i męż czy znę]
uzna nych i wy bra nych przez Sę dzie go Głów ne -
go ja ko za wod ni ków naj le piej pre zen tu ją cych po -
sta wę fa ir play.

Ho no ro wym pa tro nem Olim pia dy był Sta -
ro sta Płoc ki Ma riusz Bie niek.

Ce re mo nia otwar cia Olim pia dy po prze -
dzo na zo sta ła, jak co ro ku uro czy stą mszą świę tą
od pra wio ną w ka pli cy Do mu „Nad Ja rem” w in -
ten cji nie peł no spraw nych spor tow ców oraz ich
opie ku nów, po niej zaś na stą pi ło po wi ta nie
uczest ni ków i ho no ro wych go ści. Pod czas roz po -
czę cia im pre zy, uczest ni cy Olim pia dy zło ży li

przy się gę olim pij ską [„Pra gnę zwy cię żyć, lecz je -
śli nie bę dę mógł zwy cię żyć, bę dę dziel ny w
swym wy sił ku”], wspól nie wy słu cha no Hym nu
i do ko na no otwar cia Olim pia dy. Po za koń cze niu
ce re mo nii otwar cia, w nie bo po szy bo wa ły pę ki
ko lo ro wych ba lo nów oraz wy stą pił Ze spół Ma -
vers. W cza sie po przed nich edy cji Olim pia dy w
cza sie ob cho dów ju bi le uszy 5, 10, 18 - le cia wy -
stę po wa li tu: Ze spo ły De Mo no, Czer wo ny Tu li -
pan, Ma sters, czy Cli ver, a tak że Ivan Ko ma ren -
ko, jak i Pa weł Za wier ka oraz gru pa Mejk.

Tra dy cją Olim piad sta ły się po zdro wie nia
dla nie peł no spraw nych spor tow ców bio rą cych
udział w im pre zie wy ko ny wa ne [prze sy ła ne]
przez lu dzi spor tu, ar ty stów i lu dzi me diów. W
na szym do mo wym ar chi wum ma my po zdro -
wie nia od m.in. le gen dar ne go nie ży ją ce go już
Ka zi mie rza Gór skie go, An to nie go Piech nicz ka,
An drze ja Su pro na, Ja na To ma szew skie go, czy
mu zy ków i ar ty stów es tra dy: Miet ka Szcze śnia -
ka, Kry sty ny Proń ko, Re na ty Prze myk, nie ży ją -
ce go już Mir ka Bre gu ły, czy Ha lin ki Młyn ko wej,
Big Day, Nor bie go, jak i Mo ni ki Ku szyń skiej,
Ewe li ny Li sow skiej oraz od Ze spo łu Clas sic oraz
Nor bie go, Boys, Ka mi la Bed nar ka, Ma ry li Ro do -
wicz czy gru py Enej.

W na szą XXIII let nią ak cję za an ga żo wa li się
tak że lu dzie szkla ne go ekra nu - Ka ta rzy na Do -
wbor, Aga ta Mły nar ska, Kon jo Ra dek Brzóz ka,
Ja rek Kret czy Szy mon Ho łow nia. W cza sie
ubie gło rocz nej edy cji Olim pia dy do gro na
gwiazd „po zdra wia ją cych” do łą czy ła rów nież
Am ba sa dor wszyst kich Nie peł no spraw nych
An na Dym na.

Wśród go ści, któ rzy przy by li na Olim pia dę
do Mi sze wa by li: Sta ro sta Płoc ki Ma riusz Bie -
niek,   Kie row nik Od dzia łu Po li ty ki Spo łecz nej
Płoc kiej De le ga tu ry MUW w War sza wie Mi ro -
sła wa Woź nia kow ska, 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, Rad ni Po wia to wi: Ewa Ko wa -
lak, An drzej Ku liń ski, Ja ro sław Do ro bek, Wójt
Gmi ny Bo dza nów Je rzy Sta ni szew ski. By li z na -
mi tak że Miesz kań cy Mi sze wa i oko licz nych
miej sco wo ści, dzie ci i mło dzież z lo kal nych szkół
z te re nu No we go Mi sze wa. Nie za bra kło też
wier nych Przy ja ciół Olim pia dy, któ rzy bez
wzglę du na po go dę, rok rocz nie przy jeż dża ją do
Mi sze wa i wspie ra ją „spraw nych ina czej”.

Te go rocz ną ce re mo nię otwar cia im pre zy
uświet nił wy stęp Ze spo łu Ma vers.

Po za koń cze niu kon ku ren cji spor to wych,
któ re od by wa ły się na bo isku spor to wym Do mu
„Nad Ja rem” w No wym Mi sze wie, na za koń cze -
nie Olim pia dy od by ła się ce re mo nia za mknię cia
im pre zy. Każ da dru ży na pod cho dzi ła do po -
dium i otrzy ma ła pu char oko licz no ścio wy oraz
na gro dy rze czo we, a tak że pacz ki ze sło dy cza mi

ufun do wa ne przez Or ga ni za to rów i Spon so rów.
In dy wi du al nie każ dy z uczest ni ków otrzy mał
dy plom uczest nic twa, zaś naj lep si spor tow cy po
każ dej z ro ze gra nych kon ku ren cji otrzy ma li me -
da le za za ję cie I, II bądź III miej sca.

Na za koń cze nie im pre zy od by ła się za ba wa
in te gra cyj na, któ rą po pro wa dzi ła od lat do brze
zna na gru pa QU EST, któ rą z po wo dze niem
moż na na zwać Przy ja ciół mi Olim pia dy. Wie -
czo rem, to oni nada wa li rytm.

Or ga ni za to rzy XXIII Let niej Olim pia dy
Spor to wej Osób Nie peł no spraw nych

No we Mi sze wo ‘2015 skła da ją ser decz nie
po dzię ko wa nia za wpar cie fi nan so we i rze czo we
wszyst kim Fir mom i In sty tu cjom, któ re przy -
czy ni ły się do or ga ni za cji i spraw ne go prze bie gu
im pre zy. A są to:
- Po wiat Płoc ki
- Pań stwo wy Fun dusz Re ha bi li ta cji Osób Nie -
peł no spraw nych
- URZĄD GMI NY BO DZA NÓW
-  GŁÓW NY SPON SOR OLIM PIA DY ENER -
GA S.A. GDAŃSK
- CNH IN DU STRIAL
-  PHU „ PIK  Sp. J. PŁOCK
- DIAG MER NIE SŁU CHO WO
-  IWO NA LA SEK  MI SZE WO MU RO WA NE
- SKLEP „SYK” MI SZE WO MU RO WA NE
-  IRE NA DA SIE WICZ  PŁOCK
- Sek cja Pił ki Ręcz nej „WI SŁA”  PŁOCK S.A.
- HUR TOW NIA „BO NA” PŁOCK
-  PKN OR LEN S.A.
-   TO RUŃ SKIE ZA KŁA DY MA TE RIA ŁÓW
OPA TRUN KO WYCH
- SCA HY GIE NE SP. Z O. O. WAR SZA WA
- IN CO – MED ZĄB KI
- MS OR TIS PRO DUKT S.C. NO WE  MI SZE WO
-  IP SON  WAR SZA WA
- AP TE KA „NA SIEN KIE WI CZA” PŁOCK
- BANK SPÓŁ DZIEL CZY CIE CHA NÓW
OD DZIAŁ BO DZA NÓW
-  DA CHWIR S. C. CIE ŚLE
- HUR TOW NIA „LE MON” PŁOCK
- PRZED SIĘ BIOR STWO IN STA LA CYJ NE
,,KA MA”  NO WE  GUL CZE WO
- FUH MART – BART PŁOCK
-  Prak ty ka le kar ska JA RO SŁAW LIP CZYŃ SKI
MI SZE WO MU RO WA NE
-  ROL MER KET, PPHU PASZ – MIX CIE ŚLE
- PIE KAR NIA WY SZO GRÓD
-  PPHU PRO – POŻ PŁOCK
- ZA RMEX RO BERT ZA REMB SKI NO WE
MI SZE WO.
- STA CJA SPRZE DA ŻY PA LIW „ANI RAM”
CE KA NO WO
-  AMB AR TUR BURC PŁOCK
- AP TE KA PRY WAT NA „AVE NA”  PŁOCK
- PZU O/PŁOCK
-  NOV -BUD Mo ni ka No wac ka Mi sze wo Mu ro -
wa ne
PA TRO NI ME DIAL NI:
-  RA DIO  PŁOCK
- TY GO DNIK PŁOC KI
- TV  MUL TI

Spe cjal ne po dzię ko wa nia dla
Spon so ra GŁÓW NE GO - ENER GA S.A.

GDAŃSK, któ ra to od 14 lat wspie ra dzia ła nia na
rzecz osób nie peł no spraw nych z te re nu Ma zow -
sza. To, co ro bią nie prze rwa nie od wie lu lat po ma -
ga jąc i wspie ra jąc „spraw nych ina czej” świad czy o
ich wiel kiej kla sie i po wa ża niu czło wie ka.

Dzię ku ję wszyst kim człon kom na sze go
Sto wa rzy sze nia za rów no tym pra cu ją cym na co
dzień w Do mu „Nad Ja rem” jak i w Warsz ta cie
Te ra pii Za ję cio wej.

Bez Was nie da li by śmy ra dy.
TEKST: JA REK MA LAR SKI

CZWARTEK, 25 czerwca 2015Wieści z powiatu4

reklama

XXIII Let nia Olim pia da Spor to wa Osób
Nie peł no spraw nych w No wym Mi sze wie 
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W dniach 20 – 21 czerw ca br. od by -
ły się V Dni Bul ko wa. Or ga ni za to ra mi
im pre zy by li Wójt Gmi ny Bul ko wo
oraz Sto wa rzy sze nie „Na sza Przy -
szłość”. Pa tro nat ho no ro wy nad ob -
cho da mi ob jął już po raz ko lej ny
Mar sza łek Wo je wódz twa Ma zo wiec -
kie go, Pan Adam Stru zik.

Pierw szy dzień upły nął pod zna -
kiem spor tu. Od go dzin po ran nych mi ło -
śni cy ak tyw ne go spę dza nia cza su mie li
oka zję wy ka zać się pod czas Tur nie ju Pił ki
Noż nej So łectw, Tur nie ju Pla żo wej Pił ki
Siat ko wej oraz Mię dzysz kol ne go Tur nie -
ju Pił ki Siat ko wej. 

W so łec kich zma ga niach naj lep szą
dru ży ną oka za ło się so łec two Słup ca, ko -
lej no dru gie i trze cie miej sce za ję ły so łec -
twa z Włók i Nad ułek.

Po nad to te go dnia od był się Mię -
dzysz kol ny Kon kurs Pla stycz ny „Gmi -
na mo ich ma rzeń” o na gro dę Wój ta Gmi -
ny Bul ko wo, któ re go or ga ni za to rem by ło
Sto wa rzy sze nie „Na sza Przy szłość”. 

Dru gi dzień ob cho dów V Dni Bul -
ko wa roz po czę ły wy stę py ar ty stycz ne
Sto wa rzy sze nia Kul tu ral no -Spo łecz ne go
„Żu ra wian ki”, na stęp nie ucznio wie szkół
z te re nu gmi ny tak że za pre zen to wa li
swo je zdol no ści ta necz no -wo kal ne. Ofi -
cjal ne go otwar cia uro czy sto ści do ko nał
Wójt Gmi ny Bul ko wo Ga briel Gra czyk,
go rą cą wi ta jąc miesz kań ców i za pro szo -
nych go ści. Swo ją obec no ścią za szczy ci li
Po sła na Sejm RP Woj cie cha Ja siń skie go,
Po sła na Sejm RP Pio tra Zgo rzel skie go,
Po sła na Sejm RP Ma cie ja Ma łec kie go,
w imie niu Mar szał ka Wo je wódz twa Ma -

zo wiec kie go Ada ma Stru zi ka – Dy rek to -
ra Ma zo wiec kie go Wo je wódz kie go
Ośrod ka Me dy cy ny Pra cy w Płoc ku
Agniesz ki Sul kow skiej, Rad nej Sej mi ku
Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go Ewy Szy -
mań skiej, Prze wod ni czą ce go Ra dy Po -
wia tu Płoc kie go Le cha Dą brow skie go,
Prze wod ni czą ce go Ra dy Gmi ny Bul ko -
wo An drze ja Kro kow skie go wraz z Rad -
ny mi, Pre zes Za rzą du Spół dziel ni So cjal -
nej Osób Praw nych „Cen trum Usług Śro -
do wi sko wych” w Słup nie Alek san dry Pę -
che rzew skiej, Pre zes Za rzą du WEST -
MOR CON SUL TING Ur szu li Wód -
kow skiej. 

Na stęp nie wrę czo ne zo sta ły sty pen -
dia Wój ta Gmi ny Bul ko wo dla naj zdol -
niej szych ze szkół pod sta wo wych i gim -
na zjów z te re nu gmi ny.

Da lej Wójt Gmi ny wraz z Prze wod -
ni czą cym Ra dy Gmi ny An drze jem Kro -
kow skim, wrę czył na gro dy, pu cha ry oraz
dy plo my zwy cięz com Tur nie ju Pił ki
Noż nej So łectw, Tur nie ju Pla żo wej Pił ki
Siat ko wej oraz Mię dzysz kol ne go Tur nie -
ju Pił ki Siat ko wej, któ re od by ły się
w pierw szy dzień ob cho dów świę ta
Gmi ny Bul ko wo. Dy plom oraz na gro dę
rze czo wą dla ucznia Szko ły Pod sta wo wej

w No wych Kru bi cach Pio tra Gu tow skie -
go za wy róż nie nie w eta pie gmin nym
V Ogól no pol skie go Kon kur su Pla stycz -
ne go pn. „Bez piecz nie na wsi – zwie rza ki
to nie plu sza ki” or ga ni zo wa ne go dla
uczniów szkół pod sta wo wych przez Ka sę
Rol ni cze go Ubez pie cze nia Spo łecz ne go
Od dział Re gio nal ny w War sza wie, Pla -
ców ka Te re no wa w Płoc ku – wrę czył
Wójt Gmi ny Bul ko wo Ga briel Gra czyk
wraz z Przed sta wi cie lem Pla ców ki Te re -
no wej KRUS w Płoc ku.

Ko lej ny pod nio sły mo ment to wrę -
cze nie wy róż nień wraz z wy ra za mi po -
dzię ko wa nia dla wo lon ta riu szy, któ rzy
od zna czy li się swo ją po sta wą i bez in te re -
sow nym za an ga żo wa niem w po moc dla
naj bar dziej po trze bu ją cych. Wy róż nie nia
zo sta ły wrę czo ne przez Wój ta Gmi ny
Bul ko wo oraz Pre zes Sto wa rzy sze nia
„Na sza Przy szłość” Kry sty nę San kie wicz.

Wśród przy go to wa nych atrak cji naj -
wię cej emo cji i po zy tyw nych od czuć bu -
dził Tur niej So łectw, któ ry cie szy się
ogrom nym po wo dze niem. 11 so łec kich
dru żyn pró bo wa ło swo ich sił w pię ciu
kon ku ren cjach:

1. Prze cią ga nie li ny,
2. Na krę ca nie na krę tek naśru bę naczas,
3. Tacz ki „ze rów ki”,
4. Prze no sze nie wo dy z wia dra

do bu tel ki na czas,
5. Wy ścig w wor kach.
Pierw sze miej sce zdo by ło so łec two

Włó ki, zaś na dru gim miej scu zna la zło
się so łec two Sta re Łub ki, na trze cim – so -
łec two So cho ci no Pra ga.

W tym mo men cie roz strzy gnię to
rów nież Kon kurs ku li nar ny „Sma ki na -
szej Gmi ny” w ra mach V Dni Bul ko wa.

Wrę cze nie na gród zo sta ło po prze -
dzo ne wy stę pem Gwiaz dy wie czo ru.
Tłum do wspól nej za ba wy po rwał ze spół
ET NA.

Pod czas Dni Bul ko wa od był się rów -
nież XIII Fe styn Ro dzin ny Sto wa rzy sze -
nia „Na sza Przy szłość”, pod czas któ re go
by ły or ga ni zo wa ne kon kur sy i za ba wy dla
dzie ci, lecz naj więk szym za in te re so wa -
niem cie szy ła się ka wia ren ka ze słod ko -
ścia mi, lo da mi i cie pły mi na po ja mi. Sto -
isko z „ma łą ga stro no mią” zor ga ni zo wa ła
rów nież Szko ła Pod sta wo wa 

w No wych Łub kach, zaś Ze spół Szkół
Ogól no kształ cą cych w Bli cho wie wy sta -
wił swo je rę ko dzie ła oraz ofe ro wał cia sta
i na po je. Miesz kań cy mo gli rów nież za po -
znać się zdzia łal no ścią ta kich in sty tu cji jak
Po wia to wy Urząd Pra cy w Płoc ku, Ka sa
Rol ni cze go ubez pie cze nia Spo łecz ne go
w Płoc ku, Ma zo wiec ki Ośro dek Do radz -
twa Rol ni cze go w Płoc ku. Ze swo imi sto -
iska mi za wi ta li pod opiecz ni Do mu Po mo -

cy spo łecz nej w Brwil nie, Warsz ta tów Te -
ra pii Za ję cio wej w Mi ro sła wiu, człon ko -
wie Sto wa rzy sze nia Kul tu ral no -Spo łecz -
ne go „Żu ra wian ki”, pra cow ni cy Gmin nej
Bi blio te ki Pu blicz nej w Bul ko wie, pra cow -
ni cy Gmin ne go Ośrod ka Po mo cy Spo -
łecz nej w Bul ko wie, któ rzy po pu la ry zo wa -
li sto isko no wo pow sta łe go Wo lon ta ria tu
Gmi ny Bul ko wo oraz gru pa mło dzie ży
z Płoc ka pro mo wa ła Świa to we Dni Mło -
dzie ży.

Or ga ni za to rzy V Dni Bul ko wa mo gli
li czyć na gest do brej wo li spon so rów: Ab -
del mot ta leb Do ulan Pre zes Cen trum
Na uko wo -Pro duk cyj ne go Ma te ria łów
Elek tro nicz nych Ce Mat '70 S.A., Mał go -
rza ta Pe te ra Pre zes Za rzą du Ban ku Spół -
dziel cze go w Sta ro źre bach, Wło dzi mierz
Po kor ski, Woj ciech Wa chol Fir ma Usłu -
go wo – Tech nicz na WA PO -TECH S.C.,
Ar ka diusz Jaż dżyk Dy rek tor Od dzia łu
„RE MON DIS” Sp. z o.o., An na Je ziak
„AMK -TRANS” Fir ma – Han dlo wo –
Usłu go wa, Łu kasz No wak EDP Re ne -
ewa bles Pol ska Sp. z o. o., Zyg fryd Beh -
rendt Go spo dar stwo Rol ne Dzier ża no -
wo Osa da, Ma riusz Gu ziń ski U. S.T.
Han del Żwi rem – Ma riusz Gu ziń ski,
Ma rian Go rze la ny Za kład Usłu go wo
Han dlo wy, Krzysz tof Osiec ki „AM BRA”
Club, Ire ne usz Kwiat kow ski „Wa ren
Gro up” Sp. z o. o., Prze radz ki Ma rek
Usłu gi Trans por to we, Mał go rza ta Kęp ka
Sklep Wie lo bran żo wy „Mar ta”, Ol ga Ski -
biń ska P.P.H.U. „OLA TRANS”, Pie kar -
nia Bli cho wo, Raj mund Ku sy Za kład Be -
to niar sko – Na grob ko wy. Wię cej zdjęć
na www.e -wy szo grod.pl 

V Dni Bul ko wa 
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17 czerw ca 2015 r. w bu dyn ku
Gmin ne go Cen trum Kul tu ry i Spor tu
w Gą se wie od by ło się Fo rum Przed -
się bior czo ści Gmi ny Bo dza nów zor -
ga ni zo wa ne pod Ho no ro wym Pa tro -
na tem Po sła na Sejm Rze czy po spo -
li tej Pol skiej, Prze wod ni czą ce go Sej -
mo wej Ko mi sji Sa mo rzą du Te ry to -
rial ne go i Po li ty ki Re gio nal nej Pio -
tra Zgo rzel skie go i Sta ro sty Płoc kie -
go Ma riu sza Bień ka.

Przed się bior czość to głów ny czyn -
nik roz wo ju spo łecz no -go spo dar cze go
kra ju, a za sad ni cze zna cze nie dla jej roz -
wo ju ma od po wied nio pro wa dzo na po -
li ty ka gmi ny, stąd też po mysł spo tka nia
sa mo rzą dów z przed się bior ca mi. Te ma -
ty ka funk cjo no wa nia Lo kal nych Grup
Dzia ła nia w no wej per spek ty wie fi nan -
so wa nia na la ta 2014-2020 oraz moż li -
wość wspar cia dla śred nich przed się -
biorstw to jed ne z te ma tów ko lej ne go
już Fo rum Przed się bior czo ści.

Tra dy cyj nym ak cen tem spo tka nia z
przed się bior ca mi by ło wrę cze nie Li stów
Gra tu la cyj nych od Wi ce pre mie ra, Mi ni -
stra Go spo dar ki Ja nu sza Pie cho ciń skie -
go, Po sła Pio tra Zgo rzel skie go, Sta ro sty

Płoc kie go Ma riu sza Bień ka i Wój ta Gmi -
ny Bo dza nów Je rze go Sta ni szew skie go z
oka zji 25 – le cia pol skiej trans for ma cji w
uzna niu za ak tyw ne pro pa go wa nie idei i
du cha przed się bior czo ści w śro do wi sku
lo kal nym oraz za za an ga żo wa nie w
wkład i roz wój pol skiej go spo dar ki. Wy -
róż nio nych zo sta ło kil ku na stu przed się -
bior ców z gmi ny Bo dza nów.

W spo tka niu Fo rum Przed się bior -
czo ści gmi ny Bo dza nów w Gą se wie
uczest ni czy li: Sta ro sta Płoc ki Ma riusz
Bie niek, Wójt Gmi ny Bo dza nów Je rzy
Sta ni szew ski, Prze wod ni czą cy Ra dy
Gmi ny Bo dza nów Pa weł Ró żań ski, Za -
stęp ca Dy rek to ra Po wia to we go Urzę du
Pra cy w Płoc ku Da riusz Bosz ko , Człon -
ko wie Za rzą du Izby Go spo dar czej Re -
gio nu Płoc kie go Ja ro sław Do ro bek i Pa -
weł Kło bu kow ski, pra cow ni cy Sta ro stwa
Po wia to we go w Płoc ku oraz przed się -
bior cy z te re nu gmi ny Bo dza nów.

Co to jest staż dla bez ro bot -
nych?

Staż ozna cza na by wa nie przez bez -
ro bot ne go umie jęt no ści prak tycz nych
do wy ko ny wa nia pra cy po przez wy ko -
ny wa nie za dań w miej scu pra cy, bez
na wią za nia sto sun ku pra cy z pra co -
daw cą. Ce lem sta żu jest:

z umoż li wie nie bez ro bot ne mu na -
by cie kwa li fi ka cji lub umie jęt no ści
prak tycz nych,

z zdo by cie do świad cze nia za wo do -
we go w rze czy wi stych wa run kach pra cy.

Staż mo że trwać od 3 do 12 mie -
się cy w przy pad ku bez ro bot nych, któ -
rzy nie ukoń czy li 30 ro ku ży cia lub
do 6 mie się cy w przy pad ku po zo sta -
łych bez ro bot nych. 

Od by cie sta żu po twier dza ją do ku -
men ty:

z za świad cze nie o od by ciu sta żu
wy da ne przez sta ro stę (urząd pra cy),

z opi nia pra co daw cy za wie ra ją ca
in for ma cję o za da niach re ali zo wa nych
pod czas sta żu

Kto mo że zo stać skie ro wa ny
na staż?

Na staż mo gą zo stać skie ro wa ni
bez ro bot ni za re je stro wa ni w po wia to -
wym urzę dzie pra cy, któ rzy ma ją usta -
lo ny II pro fil po mo cy. Przed za kwa li fi -
ko wa niem na staż oso ba bez ro bot -
na zo sta je skie ro wa na na ba da nia le kar -
skie w ce lu stwier dze nia bra ku prze -
ciw wska zań do wy ko ny wa nia pra cy
na sta no wi sku ob ję tym pro gra mem
sta żu.

Kto mo że być or ga ni za to rem
sta żu?

Or ga ni za to rem sta żu mo że być:
z pra co daw ca,
z rol ni cza spół dziel nia pro duk cyj na,
z peł no let nia oso ba fi zycz na,

za miesz ku ją ca i pro wa dzą ca na te -
ry to rium Rze czy po spo li tej Pol -
skiej, oso bi ście i na wła sny ra chu -
nek, dzia łal ność w za kre sie pro -
duk cji ro ślin nej i zwie rzę cej; staż
mo że być zor ga ni zo wa ny w po zo -
sta ją cym w po sia da niu tej oso by
go spo dar stwie rol nym o po -
wierzch ni prze kra cza ją cej 2 ha
prze li cze nio we; staż mo że też zor -
ga ni zo wać oso ba pro wa dzą ca dział
spe cjal ny pro duk cji rol nej,

z or ga ni za cja po za rzą do wa,
z przed się bior ca nie za trud nia ją cy

pra cow ni ków (na za sa dach prze wi -
dzia nych dla pra cow ni ków).

Co na le ży zro bić, aby zor ga ni -
zo wać staż?

Pra co daw ca za in te re so wa ny zor ga -
ni zo wa niem dla bez ro bot ne go sta żu,
po wi nien zło żyć do po wia to we go urzę -
du pra cy wnio sek o za war cie umo wy
o zor ga ni zo wa nie sta żu. Pra co daw ca
mo że wska zać we wnio sku oso bę bez -
ro bot ną któ rą chce przy jąć na staż po -
da jąc jej imię i na zwi sko. O spo so bie
roz pa trze nia wnio sku Sta ro sta in for -
mu je wnio sko daw cę w ter mi nie 30 dni
od dnia otrzy ma nia kom plet ne go
wnio sku wraz z za łącz ni ka mi. Zło że -
nie kom plet ne go wnio sku nie ozna cza
zgo dy na za war cie umo wy.

In for ma cje o na bo rach są umiesz -
cza ne na stro nie in ter ne to wej Po wia to -
we go Urzę du Pra cy w Płoc ku:
www.pup plock.pl oraz na stro nie Sta -

ro stwa Po wia to we go w Płoc ku:
www.po wiat płoc ki.pl.

Ja kie są obo wiąz ki pra co daw -
cy re ali zu ją ce go staż?

Or ga ni za tor sta żu ma obo wią zek
m.in.: prze szko lić sta ży stę w za kre sie
prze pi sów BHP i P -POŻ, za po znać sta -
ży stę z re gu la mi nem pra cy, obo wiąz -
ka mi i upraw nie nia mi oraz pro gra -
mem sta żu, przy dzie lić za da nia prze -
wi dzia ne pro gra mem sta żu i udzie lać
po mo cy w ich re ali za cji, in for mo wać
urząd pra cy o przy pad kach prze rwa -
nia sta żu, o każ dym dniu nie uspra wie -
dli wio nej nie obec no ści bez ro bot ne go
oraz o in nych zda rze niach istot nych
dla re ali za cji pro gra mu, do star czyć
urzę do wi pra cy li stę obec no ści pod pi -
sa ną przez bez ro bot ne go w cią gu 5 dni
po za koń cze niu każ de go mie sią ca sta -
żu.

Czas pra cy sta ży sty nie mo że prze -
kro czyć 8 go dzin na do bę i 40 go dzin
ty go dnio wo.

Pra co daw ca po za koń cze niu re -
ali za cji pro gra mu, wy da je opi nię za -
wie ra ją cą in for ma cje o za da niach re -
ali zo wa nych przez bez ro bot ne go
i umie jęt no ściach prak tycz nych po -
zy ska nych w trak cie sta żu. Sta ro sta
wy da je bez ro bot ne mu za świad cze -
nie o od by ciu sta żu.

Po za koń czo nym okre sie od by wa -
nia sta żu pra co daw ca mu si wy wią zać
się z de kla ra cji za trud nie nia, któ ra
jest we wnio sku. Mi ni mal na dłu gość
za trud nie nia jest uza leż nio na od pro -
gra mu ja ki re ali zu je Po wia to wy Urząd
Pra cy.

Ja kie są obo wiąz ki i przy wi le je
sta ży sty?

Sta ży sta ma obo wią zek prze -
strze gać prze pi sów i za sad obo wią zu -
ją cych u pra co daw cy, prze strze gać
usta lo ne go cza su pra cy oraz sta ran -
nie wy ko ny wać za da nia prze wi dzia -
ne w pro gra mie sta żu.

Sta ży ście przy słu gu je w okre sie re -
ali za cji pro gra mu sta żu:

z 2 dni wol ne za każ de 30 dni ka -
len da rzo wych od by wa nia sta żu

z sty pen dium w wy so ko ści 120%
kwo ty za sił ku dla bez ro bot nych
i ubez pie cze nie eme ry tal ne, ren to we
i wy pad ko we fi nan so wa ne przez
urząd pra cy.

z zwrot kosz tów prze jaz du w przy -
pad ku od by wa nia sta żu w in nej miej -
sco wo ści niż miej sce za miesz ka nia.

Po wia to wy Urząd Pra cy w Płoc ku
ra dzi… - or ga ni za cja sta żu.

Fo rum Przed się bior czo ści Bo dza nów

18 czerw ca 2015 r. w Sa li Kon fe -
ren cyj nej Urzę du Gmi ny Ma ła Wieś
od by ło się Fo rum Przed się bior czo -
ści Gmi ny Ma ła Wieś zor ga ni zo wa -
ne pod Ho no ro wym Pa tro na tem
Po sła na Sejm Rze czy po spo li tej
Pol skiej, Prze wod ni czą ce go Sej mo -
wej Ko mi sji Sa mo rzą du Te ry to rial -
ne go i Po li ty ki Re gio nal nej Pio tra
Zgo rzel skie go i Sta ro sty Płoc kie go
Ma riu sza Bień ka.

Przed się bior czość to głów ny czyn nik
roz wo ju spo łecz no -go spo dar cze go kra ju,
a za sad ni cze zna cze nie dla jej roz wo ju ma
od po wied nio pro wa dzo na po li ty ka gmi -

ny, stąd też po mysł spo tka nia sa mo rzą -
dów z przed się bior ca mi, któ re go tra dy cyj -
nym już ak cen tem by ło wrę cze nie Li stów
Gra tu la cyj nych od Wi ce pre mie ra, Mi ni -
stra Go spo dar ki Ja nu sza Pie cho ciń skie go,
Po sła Pio tra Zgo rzel skie go, Sta ro sty Płoc -
kie go Ma riu sza Bień ka i Wój ta Gmi ny
Ma ła Wieś Zyg mun ta Woj na row skie go
z oka zji 25 – le cia pol skiej trans for ma cji
w uzna niu za ak tyw ne pro pa go wa nie idei
i du cha przed się bior czo ści w śro do wi sku
lo kal nym oraz za za an ga żo wa nie w wkład
i roz wój pol skiej go spo dar ki. Wy róż nio -
nych zo sta ło kil ku na stu przed się bior ców
z gmi ny Ma ła Wieś.

W spo tka niu Fo rum Przed się bior -
czo ści gmi ny Ma ła Wieś uczest ni czy li:
Sta ro sta Płoc ki Ma riusz Bie niek, Wójt
Gmi ny Ma ła Wieś Zyg munt Woj na row -
ski, Za stęp ca Dy rek to ra Po wia to we go
Urzę du Pra cy w Płoc ku Da riusz Bosz ko,
Czło nek Za rzą du Izby Go spo dar czej
Re gio nu Płoc kie go Pa weł Kło bu kow ski,
pra cow ni cy Sta ro stwa Po wia to we go
w Płoc ku oraz przed się bior cy z te re nu
gmi ny Ma ła Wieś.

Fo rum Przed się bior czo ści Gmi ny Ma ła Wieś
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Za rząd Ko ła Nr 54 SUM w Wy szo -
gro dzie in for mu je, iż w dniu 05 lip ca
2015r. (nie dzie la) Rze ka Wi sła na od cin -
ku od stru gi na Chmie le wie do głów ki „ła -
mań ca” na Drwa lach ZA RE ZER WO -
WA NA. W tym dniu w go dzi nach 6:00 –
14:00 na wy żej wy mie nio nym od cin ku
rze ki od bę dą się: Ogól no pol skie To wa rzy -
skie Za wo dy Spin nin go we 

– VIII Pu char Wi sły Wy szo gród
2015

Za wo dy zgło szo ne do ka len da rza
im prez Okrę gu Ma zo wiec kie go oraz
Pań stwo wej Stra ży Ry bac kiej. Pro si my
o nie zaj mo wa nie miejsc. Za utrud nie -
nia prze pra sza my. Za rząd Ko ła Nr 54
SUM w Wy szo gro dzie

Ko mu ni ka Ko ła
Węd kar skie go

W dniu 8 czerw ca 2015 ro ku Człon -
ko wie Za rzą du Wy szo grodz kie go Sto wa -
rzy sze nia Re kre acyj no -Spor to we go
„MOST” w skła dzie: Sła wo mir Szczo -
drow ski, Ma riusz Sob czak, Fe liks Ję drycz -
ka, Wie sław Tom kie wicz, To masz Ro go -
ziń ski, Ja cek Jan czak, z udzia łem Vi stu la
Bank Spół dziel czy, któ ry re pre zen to wa li
Dy rek tor Od dzia łu wWy szo gro dzie Jo an -
na Stel mach i czło nek Ra dy Nad zor czej Je -
rzy Okra ska, zor ga ni zo wa li bie gi ulicz ne
dla dzie ci i mło dzie ży ze szkół pod sta wo -
wych i gim na zjów. W po szcze gól nych bie -
gach udział wzię li re pre zen tan ci szkół
pod sta wo wych z Rę bo wa, Ko byl nik, Wy -
szo gro du, Mło dzie szy na i Ja no wa oraz re -
pre zen tan ci gim na zjów z Wy szo gro du
i Mło dzie szy na w ogól nej licz bie 130-tu
za wod ni ków i za wod ni czek.

200 m. dziew czę ta SP
Fol ga Mar ty na -Wy szo gród
Bier na to wicz Ju lia -Wy szo gród
Wi śniew ska Ma ja -Ko byl ni ki
200 m. chłop cy SP
Ma kos Łu kasz -Mło dzie szyn
So chac ki Ar tur -Rę bo wo
Smół ka An to ni -Ko byl ni ki
400 m. dziew czę ta SP
Wi ciak Alek san dra -Mło dzie szyn
Ko bla Na ta lia -Wy szo gród

Or ga nek Zu zan na -Ko byl ni ki
400 m. chłop cy SP
Je lo nek Kac per -Mło dzie szyn
Igna tow ski Ma ciej -Mło dzie szyn
Or liń ski Kac per -Ja nów
600 m. dziew czę ta SP
Du plic ka Ewe li na -Mło dzie szyn
Or liń ska Mar ta -Mło dzie szyn
Cio sek Ka ro li na -Wy szo gród
600 m. chłop cy SP
Ża kow ski Ka mil -Mło dzie szyn

Igna tow ski Bar tosz -Mło dzie szyn
Kaź mier czak Da wid -Wy szo gród
800 m. dziew czę ta Gim.

Ma jew ska Mo ni ka -Mło dzie szyn
Brze ziń ska We ro ni ka -Mło dzie szyn
Pod kań ska We ro ni ka -Mło dzie szyn
800 m. chłop cy Gim.

Jan czak Mi łosz -Wy szo gród
Dą brow ski Pa tryk -Wy szo gród
Dy biec Adam -Mło dzie szyn

SPRA WOZ DA NIE Z BIE GÓW ULICZ NYCH
WY SZO GRÓD 2015 r.

W dniach 19 -21 czerw ca od był
się ko lej ny zlot mo to cy klo wy w Tu -
ło wi cach. Tu taj na skra ju Pusz czy
Kam pi no skiej w ośrod ku PTTK
spo tka ło się wie lu mo to cy kli stów
z ca łe go kra ju. Już piąt ko we go
wie czo ru na sce nie brzmia ła mu zy -
ka roc ko wa. 

Te go rocz ną atrak cją zlo tu by ły wal -
ki za wod ni ków MMA w ra mach ama -
tor skiej li gi MMA. Dzię ki współ pra cy
z Wój tem gmi ny Bro chów Pio trem Szy -
mań skim or ga ni za to rzy mo gli za ofe ro -
wać spor tow com atrak cyj ne na gro dy.
W ra mach do brej współ pra cy mo to cy -

kli stów z gmi ną Bro chów miesz kań cy
gmi ny mie li wol ny wstęp na te ren zlo tu.

W trak cie za wo dów zlot od wie -
dził rów nież pod se kre tarz sta nu

z mi ni ster stwa spor tu To masz Ję -
drzej czak

Jed ną z cie ka wych kon ku ren cji któ -
ra wnio sła wie le emo cji był tur niej si ło -

wa nia na rę kę. Nie spo dzian ką wie czo ru
był pan Sta ni sław, miej sco wy rol nik któ -
ry po dłu giej wal ce po ko nał mło de go
bar dzo sil ne go za wod ni ka któ ry miał
już du że osią gnię cia w in nych wcze -
śniej szych tur nie jach.

Dla spra wie dli wo ści trze ba od dać
że ten mło dy czło wiek od był wcze śniej
w cią gu dnia już wie le walk i był już
zmę czo ny. 

Na te re nie zlo tu oprócz do brej
za ba wy kró lo wa ły mo to cy kle prze -
róż nych ty pów i wer sji. Dla od wie -
dza ją cych nie mo to cy kli stów zwie -
dza nie par ku ma szyn by ło nie zwy kła
grat ką. Ca ła im pre zę jak co ro ku or -
ga ni zo wał klub mo to cy klo wy Bo ru ta
MC.

Bo ru ta De vil Par ty V
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W dniu 07 czerw ca 2015 r. w re mi -
zie OSP w Bul ko wie od by ło się hi sto -
rycz ne Ze bra nie Za ło ży ciel skie Klu -
bu Spor to we go „ZJED NO CZE NI” Bul -
ko wo. Przez wie lu dłu go ocze ki wa ne
ze bra nie prze bie ga ło w bar dzo mi łej
at mos fe rze przy pra wie 40-stu oso -
bo wej licz bie uczest ni ków. 

Dzię ki po pro wa dze niu spo tka nia
przez Dy rek to ra SP w Ro go tówr sku - Pa -
na Wal de ma ra Grod kie wi cza - ze bra nie
mia ło cha rak ter nie zwy kle pro fe sjo nal -
ny. Po za za wod ni ka mi klu bu spor to we -
go, w spo tka niu uczest ni czy ły rów -
nież  Wła dze gmi ny Bul ko wo. Oprócz
Wój ta Gmi ny Bul ko wo – Ga brie la Gra -
czy ka oraz Prze wod ni czą ce go Ra dy
Gmi ny Bul ko wo – An drze ja Kro kow -
skie go, obec ni by li rów nież Rad na Jo lan -
ta Lesz czyń ska oraz Rad ny Mie czy sław
Jó zwiak. 

Wójt Gmi ny Bul ko wo po zy tyw nie
wy ra ził się o współ pra cy gmi ny Bul ko wo
z klu bem w za leż no ści od pod ję tych
dzia łań klu bu. Po nad to, przed sta wił pro -
ces obec nie trwa ją cej mo der ni za cji peł -

no wy mia ro we go bo iska do pił ki noż nej
w Bul ko wie oraz już wy ko na nych in we -
sty cji zwią za nych z in fra struk tu rą spor -
to wą.

Pod czas ze bra nia pod ję to sześć
uchwał, w dro dze któ rych wy bra no
m.in. pię cio oso bo wy Za rząd Klu bu
oraz or gan kon tro li we wnętrz nej (Ko -
mi sję Re wi zyj ną). Pre ze sem zo stał
Krzysz tof Ja ku biak, Wi ce pre ze sem -
Mar cin Przed peł ski, Se kre ta rzem - Ma -
te usz Ła ciń ski, Skarb ni kiem – Mar ta

Grod kie wicz oraz Człon kiem Za rzą du
– Bar tosz Wój te wicz. Na to miast Ko mi -
sja Re wi zyj na klu bu spor to we go skła da
się z na stę pu ją cych osób: Prze wod ni -
czą cy – Piotr Tra czyk oraz dwóch
człon ków – Prze my sław Jó zwik i Prze -
my sław Ban dych.

Przed klu bem stoi nie la da wy -
zwa nie, a naj bliż szy rok po ka że ile
jest on w sta nie osią gnąć i czy jest w
sta nie od po wied nio się przy go to wać
do jesz cze po waż niej szych wy zwań
spor to wych.

Ze bra nie Za ło ży ciel skie 
Klu bu Spor to we go „ZJED NO CZE NI” Bul ko wo

Za koń cze nie se zo nu 2014/15 wy -
jąt ko wo nie uda ne dla obu ze spo -
łów Hu ra ga nu Bo dza nów.

Nie wia do mo czy fakt ostat nie go
me czu, czy zbli ża ją cy się okres wa ka cyj -
ny wpły nął na ogrom ną ab sen cję za wod -
ni ków za rów no w pierw szym ze spo le
jak i w dru ży nie mło dzie żo wej.

Efek ty oczy wi ście wi docz ne z za -
mknię ty mi ocza mi. Pierw szy ze spół
grał z li de rem roz gry wek, mło dzież
z jed ną z naj lep szych ekip I Li gi U -17.

Cięż ko się pi sze o ta ki spo tka niach,
gdzie oba ze spo ły tra cą łącz nie 16 go li,
nie strze la jąc żad ne go.

Ta kie go wy mia ru ka ry nie osią gnę li -
śmy już daw no, a je śli cho dzi o ze spół
mło dzie żo wy – ni gdy.

Ka dra U -17 nie do zna ła tak do tkli -
wej po raż ki na wet na tur nie ju na Li twie
gdzie jej ry wa la mi by li ró wie śni cy z klu -
bów, któ rych skła dy se nior skie wal czy ły

w eli mi na cjach Li gi Mi strzów. Czy
moż na okre ślić to jed nym sło wem –
„wstyd” – chy ba tak, bio rąc pod uwa gę
za cho wa nia nie któ rych pił ka rzy, któ rzy
pla nu ją zmia nę barw klu bo wych. Nie
prze gra li dziś ci, któ rzy wal czy li prze -
ciw ko sil niej szym ry wa lom, a ci któ rzy
zlek ce wa ży li po moc swo im ko le gom
w ostat nich chwi lach skoń czo ne go już
se zo nu. 

Ze spół nie za leż nie od te go czy ka -
dra zmie ni się w no wych roz gryw kach,
czy nie wal czy wspól nie do koń ca. Je że -
li tak nie jest kon se kwen cje wy cią ga ne
bę dą od tych. któ rzy zo sta wi li swój ze -
spół w ostat nich chwi lach.

Nad szedł więc czas na prze my śle nia
i przy go to wa nie do no wych roz gry wek.
Pó ki co prze rwa wa ka cyj na do 12 lip ca,
a przy go to wa nia roz pocz nie my tur nie -
jem w Lwów ku, któ ry za pla no wa ny jest
na nie dzie lę 12 lip ca.

KS HU RA GAN

DEL TA SŁUP NO – HU RA GAN BO DZA NÓW 

Dnia 19 czerw ca 2015 r. na za pro -
sze nie Pa na An drze ja Je zna cha,
na uczy cie la ze Szko ły Pod sta wo -
wej w Ma łej Wsi, ucznio wie klas
IV – VI wraz z opie ku na mi Pa nią
Ma rze ną Prę gow ską, Pa nią Ka ta -
rzy ną Gó rec ką, Pa nią Wio let tą Lu -
bom ską i Pa nią An na Gó rec ką
uda li się na rajd ro we ro wy.

Wszy scy uczest ni cy by li świet nie
przy go to wa ni. Spraw ne ro we ry i kom -
plet ne wy po sa że nie ro we rzy sty, któ re
szko ła otrzy ma ła z Wo je wódz kie go Urzę -

du Mar szał kow skie go w War sza wie przy -
czy ni ło się do te go, że wszy scy by li bez -
piecz ni i do brze wi docz ni na dro dze.

Pod czas raj du ro bi li śmy zdję cia miej -
scom hi sto rycz nym i przy droż nym fi gur -
kom w ra mach pro gra mu Hi – Ro. Po do tar -
ciu na miej sce zo sta li śmy bar dzo mi ło przy -
wi ta ni przez Or ga ni za to rów i uczniów
Szko ły Pod sta wo wej w Ma łej Wsi. Ko lej nym
punk tem wi zy ty by ły roz gryw ki me czu
w pił kę noż ną na któ rą wszy scy cze ka li z nie -
cier pli wo ścią. Je den mecz roz gry wa li

ucznio wie klas VI, a ko lej ny mecz to roz -
gryw ki klas IV i V. By li prze gra ni i wy gra ni,
ale wszy scy świet nie się ba wi li.

Or ga ni za to rzy za dba li rów nież, aby wszy -
scy wró ci li za do wo le ni i na je dze ni. Przy go to -
wa no dla uczest ni ków ogni sko, gdzie pie kli -
śmy kieł ba ski. By ły tak że cia stecz ka ina po je.

Punk tem kul mi na cyj nym by ło wrę cze -
nie na gród. Szko ła Pod sta wo wa w Rę bo wie
otrzy ma ła III miej sce w Li dze Hi sto rycz no –
Ro we ro wej 2014/2015. Wszy scy wró ci li
do szko ły bez piecz nie i w do brym na stro ju.

Rajd ro we ro wy uczniów ze Szko ły Pod sta wo wej w Rę bo wie

reklama
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