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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 ostat nim w tym ro ku wy da niem lo kal nej ga -
ze ty e -wy szo grod.pl. 
W głów nych me diach na krę ca na jest spi ra la wza jem -
nej nie na wi ści mie dzy Po la ka mi. 
Po dzie lo ny mi i skłó co ny mi ludź mi bę dzie ła twiej ma -
ni pu lo wać. Pro szę Was nie daj cie się. 
Szcze gól nie w spra wach lo kal nych. Ja ko lo kal na spo -
łecz ność nie mo że my się dąć na pu ścić na sie bie. Każ -
dy ma pra wo mieć od mien ne zda nie i mu si my umieć
z tym żyć i to le ro wać. Mu si my na uczyć się do cho dzić
do kon sen su su dla do bra na sze go wspól ne go
Do Świąt Bo że go Na ro dze nia co raz bli żej a tak ma ło
czuć tej świą tecz nej at mos fe ry. Oprócz sfe ry du cho -
wej w przy go to wa niu do Świąt jest jesz cze bar dzo mi -
łe to co wi docz ne. Tra dy cja de ko ro wa nia cho inek
świą tecz nych oraz co raz czę ściej do mów i obejść.
Po my śla łem że na le ża ło by pro mo wać tych któ rzy
dba ją i umi la ją nam świat. Po pra wia ją nam wi dok
i le piej wpro wa dza ją w świą tecz na at mos fe rę de ko ru -
jąc swo je obej ścia.
W tym ro ku ru sza my po raz pierw szy z kon kur sem
na naj le piej przy stro jo ny dom, obej ście lub okno, bal -
kon. Gło so wać mo że cie Wy wszy scy na stro nie na sze -
go por ta lu e -wy szo grod.pl. 
Zrób cie z te go do brą za ba wę.
Ży czę Wam jesz cze raz mi ło ści, ra do ści, po ko ju oraz
do bra w ser cach, ro dzi nach, śro do wi skach pra cy i we
wszyst kich in nych na szych
Wspól no tach

PA WEŁ KŁO BU KOW SKI

RE DAK TOR NA CZEL NY.
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Sta ło się już tra dy cją, że Gmi na Bo dza nów czy nie włą cza się w zbiór ki cha ry -
ta tyw ne nie tyl ko na szcze blu lo kal nym ale i kra jo wym. W dniu 10 stycz nia 2016
ro ku od bę dzie się 24. Fi nał Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy – z Bo dza no -
wem gra ją Gmi ny: Bul ko wo, Ra dza no wo, Wy szo gród oraz Do my Po mo cy Spo -
łecz nej z te re nu Po wia tu Płoc kie go i or ga ni za cje po za rzą do we. Ist nie je moż li wość
prze ka zy wa nia nie od płat nie ga dże tów na li cy ta cję, któ ra bę dzie mia ła miej sce
pod czas 24. Fi na łu WOŚP. Nasz Sztab z ro ku na rok bi je re kord zbiór ki pie nięż nej,
rów nież w tym ro ku li czy my na hoj ność pod czas zbiór ki 10.01.2016. MIE RZY -
MY WY SO KO. 

SER DECZ NIE ZA PRA SZA MY! 

24. Fi nał Wiel kiej Or kie stry
Świą tecz nej Po mo cy

Aż 1240 dzie ci ba wi ło się wczo raj
na I Mło dzie szyń skim Raj dzie Mi -
ko ła jo wym, któ re go or ga ni za to -
rem był Urząd Gmi ny i wójt Mo ni -
ka Pie trzyk -Po łu biń ska. W im pre -
zie uczest ni czy li mo to cy kli ści w
stro jach Św. Mi ko ła ja z Bo ru ta MC
Po land oraz Gru py Aio ła z są sied -
nie go Iło wa.

- By ło su per. Dla tych, któ rzy nie mie li
świą tecz ne go stro ju, wła dze gmi ny ufun do -
wa ły czap ki Mi ko ła ja. Cza pek by ło 500, ale
oka za ło się, że chęt nych dzie ci jest o wie le
wię cej. Oko ło 10.05 ru szył barw ny po chód
mi ko łaj ko wy – opo wia da je den z mo to cy -
kli stów z Bo ru ta MC Po land.

Mi ko ła je na mo to cy klach je cha li kil -
ka dzie siąt me trów przed dzieć mi. By ło

to nie zwy kle wi do wi sko we. Nad bez pie -
czeń stwem uczest ni ków po cho du czu -
wał ra dio wóz z gmin ne go po ste run ku
po li cji. Rajd prze ma sze ro wał ulicz ka mi
Mło dzie szy na, by za trzy mać się pod
urzę dem gmi ny, gdzie na dzie ci cze ka ło
wie le nie spo dzia nek. 

Na po czą tek kon kurs zwią za ny z
tra dy cją świąt Bo że go Na ro dze nia,
po nim kon kurs na naj pięk niej szą
bomb kę cho in ko wą. A na fi nał ubie -
ra nie cho in ki przed urzę dem –
wspól ne – dzie ci z wójt Mo ni ką Pie -
trzy -Po łu biń ską. Nie za bra kło też
pre zen tów dla wszyst kich dzie ci: za -
ba wek, sło dy czy, owo ców, so ków i
wie lu in nych.

Uczest ni cy ma ją na dzie ję, że Mło -
dzie szyń ski Rajd Mi ko ła jo wy na trwa łe
wpi sze się w przed świą tecz ne tra dy cje
gmi ny.

Mło dzie szyń ski Rajd Mi ko łaj ko wy
– 1240 za chwy co nych dzie ci

W dniach 12-13 grud nia w Ze spo -
le Szkół Ogól no kształ cą cych im.
Ja na Śnia dec kie go w Wy szo gro -
dzie od był się fi nał ogól no pol skie -
go pro jek tu „Szla chet na Pacz ka”.
Wy szo gród już po raz czwar ty do -
świad czył ma gii po ma ga nia w tej
wspa nia łej spo łecz nej ini cja ty wie.
Ko lej ny raz dzię ki za an ga żo wa niu
wie lu osób naj bar dziej po trze bu ją -
ce ro dzi ny otrzy ma ły szan sę, aby
przy naj mniej na chwi lę ode tchnąć
od swej trud nej sy tu acji. 

Li de rem Re jo nu, tak jak w po przed -
nim ro ku zo stał Pan Mar cin Bier nat,
któ ry, sta rał się wy ko ny wać swo je obo -
wiąz ki bar dzo su mien nie i sta ran nie,
tak aby do każ dej z ro dzin do tar ła moż -
li wie jak naj lep sza po moc. Pan Mar cin
nie tyl ko nad zo ro wał, ale tak że słu żył
po mo cą oraz ra dą w trud nych sy tu -
acjach, w szcze gól no ści wo lon ta riu -
szom bio rą cym udział w pro jek cie. 

Prócz sa mych wo lon ta riu szy
do udzia łu w pro jek cie zgło si li się ab -
sol wen ci oraz na uczy cie le ze szkół
w Wy szo gro dzie. Na szcze gól ne uzna -
nie za słu gu ją stra ża cy z za przy jaź nio -
nej Ochot ni czej Stra ży Po żar nej
w Wy szo gro dzie. Dzię ki wy żej wy -
mie nio nym na wet te naj cięż sze pacz -
ki nie sta no wi ły żad ne go pro ble mu
przy trans por cie, dzię ki cze mu każ da

z ro dzin mo gła się cie szyć wcze śniej -
szą gwiazd ką. 

Po da jąc odro bi nę sta ty styk na le ży
wspo mnieć, że w tym ro ku 15 wo lon ta -
riu szom uda ło się po móc 28 ro dzi nom

w gmi nach Wy szo gród, Czer wińsk
Nad Wi słą, Ma ła Wieś oraz Mło dzie -
szyn. Łącz nie 410 pa czek zo sta ło wy ko -
na nych przez oko ło 1000 osób o łącz nej
war to ści ok.49000 zł co ro bi nie sa mo -

wi te wra że nie i po ka zu je jak wie lu oso -
bom los tych naj bar dziej po krzyw dzo -
nych nie jest obo jęt ny.

Re ak cje osób, któ re otrzy ma ły pacz -
ki by ły prze róż ne, po cząw szy od gło śne -
go okrzy ku za do wo le nia Pa ni Ani wy -
cho wu ją cej sa mot nie nie peł no spraw ne -
go sy na, a koń cząc na łzach Pa na Mi cha -
ła, któ ry dzię ko wał wo lon ta riu szom
za oka za ną po moc, dzię ki któ rej je go
dzie ci przy naj mniej przez mie siąc nie
bę dą mu sia ły gło do wać.

Za po moc w przy go to wa niu po czę -
stun ku dla wo lon ta riu szy oraz dar czyń -
ców po dzię ko wać na le ży,, Go ściń co wi
Le gen da”, któ re go pra cow ni cy przy go -
to wa li bar dzo smacz ne po tra wy, chwa -
lo ne przez nie jed ne go z go ści. Za wspar -
cie w przy go to wa niu oraz zor ga ni zo wa -
niu fi na łu po dzię ko wa nia trze ba kie ro -
wać do Sa lo nu Fry zjer skie mu „KAYA”
oraz Mar ke tu Bu dow la ne go „Kre cik”.
Za udo stęp nie nie miej sca, w któ rym
wo lon ta riu sze mo gli przyj mo wać lu dzi
do brej wo li oraz skła do wać pacz ki, wy -
ra zy wdzięcz no ści war to skie ro wać
do dy rek cji Ze spo łu Szkół w Wy szo gro -
dzie.

Wy da ję się, że w Re jo nie Wy szo -
gród Szla chet na Pacz ka za do mo wi ła się
już na do bre, po nie waż co raz wię cej
osób an ga żu je się w tę pięk ną ideę. Z ro -
ku na rok przy by wa wo lon ta riu szy oraz
dar czyń ców chęt nych nieść po móc naj -
bar dziej po trze bu ją cym. 

DO ZO BA CZE NIA ZA ROK!:)

Wy szo grodz ka ma gia po ma ga nia
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reklama

W świą tecz nym na stro ju.
Opła tek
Opła tek to ka wa łek chle ba
Któ re go do ży cia każ de mu po trze ba. 
Opłat kiem dzie lą się bo ga ci i bied ni,
Bo to jest nasz chleb po wsze dni.

Po da jąc opła tek z rąk w rę ce
Lu dziom ra du je się ser ce.
Każ dy wza jem nie zdro wia ży czy
Że by w ser cach nie by ło go ry czy.

Na czas dzie le nia opłat ka
Niech mi łość wszyst kich zjed no czy.
A Pol ska wia ra i oby czaj jak Mat ka
Swo ją mat czy ną opie ką oto czy.

Bóg na ro dził się w żłób ku na sia nie
A w każ dym ko ście le ma swo je miesz ka nie
My wier ni swej tra dy cji i prze szło ści,
Otwórz my na sze ser ca, Bóg pra gnie na szej mi -
ło ści.

Wte dy Bo że Dzie cię nie bę dzie pła ka ło
Bę dzie się do wszyst kich uśmie cha ło.
I po bło go sła wi Wol ną Pol skę i każ de go z nas
Wszyst kim przy nie sie be tle jem ski blask.
Ha li na No wac ka

Wi gi lia
Kie dy pierw sza gwiazd ka 
Na nie bie się uka że,
Sia da ją wszy scy do wie cze rzy
Jak tra dy cja i oby czaj ka że.

Wie czór wi gi lij ny wszyst kich
Bra ta i jed no czy.
Dzie ląc się opłat kiem
Za wsze wil gną oczy.

Z opłat kiem mo dli twa 
Niech nam to wa rzy szy.
I śpie wa nie ko lęd
Bóg się ro dzi wśród noc nej ci szy.

Wie cze rza skoń czo na, dzwon wo ła
Do ko ścio ła. Wszy scy na Pa ster kę
Po wi tać no wo na ro dzo ne go Je zu sa
I po zdro wić Naj świę trzą Pa nien kę.

Złóż my Bo gu na sze ser ca w ofie rze
Mo dlić bę dzie my się szcze rze.
Za na szą Oj czy znę Pol skę
By żyć w ka to lic kiej wie rze.

By śmy Po la ka mi by li we wła snym kra ju
Za wsze świę to wa li we dle oby cza ju.
Po la cy za wsze Bo ga po trze bu ją
I za wszyst kie ła ski mo dli twą dzię ku ją.
Ha li na No wac ka
W Spół dziel czym Do mu Kul tu ry w Płoc ku
od był się IX Prze gląd Twór czo ści Li te rac kiej
Eme ry tów i In wa li dów  -

Pa ni Ha li na No wac ka otrzy ma ła Na gro -
dę Wy róż nie nie za udział w Prze glą dzie
Ama tor skiej Twór czo ści Li te rac kiej - ka -

te go ria po ezja.

Na pi sa łem kie dyś ar ty kuł pt. „La -
ikat, kler i ko ściół ” , je go treść zo -
sta ła zro zu mia na róż nie. Dla au to -
ra te stu to do brze, że jest za in te re -
so wa nie wśród czy tel ni ków i że na
te mat ar ty ku łu to czy się dys ku sja.
Ale…! W tre ści wy stą pie nia zwró ci -
łem uwa gę, że szko ły ogól nie ma ją
pla ny na rzu ca ne przez mi ni ster -
stwo i mu szą się do nich usto sun -
ko wać i re ali zo wać. Nie pi sa łem w
swym ar ty ku le o kon kret nej szko le
z na sze go re gio nu, z jed ną z nich
współ pra cu ję wraz ze Związ kiem
Eme ry tów, ale ogól nie o szko łach
w Pol sce. Bo ! Ze szko łą w Ma łej
Wsi dzie je się ina czej. Dzię ki mło -
dej ka drze kie row ni czej pa mię ta
się o pa trio ty zmie i o Pol sce. Na -
szą szko łę trze ba za to po chwa lić,
jej Dy rek to rów i Pra cow ni ków. Bez
pa trio ty zmu, zna jo mo ści hi sto rii
kra ju i mi ło ści do nie go mo że my
za tra cić Pol skę.

Te raz chciał bym za trzy mać się nad
in ny pro ble mem - sza no wa niem się na -

wza jem w swym śro do wi sku. Róż nie to
z tym by wa. Nie raz za zdro ści my in -
nym, że to ktoś, a nie ja jest do ce nia ny.
Tyl ko ten za zdro sny nie za sta na wia się
nad tym, dla cze go tak jest? Mo że to tyl -
ko le ni stwo mu tę dro gę za sła nia, al bo
brak dą że nia do ce lu i po ka zy wa nie
swych umie jęt no ści czy ta len tu nie po -
zwa la za ist nieć. Dru ga rzecz to brak od
władz kul tu ro twór czych za in te re so wa -
nia się twór czo ścią czy twór ca mi. Brak
po my słu, aby swo imi pra ca mi i do ko na -
nia mi roz sła wia li ca łą gmi nę i wszyst -

kich jej miesz kań ców. To nie wstyd
mieć w swo jej gmi nie ar ty stów, lu dzi
kre atyw nych, bo za po trze bo wa nie na
kul tu rę wśród oby wa te li jest ogrom ne.
Trze ba tyl ko chcieć pod jąć te dzia ła nia.
Coś o tym wiem, bo tych twór ców zgro -
ma dzi łem w jed no ko ło i by ło du że za in -
te re so wa nie ich pra ca mi. Wierz cie mi,
tych, któ rzy two rzą do szu fla dy lub pod
po dusz kę jest jesz cze wię cej.

Gdy ma się ta ką ka drę lu dzi to trze -
ba to na gła śniać, po ka zy wać i szczy cić
się ni mi. Nie raz jest przy kro twór cy, że

się o nie go nie dba i ni ko mu na nim nie
za le ży.

Zo sta łem no mi no wa ny do na gro dy
spe cjal nej za ca ło kształt dzia łal no ści
kul tu ral nej, wrę czo no mi ją. By ło mi
mi ło, że ktoś się na mnie po znał, ko muś
się mo je pra ce po do ba ły, ktoś me pra ce
ak cep tu je.

Ale był też i nie do syt, że nikt z naj -
bliż szych mi lu dzi, z mo je go oto cze nia,
czy lu dzi kul tu ry nie na pi sał ani jed ne -
go zda nia, aby po dzię ko wać za tę wy jąt -
ko wą na gro dę. Twór cy na praw dę za le ży
na tym, aby w swo im śro do wi sku był lu -
bia ny i po trzeb ny. Wło da rze! Szu kaj cie,
in te re suj cie się i eks po nuj cie lu dzi, któ -
rzy chcą słu żyć miesz kań com gmi ny:
po ezją, mu zy ką, ma lar stwem i in ny mi
ar ty stycz ny mi pra ca mi. Twór cy i ar ty ści
cze ka ją na wa szą wraż li wość i za an ga żo -
wa nie.

Dzię ku je tym wszyst kim, któ rzy do
mo je na gro dy się przy czy ni li. Dzię ku ję!

Ry Wal
Do pi sek re dak cji: Sto wa rzy sze nie

Gmin Tu ry stycz nych Po je zie rza Go sty -
niń skie go zor ga ni zo wa ło X Fe sti wal
Folk lo ru i Kul tu ry Zie mi Ku jaw skiej i
Ma zo wiec kiej ” Od ku ja wia ka do obe -
rka”-Na gro da Spe cjal na Sto wa rzy sze nia
dla for mal nych i nie for mal nych dzia ła -
czy kul tu ry, ak tyw nych w dzie dzi nie
twór czo ści ar ty stycz nej, kul tu ral nej,
ochro ny kul tu ry i dzie dzic twa na ro do -
we go - zo sta ła przy zna na pa nu Wal de -
ma ro wi Ry piń skie mu.

„Co się dzie je wo kół nas?”

Re dak cja e -wy szo grod.pl ogła sza
kon kurs na naj ład niej oświe tlo ny
bal kon, okno, obej ście przy do mo -
we, dom.

Cel kon kur su:
Za chę ce nie miesz kań ców mia sta

do dba ło ści o pięk no i es te ty kę swo je go
naj bliż sze go oto cze nia oraz in spi ro wa -
nie do two rze nia nie po wta rzal nej at -
mos fe ry świąt Bo że go Na ro dze nia.

Or ga ni za tor: re dak cja e -wy szo -
grod.pl.

Uczest nic two i za sa dy kon kur su:
1. W kon kur sie mo gą wziąć udział

wszy scy miesz kań cy gmin Bo dza nów,
Bul ko wo, Ra dza no wo, Ma ła Wieś, Czer -
wińsk, Wy szo gród, Mło dzie szyn, Bro -
chów, któ rzy ude ko ru ją bal kon, obej ście
przy do mo we lub dom

2. Kon kurs or ga ni zo wa ny jest
w dwóch ka te go riach:

a) naj ład niej ude ko ro wa ny – oświe -
tlo ny bal kon; okno

b) naj ład niej ude ko ro wa ne – oświe -
tlo ne obej ście przy do mo we, dom;

.
3.Oce na kon kur so wa bę dzie się

od by wać przez gło so wa nie na stro nie e -
-wy szo grod.pl 

W oce nie kon kur so wej pro si my
o bra nie pod uwa gę:

a) ogól ne wra że nie es te tycz ne,
b) po my sło wość i ory gi nal ność,
c) na wią za nie do tra dy cji świąt Bo -

że go Na ro dze nia.

Wa run kiem uczest nic twa w kon -
kur sie jest wy ko na nie fo to gra fii oświe -
tlo ne go bal ko nu, obej ścia przy do mo we -

go lub do mu oraz wy sła nie na ad res re -
dak cja@e -wy szo grod.pl lub zgło sze nia
z fo to gra fia mi (w wer sji tra dy cyj nej –
wy druk lub na no śni ku elek tro nicz -
nym), moż na skła dać w Wy szo gro dzie
ul.Rę bow ska 66 do dnia 31 grud nia
2015 r. 

Zgło sze nia obiek tów do kon kur su

bę dą pu bli ko wa ne suk ce syw nie wraz
z na pły wa niem zgło szeń.

Po za mknię ciu li sty zgło szeń gło so -
wa nie bę dzie się od by wa ło w spo sób
elek tro nicz ny na por ta lu www.e -wy szo -
grod.pl

Pe łen re gu la min kon kur su do stęp -
ny jest na stro nie www.e -wy szo grod.pl

Za pra sza my do Kon kur su „Naj pięk niej sze świą tecz ne ilu mi na cje”
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7 grud nia 2015 r. od by ła się kon -
fe ren cja: „Kra jo wy Fun dusz Szko le -
nio wy – wspar cie dla pra co daw -
ców i ich pra cow ni ków”.

Ce lem kon fe ren cji by ło omó wie nie
ak tu al nej sy tu acji na ryn ku pra cy w Po -
wie cie Płoc kim i moż li wo ści, ja kie sta wia
przed pra co daw ca mi i ich pra cow ni ka mi
Kra jo wy Fun dusz Szko le nio wy. Dy rek tor
Po wia to we go Urzę du Pra cy w Płoc -
ku  Mał go rza ta Bom ba lic ka – przed sta wi -
ła pre zen ta cję do ty czą cą po zio mu bez ro -
bo cia w po szcze gól nych gmi nach po wia -
tu, z wy szcze gól nie niem wie ku, wy -
kształ ce nia oraz sy tu acji w ja kiej znaj du ją
się oso by bez ro bot ne z po dzia łem na pro -
fi le I, II i III. Omó wi ła rów nież for my ak -
ty wi za cji za wo do wej, z ja kich miesz kań cy
po wia tu sko rzy sta li w ro ku 2015 i na kła -
dy po nie sio ne w tym ro ku na ten cel.

Sze ro ki wa chlarz moż li wo ści ja kie
otwie ra przed pra co daw ca mi Kra jo wy
Fun dusz Szko le nio wy za pre zen to wa -
ła  Ali cja No wac ka   Kie row nik Dzia łu
Po rad nic twa i Szko leń Po wia to we go
Urzę du Pra cy w Płoc ku. Po omó wie niu
do tych cza so wych osią gnięć w re ali za cji
szko leń, kur sów i stu diów po dy plo mo -
wych pod no szą cych wie dzę i roz wi ja ją -
cych umie jęt no ści i po ten cjał przed się -
biorstw dzia ła ją cych na te re nie Po wia tu
Płoc kie go, zo sta ła przed sta wio na peł -
na ofer ta, z ja kiej do fi nan so wa nia re ali -
zo wa ne go w ra mach KFS pra co daw cy
i ich pra cow ni cy bę dą mo gli sko rzy stać
w ro ku przy szłym, tj.:

• kur sy i szko le nia,
• eg za mi ny umoż li wia ją ce uzy ska -

nie dy plo mów po twier dza ją cych na by -
cie umie jęt no ści,   kwa li fi ka cji lub
upraw nień za wo do wych,

• ba da nia le kar skie i psy cho lo gicz -
ne wy ma ga ne do pod ję cia kształ ce nia

lub   pra cy za wo do wej po ukoń cze niu
kształ ce nia.

W ostat niej czę ści Kon fe ren cji swo -
imi do świad cze nia mi i od czu cia mi po -
dzie li li się z uczest ni ka mi pra co daw cy,
któ rzy w ro ku bie żą cym zde cy do wa li
się sko rzy stać ze środ ków KFS. Przed sta -
wi cie le róż nych branż za pre zen to wa li
swo je do tych cza so we osią gnię cia w pod -
no sze niu kwa li fi ka cji pra cow ni ków
i wła snych przy udzia le środ ków Kra jo -
we go Fun du szu Szko le nio we go. Wszy -
scy zgod nie za de kla ro wa li chęć współ -
pra cy z Po wia to wym Urzę dem Pra cy
w Płoc ku pod czas kształ ce nia ka dry
w przy szło ści.

W kon fe ren cji wzię li udział Sta ro -
sta Płoc ki  Ma riusz Bie niek, Wi ce sta ro -
sta Iwo na Sie roc ka, Prze wod ni czą cy Ra -
dy Po wia tu w Płoc ku  Lech Dą brow -
ski wraz z rad ny mi oraz bur mi strzo wie
i wój to wie gmin po wia tu płoc kie go.

„Kra jo wy Fun dusz Szko le nio wy – wspar cie
dla pra co daw ców i ich pra cow ni ków”

2 grud nia 2015 r. na te re nie Ko men -
dy Miej skiej Po li cji w Płoc ku od by ło
się uro czy ste prze ka za nie no wych ra -
dio wo zów dla płoc kich po li cjan tów,
dzię ki któ rym jesz cze le piej i spraw -
niej bę dą mo gli dbać o bez pie czeń -
stwo w Płoc ku i po wie cie płoc kim.
Prze ka za ne po jaz dy zo sta ły za ku pio -
ne dzię ki środ kom fi nan so wym prze -
ka za nym przez Sa mo rząd Mia sta
Płoc ka, Sa mo rząd Po wia tu Płoc kie -
go, Sa mo rząd Mia sta i Gmi ny Dro bin
oraz przez Fun da cję Or len Dar Ser ca.

W uro czy sto ści prze ka za nia po jaz -
dów udział wzię li za pro sze ni go ście, wśród
któ rych zna leź li się: Sta ro sta Płoc ki  Ma -
riusz Bie niek, Pre zy dent Płoc ka  An drzej
No wa kow ski  wraz z   wi ce pre zy den -
tem Ro ma nem Sie miąt kow skim, czło nek
ra dy Fun da cji Or len Dar Ser ca  Zbi gniew
Bur żac ki, Bur mistrz Mia sta i Gmi ny Dro -
bin An drzej Sa mo raj, by ły Ko men dant
Miej ski Po li cji w Płoc ku, in spek tor Po li cji
w sta nie spo czyn ku Je rzy Kal bar czyk, Ko -
men dant Stra ży Miej skiej w Płoc ku  An -
drzej Wo chow ski  oraz Ka pe lan płoc kiej
Po li cji ks. Ka no nik Je rzy Ła wic ki. 

Sa mo cho dy, któ re zo sta ły prze ka za -
ne płoc kim po li cjan tom zo sta ły za ku pio -
ne w ra mach pro gra mu współ fi nan so wa -
nia za ku pów środ ków trans por tu dla po li -
cji, któ ry za kła da, że 50 % war to ści sta no -
wią fun du sze prze ka za ne przez sa mo rzą -
dy lub fun da cje i sto wa rzy sze nia, na to -
miast po zo sta łe 50 % to fun du sze prze ka -
za ne przez Ko men dę Głów ną Po li cji.

Z 15 no wych sa mo cho dów ko rzy -
stać bę dą po li cjan ci z Wy dzia łu Ru chu
Dro go we go w Płoc ku oraz z po ste run ku
po li cji w Sta rej Bia łej, Dro bi nie i Ra dza -
no wie.

Sa mo rząd Po wia tu Płoc kie go w służ bie Po li cji
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W pią tek 11 grud nia 2015 ro ku od by -
ło się w Płoc ku spo tka nie z dr Je rzym
Tar gal skim – pre ze sem Sto wa rzy sze -
nia RKW – Ruch Kon tro li Wy bo rów –
Ruch Kon tro li Wła dzy.

W pierw szej czę ści spo tka nia ko or dy -
na tor po wia to wy RKW Kin ga Szcze pa nek
po dzię ko wa ła oso bom za an ga żo wa nym
w paź dzier ni ko wych wy bo rach par la men -
tar nych za ich pra cę i trud wło żo ny w kon -
tro lę uczci wo ści pro ce su wy bor cze go.
Pod kre śli ła, jak nie zwy kle waż ną ro lę
w ogra ni cze niu fał szerstw ode grał każ dy
czło nek ko mi sji lub mąż za ufa nia.  Zło ży -
ła po dzię ko wa nie peł no moc ni kom Ko mi -
te tów Wy bor czych PiS, Ku kiz'15 i Par tii
KOR WiN, któ rych dzia ła nie za owo co wa ło
wza jem ną współ pra cą. Szcze gól ne po dzię -
ko wa nia skie ro wa ła do opie ku nów ob ser -
wa to rów mię dzy na ro do wych. Wszy scy
za an ga żo wa ni w kon tro lę wy bo rów otrzy -
ma li z rąk pre ze sa Je rze go Tar gal skie go po -
dzię ko wa nia oraz dy plo my przy go to wa ne
na tę oka zję przez Sto wa rzy sze nie RKW
–  Ruch Kon tro li Wy bo rów – Ruch Kon -
tro li Wła dzy.

W dru giej czę ści spo tka nia wy stą pił
dr Je rzy Tar gal ski. Za po znał ze bra nych
z ideą, ce la mi i za da nia mi Sto wa rzy sze nia,
któ re mu prze wod ni czy. Sto wa rzy sze nie
ma cha rak ter po nad par tyj ny, plu ra li stycz -
ny i jed no czy wszyst kich, któ rzy dą żą
do bu do wy uczci we go pań stwa i zmia ny
obec ne go  sys te mu opar te go na kłam stwie
i prze pom po wy wa niu środ ków pu blicz -
nych do ka sy be ne fi cjen tów  okrą głe go sto -
łu. Ce lem Sto wa rzy sze nia nie jest wal ka

o wła dzę lecz jej pu blicz na kon tro la, by ry -
wa li za cja na are nie po li tycz nej to czy ła się
mię dzy uczci wy mi po li ty ka mi, a nie uczci -
wi, po zba wie ni ochro ny zde pra wo wa nych
sę dziów i pro ku ra to rów oraz sprze daj nych
me diów, z tej kon ku ren cji od pa da li.

Je rzy Tar gal ski pod kre ślił po trze bę
od bu do wa nia wię zi spo łecz nych i stwo rze -
nia moż li wo ści obiek tyw ne go kształ to wa -
nia opi nii pu blicz nej. Za pre zen to wał po -
wsta ją cy ak tu al nie por tal in ter ne to wy. Dr

Tar gal ski za pro sił wszyst kich chęt nych
do współ pra cy i dzia ła nia w ra mach Sto -
wa rzy sze nia.

W koń co wej czę ści spo tka nia uczest ni -
cy za da li wie le cie ka wych py tań, któ re sta no -
wi ły punkt wyj ścia do dys ku sji na te mat
dzia łal no ści Sto wa rzy sze nia RKW oraz ak -
tu al nej sy tu acji spo łecz no -po li tycz nej.

Obec nie jed nym z naj waż niej szych
za dań Sto wa rzy sze nia RKW w re gio nie
płoc kim jest utwo rze nie Od dzia łu Te re no -
we go w Płoc ku.

JESZ CZE RAZ DZIĘ KU JE MY I ZA PRA SZA MY DO
UCZEST NIC TWA W STO WA RZY SZE NIU RKW

Pa weł Ku kiz ogło sił za po śred nic -
twem por ta lu spo łecz no ścio we go,
że bu du je Sto wa rzy sze nie na rzecz
No wej Kon sty tu cji Ku kiz'15. Je go
ce lem ma być m.in. kre owa nie
i po pie ra nie ini cja tyw spo łecz nych
zmie rza ją cych do bu do wy spo łe -
czeń stwa oby wa tel skie go oraz pro -
mo wa nie or dy na cji więk szo ścio wej
opar tej o Jed no man da to we Okrę gi
Wy bor cze.

Pa weł Ku kiz od daw na po stu lu je
więk szą kon tro lę oby wa te li nad pań -
stwem. Tym ra zem po raz ko lej ny pró bu -
je wpły nąć na pol ską rze czy wi stość. We -
dług mi sji no we go sto wa rzy sze nia, na -
ród ma uzy skać wła dzę m.in. po przez:
za pew nie nie nad rzęd no ści re fe ren dum
nad wła dzą pu blicz ną, wpro wa dze nie
w wy bo rach do Sej mu Jed no man da to -
wych Okrę gów Wy bor czych, czy wpro -
wa dze nie bez po śred nie go wy bo ru Pro -
ku ra to ra Ge ne ral ne go oraz sę dziów
szcze bla pod sta wo we go.

Ce le no we go sto wa rzy sze nia to
m.in.: pro pa go wa nie idei przed się bior -
czo ści, wol no ści go spo dar czej, swo bód
oby wa tel skich oraz po li ty ki re gio nal nej;
two rze nie i wspie ra nie ini cja tyw spo -
łecz nych dą żą cych do bu do wy spo łe -
czeń stwa oby wa tel skie go;

pro pa go wa nie idei spo łe czeń stwa
oby wa tel skie go, sa mo rząd no ści, po staw
oby wa tel skich; pro mo wa nie idei od po -
wie dzial no ści po słów przed wy bor ca mi,

wspie ra nie roz wo ju obron no ści i bez pie -
czeń stwa kra ju.

Pa weł Ku kiz li czy na po now ne za an -
ga żo wa nie oby wa te li oraz za po wia da, że
na ba zie tej ini cja ty wy bu do wa ne bę dą
struk tu ry re gio nal ne od po zio mu gmin
do po zio mu cen tral ne go.

Przy ja cie le,
Po wsta je no we Sto wa rzy sze nie, któ -

re da pod wa li ny na szym struk tu rom
ogól no pol skim oraz przy czy ni się
do stwo rze nia No wej Kon sty tu cji!
Na ba zie Sto wa rzy sze nia bu do wa ne bę -
dą struk tu ry re gio nal ne od po zio mu
gmin do po zio mu cen tral ne go. – Sto wa -
rzy sze nie na rzecz No wej Kon sty tu cji
„Ku kiz'15”.

Bar dzo pro szę wszyst kich za in te re -
so wa nych udzia łem w bu do wa niu Pol ski
dla Oby wa te li, Pol ski w któ rej po li tyk bę -
dzie pra cow ni kiem a nie pa nem Oby wa -
te la o ak tyw ny udział w po wsta ją cym
wła śnie Sto wa rzy sze niu na rzecz No wej
Kon sty tu cji „Ku kiz 15”.

Przy po mi nam - NIE JE STE ŚMY
par tią po li tycz ną! Nie bie rze my (w prze -
ci wień stwie do PO, PiS, SLD, KOR WiN,
Ra zem i ZSL) kil ku dzie się cio mi lio no -
wych do ta cji par tyj nych za bie ra nych
pod przy mu sem z kie sze ni po dat ni ków.
Mo że my li czyć tyl ko na sie bie.

Wszyst kich za in te re so wa nych przy -
stą pie niem do Sto wa rzy sze nia na rzecz No -
wej Kon sty tu cji „Ku kiz'15” pro si my o kon -
takt na ma il kon takt@ruch ku ki za.pl

PA WEŁ KU KIZ

Sto wa rzy sze nia na rzecz 
no wej Kon sty tu cji Ku kiz’15

RKW Po wy bor cze po dzię ko wa nia na spo tka niu
z dr Je rzym Tar gal skim w Płoc ku

UZA SAD NIE NIE
1. Przy zwo le nie Ra dy Gmi ny na wzra sta ją cy de fi cyt bu dże to wy. We dług za rzą dze nia Wój ta Gmi ny Nr 108/2015 za III kwar tał 2015r. de fi cyt wy -
no si 2 189 106,00 a na ko niec 2015 ro ku mo że być to  kwo ta oko ło trzech mi lio nów zło tych.  
2. Ła ma nie de mo kra tycz nych praw oby wa tel skich, któ re afi szu ją się za pę da mi dyk ta tor ski mi ja kie sto su je Wójt Gmi ny Bo dza nów - Pan Je rzy Sta -
ni szew ski.
3. Brak umie jęt no ści prze sta wie nia się z za cho wań au to kra tycz nych (na roz kaz) po przez za stra sza nie pra cow ni ków przez Wój ta Gmi ny Bo dza -

nów, na de mo kra tycz ne obo wią zu ją ce  w sa mo rzą dzie gmin nym.
4. Nie uza sad nio ne zwięk sza nie ad mi ni stra cji gmin nej na za sa dzie ,,po li ty ki ko le sio stwa" co po wo du je zwięk szo ne wy dat ko wa nie płac z bu dże tu
gmi ny       i two rze nie w Urzę dzie Gmi ny ,,swo jej kli ki” i swo ich ukła dów..  
5. Po wo ły wa nie do ko mi sji kon kur so wych, wy ła nia ją cych pra cow ni ków do pra cy w Urzę dzie Gmi ny na za sa dach ,,po li ty ki ko le sio stwa".  
6. Nie uza sad nio ne wy dat ko wa nie pie nię dzy bez opra co wa ne go pro gra mu re ali za cji za dań okre śla nych w rocz nych bu dże tach gmi ny.
7. Od mo wa udzie le nia in for ma cji pu blicz nej przez Wój ta Gmi ny Bo dza nów w spra wach róż nych nur tu ją cych miesz kań ców gmi ny a szcze gól nie
fi nan so wych, któ re są jaw ne i każ dy miesz ka niec ma pra wo wie dzieć na co są prze zna cza ne. Przy kła dem mo że być od po wiedź na jed no z za da nych
py tań któ re brzmia ło: ,,Pro szę o do ku men ty po twier dza ją ce na ja ką in we sty cję  zo sta ły prze zna czo ne pie nią dze, któ re Gmi na Bo dza nów od zy ska -
ła         z po dat ku VAT na po cząt ku 2015 ro ku. Pro szę po dać ja ka to by ła kwo ta”. Od po wiedź Pa na Wój ta Je rze go Sta ni szew skie go do pie ro po in ter -
wen cji SKO brzmi: ,,nie ma ,,fun du szo wa nia” bu dże tu gmi ny, środ ki wpły wa ją ce do bu dże tu gmi ny są roz dzie la ne we dług po trzeb w chwi li do ko -
ny wa nia ich za twier dze nia wpły wu do bu dże tu gmi ny. Urząd Gmi ny nie po sia da do ku men tu w tym za kre sie. Kwo ta od zy ska ne go do tych czas po -
dat ku VAT wy no si 1 364 379,00zł”. Na dal po tej skan da licz nej od po wie dzi wój ta nie wie my na ja ką in we sty cję zo sta ła prze zna czo na tak ogrom -
na kwo ta pie nięż na.   
8. Usu nię cie in for ma cji ze stro ny in ter ne to wej Urzę du Gmi ny Bo dza nów, do ty czą cych dzia łal no ści w spra wach pu blicz nych gmi ny wój tów po -

przed nich ka den cji.
9. Ogra ni cza nie swo bod nej wy po wie dzi na se sjach Ra dy Gmi ny co unie moż li wia rze tel ne prze ka zy wa nie in for ma cji miesz kań com Gmi ny Bo -

dza nów ogra ni cza jąc ko mu ni ko wa nie się po mię dzy urzę dem a spo łecz no ścią gmin ną.  
10.  Utra ta wia ry god no ści prze wod ni czą ce go ra dy gmi ny, po przez za trud nie nie je go kon ku bi ny przez wój ta gmi ny na dwóch eta tach gmin nych. 
11.  Fi nan so wa nie ob cych in we sty cji z bu dże tu Gmi ny Bo dza nów, po mi mo bra ku środ ków  fi nan so wych na pil ne i po trzeb ne in we sty cje wła sne
gmi ny za przy zwo le niem Ra dy Gmi ny.  
12.  Nie wy wią zy wa nie się Ra dy Gmi ny ze swych pod sta wo wych funk cji de cy zyj nych i kon tro l nych pod po rząd ko wu jąc się or ga no wi wy ko naw -
cze mu tzn. wój to wi gmi ny. W ten spo sób nie są re ali zo wa ne in te re sy spo łecz no ści gmin nej, któ rej rad ni są przed sta wi cie la mi.  
13.  Brak kon tro li Ra dy Gmi ny nad dzia łal no ścią wój ta gmi ny sprzecz ną z in te re sem spo łecz no ści gmin nej, gdzie więk szo ścio wy klub rad nych nie
li czy się z ar gu men ta mi i po stu la ta mi mniej szo ści rad nych i prze gło so wu je na za sa dzie li czeb nej prze wa gi po par cia czę sto nie uza sad nio nych i
sprzecz nych          z in te re sem spo łecz no ści gmin nej. 
14.  Nie speł nia nie za po wia da nych w kam pa nii obiet nic wy bor czych Wój ta Gmi ny po mi mo po bie ra nia naj więk sze go w hi sto rii gmi ny wy na gro -
dze nia wraz z eme ry tu rą. 
15. Od stą pie nie Wój ta Gmi ny od pod pi sa nia umo wy na uzy ska ną do ta cję na bu do wę ka na li za cji i wo do cią gu na te re nie Bo dza no wa i Chod ko wa
po mi mo uzy ska ne go z ogrom nym tru dem po zwo le nia na bu do wę i po zy ska nych pie nię dzy z do ta cji w kwo cie 7 600 585,53zł. za po przed niej ka -
den cji Wój ta        i Ra dy Gmi ny.

PEŁ NO MOC NIK

INI CJA TO RA RE FE REN DUM      

RA FAŁ KWIAT KOW SKI

REFERENDUM W GMINIE BODZANÓW 

INFORMACJA
W dniu 11 grudnia 2015r. grupa obywateli,

którym przysługuje prawo wybierania do Rady
Gminy Bodzanów, wystąpiła z Inicjatywą
przeprowadzenia referendum gminnego, którego
przedmiotem ma być odwołanie Rady Gminy
Bodzanów i Wójta Gminy Bodzanów. Pełnomocnikiem reprezentującym Inicjatora
referendum gminnego jest Rafał Kwiatkowski..

W dniu 11 grudnia 2015r. pełnomocnik i przedstawiciele Inicjatora referendum
gminnego powiadomili Wójta Gminy Bodzanów a 14 grudnia 2015r. Komisarza
Wyborczego w Płocku o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia
referendum gminnego.

PEŁNOMOCNIK INICJATORA REFERENDUM

RAFAŁ KWIATKOWSKI



28  li sto pa da 2015 ro ku w Or szy -
mo wie gm. Ma ła Wieś od by ły się
uro czy sto ści    z oka zji osiem dzie -
się cio le cia ist nie nia Szko ły Pod sta -
wo wej im. Mar szał ka Jó ze fa Pił -
sud skie go w Or szy mo wie. Pla ców -
kę za mknię to w 2012 ro ku, ale
dzię ki za an ga żo wa niu lo kal nej
spo łecz no ści po wsta ło Sto wa rzy -
sze nie Roz wo ju Wsi Or szy mo wo
i Oko lic któ re za ło ży ło i pro wa dzi
Nie pu blicz ną Szko łę Pod sta wo wą
im. Mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go.
Szko ła po sia da upraw nie nia szko ły
pu blicz nej a więc jest kon ty nu ator -
ką tra dy cji daw nej pod sta wów ki.
Ju bi le usz zgro ma dził by łych i obec -
nych na uczy cie li  i pra cow ni ków
szko ły, dy rek to rów szkół z Gmi ny
Ma ła Wieś, uczniów, ab sol wen tów,
ro dzi ców, człon ków sto wa rzy sze nia
z Or szy mo wa i Ra dzi ko wa oraz za -
pro szo nych go ści. Obec ni by li
przed sta wi cie le władz po wia tu
z Wi ce prze wod ni czą cym Ra dy Po -
wia tu w Płoc ku Pa nem Apo li na -
rym Grusz czyń skim – ab sol wen -
tem tej szko ły i wój tem gmi ny Ma -
ła Wieś Pa nem Zyg mun tem Woj -
na row skim na cze le.

Świę to wa nie roz po czę to w ko ście le
pa ra fial nym uro czy stą Mszą Świę tą
kon ce le bro wa ną przez księ dza ka no ni -
ka Grze go rza Jen drze jew skie go – pro -
bosz cza or szy mow skiej pa ra fii. Uro czy -
stość uświet nił wy stęp Ka me ral ne go
Chó ru Aka de mic kie go Szko ły Wyż szej
im. Paw ła Włod ko wi ca w Płoc ku oraz
Chó ru i Or kie stry „Pro mycz ki”    z Nie -
pu blicz ne go Przed szko la „Pro my czek”
w Za ździe rzu, pod dy rek cją Mał go rza ty
Szpo tań skiej.

Dal sze uro czy sto ści mia ły miej sce
w szko le. Na po czą tek ucznio wie przy -
wi ta li wszyst kich przy by łych go ści wy -
stę pem ar ty stycz nym.   Na stęp nie Ka -
me ral ny Chór Aka de mic ki Szko ły Wyż -
szej im. Paw ła Włod ko wi ca w Płoc ku
oraz Chór i Or kie stry „Pro mycz ki” kon -
ty nu owa ły wspa nia ły XXVIII kon cert
cha ry ta tyw ny z cy klu Po daj Dłoń –
„Szko le na ju bi le usz” W cza sie trwa nia
kon cer tu od by ła się zbiór ka pie nię dzy
na za kup sprzę tu re ha bi li ta cyj ne go dla
dzie ci nie peł no spraw nych ce lem do po -
sa że nia sa li te ra peu tycz nej „Oa za” znaj -
du ją cej się w tej szko le.

Na stęp nie głos za bra ła Dy rek tor
Nie pu blicz nej Szko ły Pod sta wo wej im.

Mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go w Or szy -
mo wie Pa ni Zu zan na Nie mi row ska.
Wi ta ła i dzię ko wa ła   za przy by cie
wszyst kim go ściom. W swo im emo cjo -
nal nym wy stą pie niu zwró ci ła uwa gę
na ro lę tej szko ły w lo kal nym śro do wi -
sku. Przed sta wi ła jak wspa nia li na uczy -
cie le tu   pra co wa li. Pod kre śla ła ak tyw -
ność szko ły w spo łe czeń stwie i współ -
pra cę z in ny mi or ga ni za cja mi, choć by
ze Sto wa rzy sze niem Roz wo ju Wsi Win -
cen tów i Oko li ce któ re by ło wspól nie ze
Szko łą Wyż szą im Paw ła Włod ko wi ca
w Płoc ku or ga ni za to rem  kon cer tu,   ze
Sto wa rzy sze niem Roz wo ju Wsi No we
Ra dzi ko wo i Oko li ce i in ny mi. Nie za -
bra kło wspo mnień z lat szkol nych za -
rów no Pa ni Dy rek tor jak i ab sol wen tek
tej szko ły. Nie mo gło rów nież za brak -
nąć   prze mó wień by łych dy rek to rek

szko ły Pa ni Ali cji Wi śniew skiej i Pa ni
Ma rian ny Ci choc kiej. Głos za brał rów -
nież Wójt Gmi ny Ma ła Wieś Zyg munt
Woj na row ski.

Nie oby ło się bez pre zen ta cji osią -
gnięć obec nej – nie pu blicz nej szko ły.
Mó wi ły o tym Pa nie Ma ria Na tkow ska
i Ka ro li na Ma trac ka – na uczy ciel ki.
Na za koń cze nie czę ści ofi cjal nej po kro -
jo no ju bi le uszo wy tort któ ry zdo bi ło lo -
go szko ły i dzie ci czę sto wa ły nim
wszyst kich przy by łych go ści. Po wszyst -
kim go ści za pro szo no do sa li gim na -
stycz nej na po czę stu nek, pod czas któ re -

go da lej wspo mi na no la ta mi nio ne.
Wspo mi na no na uczy cie li, pra cow ni -
ków jak rów nież ko le gów z daw nych
dzie cię cych lat. Uro czy stość trwa ła
do go dzin wie czor nych.

RAJ MUND NIE MI ROW SKI

PRE ZES STO WA RZY SZE NIA

ROZ WO JU WSI OR SZY MO WO I OKO LIC

9Historia

Dnia 14.12.2015 Nie pu blicz na Szko -
ła Pod sta wo wa im. Mar szał ka Jó ze fa
Pił sud skie go w Or szy mo wie uczest ni -
czy ła w Mię dzy na ro do wym se mi na -
rium „Otwar ta szko ła – do bre prak ty -
ki Szkół Ak tyw nych w Spo łecz no ści”.
Jak sa ma na zwa mó wi se mi na rium
mia ło wy miar mię dzy na ro do wy i by ło
pro wa dzo ne w trzech ję zy kach: pol -
skim, an giel skim i ro syj skim. Wśród
licz nych go ści zna leź li się pre le gen ci
z Wiel kiej Bry ta nii, Ukra iny, Ar me nii,
Bo śni i Her ce go wi ny, Ka zach sta nu,
Buł ga rii, Czech a na wet Ma la wii. Ce -
lem spo tka nia by ło przed sta wie nie do -
świad czeń do ty czą cych ak tyw nej dzia -
łal no ści szkół w spo łe czeń stwie. Se mi -
na rium by ło rów nież oka zją do po zna -
nia do brych prak tyk, na wią za nia kon -
tak tów i współ pra cy z com mu ni ty
scho ols z in nych kra jów

Świę tu je my 80 - le cie Szko ły Pod sta wo wej
im. Jó ze fa Pił sud skie go w Or szy mo wie
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Zgod nie z art. 71 usta wy z dnia
20.04.2004 r. o pro mo cji za trud nie nia i in sty -
tu cjach ryn ku pra cy (tekst jed no li ty Dz. U.
z 2015 r. poz. 149 z późn. zmia na mi) pra wo
do za sił ku przy słu gu je bez ro bot ne mu
za każ dy dzień ka len da rzo wy od dnia za re je -
stro wa nia się we wła ści wym po wia to wym
urzę dzie pra cy, je że li: 

1) nie ma dla nie go pro po zy cji od po wied -
niej pra cy, pro po zy cji sta żu, przy go to wa nia za -
wo do we go do ro słych, szko le nia, prac in ter -
wen cyj nych lub ro bót pu blicz nych oraz

2) w okre sie 18 mie się cy bez po -
śred nio po prze dza ją cych dzień za re je -
stro wa nia, łącz nie przez okres co naj -
mniej 365 dni:

a) był za trud nio ny i osią gał wy na gro dze -
nie w kwo cie co naj mniej mi ni mal ne go wy na -
gro dze nia za pra cę, od któ re go ist nie je obo wią -
zek opła ca nia skład ki na Fun dusz Pra cy, z za -
strze że niem art. 104a -105; w okre sie tym nie
uwzględ nia się okre sów urlo pów bez płat nych
trwa ją cych łącz nie dłu żej niż 30 dni,

b) wy ko ny wał pra cę na pod sta wie umo -
wy o pra cę na kład czą i osią gał z te go ty tu łu do -
chód w wy so ko ści co naj mniej mi ni mal ne go
wy na gro dze nia za pra cę, 

c) świad czył usłu gi na pod sta wie umo wy
agen cyj nej lub umo wy zle ce nia al bo in nej
umo wy o świad cze nie usług, do któ rych zgod -
nie z prze pi sa mi usta wy z dnia 23 kwiet nia
1964 r. – Ko deks cy wil ny sto su je się prze pi sy
do ty czą ce zle ce nia, al bo współ pra co wał
przy wy ko ny wa niu tych umów, przy czym
pod sta wę wy mia ru skła dek na ubez pie cze nia
spo łecz ne i Fun dusz Pra cy sta no wi ła kwo ta co
naj mniej mi ni mal ne go wy na gro dze nia za pra -
cę w prze li cze niu na okres peł ne go mie sią ca,
z za strze że niem art. 104b ust. 2,

d) opła cał skład ki na ubez pie cze nia spo -
łecz ne z ty tu łu pro wa dze nia po za rol ni czej

dzia łal no ści lub współ pra cy, z za strze że niem
art. 104b ust. 2, przy czym pod sta wę wy mia -
ru skła dek na ubez pie cze nia spo łecz ne i Fun -
dusz Pra cy sta no wi ła kwo ta co naj mniej mi ni -
mal ne go wy na gro dze nia za pra cę,

e) wy ko ny wał pra cę w okre sie tym cza so -
we go aresz to wa nia lub od by wa nia ka ry po zba -
wie nia wol no ści, przy czym pod sta wę wy mia -
ru skła dek na ubez pie cze nia spo łecz ne i Fun -
dusz Pra cy sta no wi ła kwo ta co naj mniej mi ni -
mal ne go wy na gro dze nia za pra cę,

f) wy ko ny wał pra cę w rol ni czej spół dziel -
ni pro duk cyj nej, spół dziel ni kó łek rol ni czych
lub spół dziel ni usług rol ni czych, bę dąc człon -
kiem tej spół dziel ni, przy czym pod sta wę wy -
mia ru skła dek na ubez pie cze nia spo łecz ne
i Fun dusz Pra cy sta no wi ła kwo ta co naj mniej
mi ni mal ne go wy na gro dze nia za pra cę,

g) opła cał skład kę na Fun dusz Pra cy
w związ ku z za trud nie niem lub wy ko ny wa -
niem in nej pra cy za rob ko wej za gra ni cą u pra -
co daw cy za gra nicz ne go w pań stwie nie wy -
mie nio nym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a -c, w wy -
so ko ści 9,75% prze cięt ne go wy na gro dze nia
za każ dy mie siąc za trud nie nia,

h) był za trud nio ny za gra ni cą i przy był
do Rze czy po spo li tej Pol skiej ja ko re pa triant,

i) był za trud nio ny, peł nił służ bę lub wy -
ko ny wał in ną pra cę za rob ko wą i osią gał wy na -
gro dze nie lub do chód, od któ re go ist nie je obo -
wią zek opła ca nia skład ki na Fun dusz Pra cy.

Do 365 dni okre su upraw nia ją ce go
do na by cia pra wa do za sił ku za li cza się
rów nież okre sy:

1) za sad ni czej służ by woj sko wej, nad ter -
mi no wej za sad ni czej służ by woj sko wej, prze -
szko le nia woj sko we go, służ by przy go to waw -
czej, służ by kan dy dac kiej, kon trak to wej za wo -
do wej służ by woj sko wej, ćwi czeń woj sko wych,
okre so wej służ by woj sko wej lub służ by woj sko -

wej peł nio nej w ra zie ogło sze nia mo bi li za cji
i w cza sie woj ny oraz za sad ni czej służ by
w obro nie cy wil nej i służ by za stęp czej, a tak że
służ by w cha rak te rze funk cjo na riu sza, o któ -
rym mo wa w usta wie z dnia 18 lu te go 1994 r.
o za opa trze niu eme ry tal nym funk cjo na riu szy
Po li cji, Agen cji Bez pie czeń stwa We wnętrz ne -
go, Agen cji Wy wia du, Służ by Kontr wy wia du
Woj sko we go, Służ by Wy wia du Woj sko we go,
Cen tral ne go Biu ra An ty ko rup cyj ne go, Stra ży
Gra nicz nej, Biu ra Ochro ny Rzą du, Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej i Służ by Wię zien nej oraz
ich ro dzin,

2) urlo pu wy cho waw cze go udzie lo ne go
na pod sta wie od ręb nych prze pi sów,

3) po bie ra nia ren ty z ty tu łu nie zdol no -
ści do pra cy lub służ by, o któ rej mo wa w pkt
1, ren ty szko le nio wej oraz przy pa da ją ce
po usta niu za trud nie nia, wy ko ny wa nia in nej
pra cy za rob ko wej al bo za prze sta niu pro wa -
dze nia po za rol ni czej dzia łal no ści okre sy po -
bie ra nia za sił ku cho ro bo we go, ma cie rzyń -
skie go, za sił ku w wy so ko ści za sił ku ma cie -
rzyń skie go lub świad cze nia re ha bi li ta cyj ne -
go, je że li pod sta wę wy mia ru tych za sił ków
i świad cze nia, z uwzględ nie niem kwo ty skła -
dek na ubez pie cze nia spo łecz ne, sta no wi ła
kwo ta wy no szą ca co naj mniej mi ni mal ne
wy na gro dze nie za pra cę,

4) nie wy mie nio ne w ust. 1 pkt 2, za któ -
re by ły opła ca ne skład ki na ubez pie cze nia spo -
łecz ne i Fun dusz Pra cy, je że li pod sta wę wy -
mia ru skła dek sta no wi ła kwo ta wy no szą ca co
naj mniej mi ni mal ne wy na gro dze nie za pra cę,

5) za któ re przy zna no od szko do wa nie
z ty tu łu nie zgod ne go z prze pi sa mi roz wią za -
nia przez pra co daw cę sto sun ku pra cy lub sto -
sun ku służ bo we go, oraz okres, za któ ry wy pła -
co no pra cow ni ko wi od szko do wa nie z ty tu łu
skró ce nia okre su wy po wie dze nia umo wy
o pra cę,

6) świad cze nia usług na pod sta wie umo -
wy uak tyw nia ją cej, o któ rej mo wa w art.  50
usta wy z dnia 4 lu te go 2011 r. o opie ce
nad dzieć mi w wie ku do lat 3, 

7) po bie ra nia ren ty ro dzin nej, w przy -
pad ku gdy na stą pił zbieg pra wa do tej ren -
ty z pra wem do ren ty z ty tu łu nie zdol no -
ści do pra cy i wy bra no po bie ra nie ren ty ro -
dzin nej,

8) spra wo wa nia oso bi stej opie ki
nad dziec kiem przez oso by, o któ rych mo wa
w art. 6a ust. 1 usta wy z dnia 13 paź dzier ni ka
1998 r. o sys te mie ubez pie czeń spo łecz nych.

Pra wo do za sił ku przy słu gu je bez ro -
bot nym zwol nio nym z za kła dów kar nych
i aresz tów śled czych, za re je stro wa nym
w okre sie 30 dni od dnia zwol nie nia, je -
że li su ma okre sów, o któ rych mo wa
w art. 71 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, przy pa da -
ją cych w okre sie 18 mie się cy
przed ostat nim po zba wie niem wol no ści
oraz wy ko ny wa nia pra cy w okre sie po -
zba wie nia wol no ści wy no si ła co naj -
mniej 365 dni, przy czym pod sta wę wy -
mia ru skła dek na ubez pie cze nia spo -
łecz ne i Fun dusz Pra cy sta no wi ła kwo ta
w wy so ko ści co naj mniej mi ni mal ne go
wy na gro dze nia za pra cę. W przy pad ku
po zba wie nia wol no ści w okre sie po bie -
ra nia za sił ku, po zwol nie niu z za kła du
kar ne go lub aresz tu śled cze go przy słu -
gu je pra wo do za sił ku na okres skró co -
ny o okres po bie ra nia za sił ku przed po -
zba wie niem wol no ści i w trak cie przerw
w od by wa niu ka ry.

Pra wo do za sił ku przy słu gu je bez ro -
bot nym zwol nio nym z za sad ni czej służ by
woj sko wej lub okre so wej służ by woj sko -
wej, je że li okres jej od by wa nia wy no sił
co naj mniej 240 dni i przy pa dał w okre -

sie 18 mie się cy po prze dza ją cych dzień
za re je stro wa nia się w po wia to wym urzę -
dzie pra cy.

Okres po bie ra nia za sił ku wy no si:
a) 180 dni – dla bez ro bot nych za miesz -

ka łych w okre sie po bie ra nia za sił ku na ob sza -
rze po wia tu, je że li sto pa bez ro bo cia na tym
ob sza rze w dniu 30 czerw ca ro ku po prze dza -
ją ce go dzień na by cia pra wa do za sił ku nie prze -
kra cza ła 150% prze cięt nej sto py bez ro bo cia
w kra ju;

b) 365 dni – dla bez ro bot nych:
a) za miesz ka łych w okre sie po bie ra nia za -

sił ku na ob sza rze po wia tu, je że li sto pa bez ro -
bo cia na tym ob sza rze w dniu 30 czerw ca ro -
ku po prze dza ją ce go dzień na by cia pra wa
do za sił ku prze kra cza ła 150% prze cięt nej sto -
py bez ro bo cia w kra ju lub

b) po wy żej 50 ro ku ży cia oraz po sia da ją -
cych jed no cze śnie co naj mniej 20-let ni okres
upraw nia ją cy do za sił ku, lub

c) któ rzy ma ją na utrzy ma niu co naj -
mniej jed no dziec ko w wie ku do 15  lat,
a mał żo nek bez ro bot ne go jest tak że bez ro -
bot ny i utra cił pra wo do za sił ku z po wo du
upły wu okre su je go po bie ra nia po dniu na -
by cia pra wa do za sił ku przez te go bez ro bot -
ne go, lub

d) sa mot nie wy cho wu ją cych co naj mniej
jed no dziec ko w wie ku do 15 lat.

KO MU PRZY SŁU GU JE ZA SI ŁEK DLA BEZ RO BOT NYCH – in for ma cji udzie la 
– Mał go rza ta Bom ba lic ka – Dy rek tor Po wia to we go Urzę du Pra cy w Płoc ku

W dniu 10 grud nia 2015 ro ku
w Wy szo gro dzie od by ło się Wal -
ne Zgro ma dze nie Człon ków Sto -
wa rzy sze nia LGD „Ra zem dla
Roz wo ju”. Obec nie w skład Sto -
wa rzy sze nia wcho dzą na stę pu ją -
ce gmi ny: Bo dza nów, Bul ko wo,
Ma ła Wieś, Ra dza no wo, Wy szo -
gród, Mło dzie szyn oraz Bro chów.

Za pla no wa ny po rzą dek ob rad za -
wie rał przede wszyst kim przed sta -
wie nie i przy ję cie za ło żeń do Lo kal -
nej Stra te gii Roz wo ju na la ta 2016-
2022. Jest to do ku ment któ ry umoż -
li wi ww. sa mo rzą dom oraz ich
miesz kań com po zy ski wa nie w naj -
bliż szych la tach, za po śred nic twem
Lo kal nej Gru py Dzia ła nia „Ra zem
dla Roz wo ju”, środ ków ze wnętrz -
nych na przed się wzię cia roz wo jo we.

Pod czas ze bra nia do ko na no rów nież
wy bo ru Or ga nu De cy zyj ne go (Ra dy)
na no wą ka den cję.

Be ata Wol ska Sto wa rzy sze nie Lo -
kal na Gru pa Dzia ła nia „Ra zem dla
Roz wo ju”

WAL NE ZGRO MA DZE NIE LGD „Ra zem dla Roz wo ju”

W so bot nie przed po łu dnie
28.11.2015 po nad pięć dzie siąt
osób sko rzy sta ło z dar mo wych
usług fry zjer skich.

Pod czas spo tka nia uczest nicz ki kie -
run ku Tech nik Usług Fry zjer skich z
Cen trum Szko le nio we go AP Edu ka cja w
Płoc ku pod okiem na uczy cie la wy ko ny -

wa ły za bie gi pie lę gna cyj ne, strzy że nie
wło sów i for mo wa ły fry zu ry. Z wy żej
wy mie nio nych usług w więk szo ści ko -
rzy sta ły ko bie ty z ra cji im pre zy An -
drzej ko wej, któ ra przy pa da ła aku rat na
so bo tę. Dla przy szłych fry zje rów by ła to
trud na lek cja, gdyż zgro ma dzo ne oso by
mia ły bar dzo zróż ni co wa ne wy ma ga nia
sty li za cji wła snej fry zu ry. 

DAR MO WE USŁU GI FRY ZJER SKIE W GMIN NYM 

CEN TRUM KUL TU RY I
SPOR TU W BO DZA NO WIE
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Sprze dam Nis san Pri me ra Rok 2004
ce na 9900 zł, Sil nik 1800 ben zy na
Sa mo chód z bar dzo ma łym gwa ran to wa nym prze bie giem 129 tys km
Sa mo chód ku pio ny w Pol sce w sa lo nie, Od no wo ści w jed nych rę kach.
Bar dzo do brze wy po sa żo ny.
Bar dzo do bre ra dio z su per na gło śnie niem.
Kli ma ty za cja, Ka me ra co fa nia, Sa mo chód przy sto so wa ny do ze sta wu gło śno mó wią ce go.
Wy szo gród ul.Re bow ska 66

Tel 24 2311006

SPRZEDAM ½ KAMINICY

WYSZOGRÓD

Dom ½  Kamienicy 300m na

działce 800m Wyszogród

ul.Rębowska 66

telefon 519747420

SUPER WYPRZEDAŻ
W Sklepie Zoologiczno Wędkarskim

Wyszogród ul. Rębowska 40
(naprzeciwko urzędu miasta)

Ostatnia szansa atrakcyjnych zakupów
WYPRZEDAŻ PRZEDREMANETOWA

Tylko do 31 grudnia 2015
Sklep prowadzi Iwona Biernat 

osoba bardzo aktywna w środowisku
wędkarskim

z dużym doświadczeniem, chętnie służąca radą.

Ku pie Zie mię

Ku pie zie mię or ną, 

mo że być nie uży tek lub łą ka 

tel 784 782 052

Drew no Ko min ko we

i Roz pał ko we

Mło dzie szyn 

692132798

Pra gnie my za pro sić Pań -
stwa do no wo otwar te go
skle pu z wy jąt ko wo sty lo -
wy mi ak ce so ria mi do do -
mu, a tak że upo min ka mi
na każ dą oka zję.

La wen do wy Ką cik ofe ru je
ce ra mi kę, por ce la nę, wi kli nę,
lu stra i kwia ty.

Nie zwy kły cha rak ter wnę -
trzu na da ją wła sno ręcz nie two -
rzo ne kom po zy cje.

La wen do wy Ką cik 
za pra sza:
w pon.- piąt. o godz. 8-16
w sob.- o godz. 8 – 13.
Mal czew ska Pau li na

La wen do wy Ką cik za pra sza!Cicha noc, święta noc.
Pokój niesie ludziom wszem..."
Niech słowa tej kolędy staną się         
rzeczywistością i w waszych domach   
zagości świąteczna atmosera
pełna ciepła, życzliwości i miłości.
Cudownych Świąt 
Bożego Narodzenia 
oraz Szczęśliwego 
Nowego Roku 2016

życzą
Dy rek cja, Ra da Pe da go gicz na, 
Pra cow ni cy, Ra da Ro dzi ców 

oraz Ucznio wie
Szko ły Pod sta wo wej w Rę bo wie

Bo że Na ro dze nie 2015 r.

W nie dzie lę 29.11.2015r w go dzi nach
po po łu dnio wych uda li śmy się do Płoc -
kiej Or len Are ny na mecz pił ki ręcz nej
w któ rym to Or len Wi sła Płock po ko -
na ła KPR RC Le gio no wo. Be nia mi nek
oka zał się dla wi ce mi strza Pol ski nie -
zbyt wy ma ga ją cym ry wa lem. 

Szczy pior ni ści z Le gio no wa do brze
roz po czę li spo tka nie rzu ca jąc ja ko
pierw si bram kę i to by ło je dy ne pro wa -
dze nie go ści. Dru ży na  z Płoc ka przez
ca łe spo tka nie kon tro lo wa ła wy nik,
utrzy mu jąc nad ry wa la mi kil ku bram -
ko wą prze wa gę. Osta tecz nie Wi sła po -
ko na ła KPR 33 -27.

Dzię ki uprzej mo ści klu bu Wi sły
Płock i tre ne ra Ma no lo Ca de na sa dwu -
na sto oso bo wa gru pa z Gmin ne go Cen -
trum Kul tu ry i Spor tu w Bo dza no wie
mo gło uczest ni czyć w me czu. Je ste śmy
bar dzo wdzięcz ni za umoż li wie nie nam
wej ścia na prze pięk ny i no wo cze sny
Płoc ki obiekt. 

BO DZA NÓW NA OL REN ARE NIE

Du mą i ra do ścią Rę bo wa
jest stra żac ka or kie stra dę -
ta, któ ra uświet nia uro czy -
sto ści pań stwo we i re li gij -
ne, two rzy at mos fe rę od -
święt ną i po bu dza wznio -
słe uczu cia uczest ni ków
im prez, or ga ni zo wa nych
z oka zji świąt i rocz nic hi -
sto rycz nych.

W ostat nich mie sią cach
dru ho wie Or kie stry dę tej
Ochot ni czej stra ży po żar nej
w Rę bo wie, zor ga ni zo wa li
ak cję na bo ru no wych człon -
ków do or kie stry. Po le ga ła
ona na za chę ca niu do wej ścia
w sze re gi or kie stry, po przez roz wie -
sza nie pla ka tów, ogło sze nia w In ter -
ne cie (na fa ce bo oko wym fan pa -
ge'u stra ży OSP Rę bo wo), czy też
w ga ze cie e -wy szo gród.

Ca łe przed się wzię cie moż -
na uznać za suk ces. Z lek cji na lek cje,
licz ba chęt nych wzra sta ła. Gru pa ta
li czy obec nie oko ło dzie się ciu osób,
a no wy mi człon ka mi są głów nie dzie -
ci z tu tej szej szko ły pod sta wo wej. Li -

czy my, że dzie cia ki wy trwa ją w na -
uce, na bio rą umie jęt no ści, któ re po -
zwo lą za wi tać im już nie dłu go w gro -
nie do ro słych człon ków or kie stry.

Dru ho wie nie koń czą swo jej ak cji
na bo ru, za pra sza ją nie tyl ko mło -
dzież ze swo jej oko li cy, ale tak że
wszyst kich chęt nych z ca łej na szej
gmi ny.

Ma my na dzie ję, że w na szej ma łej
oj czyź nie, ja ką jest mia sto i gmi -

na Wy szo gród, nie za brak nie chęt -
nych do dzia ła nia w sze re gach or kie -
stry po mi mo wszel kich trud no ści
i prze ciw no ści lo su.

Za pra sza my na naj bliż szy wy stęp
or kie stry, któ ry to od bę dzie się jak co
ro ku w I Dzień Świąt o go dzi nie 9.00
w ko ście le pa ra fial nym p.w. św. Ja -
na Chrzci cie la w Rę bo wie.

SER DECZ NIE ZA PRA SZA MY!

PA WEŁ GŁO WAC KI

RĘ BOW SKA OR KIE STRA ROZ KWI TA…



15Sport

reklama

9 grud nia 2015r.
w Gą bi nie zo sta -
ła ro ze gra -
na II edy cja Po -
wia to we go Tur -
nie ju Pił ki Siat -
ko wej Dziew cząt.
Po za cię tej ry wa -
li za cji re pre zen -
ta cja Ze spo łu
Szkół im. Ja -
na Śnia dec kie go
w Wy szo gro dzie
za ję ła pierw sze
miej sce. 

Mi strzy nie z Wy szo gro du

12 grud nia 2015 r. zo stał ro ze gra -
ny pierw szy tur niej FI FA 15 w Świe -
tli cy Wiej skiej w Bul ko wie. Uczest -
ni ka mi by li pił ka rze ka dry U -16
Zjed no czo nych Bul ko wo. Pierw sze
miej sce za jął Da mian Pe sel, któ ry
roz grał świet ny mecz fi na ło wy z Łu -
ka szem Kaj ką (II miej sce). 

Z ko lei trze cie miej sce za jął Bar -
tosz Ko la siń ski, któ ry po bar dzo wy -
rów na nym i za cię tym me czu, wy grał

„na kar ne” z Szy mo nem Ple wiń skim.
Po nad to, w tur nie ju uczet ni czy li
Arek Ku sy, Ka mil Kwiat kow ski, Mi -
ko łaj Ski biń ski, Do mi nik Ma jew ski,
Pa tryk Pod gór ski oraz Ku ba Śle pow -
roń ski.Pa tro nat Ho no ro wy nad tur -
nie jem obiął Wójt Gmi ny Bul ko wo
Ga briel Gra czyk.Or ga ni za to rem Tur -
nie ju był Za rząd  Klu bu Spor to we go
„ZJED NO CZE NI” Bul ko wo. 

PRE ZES ZA RZĄ DU 

KLU BU SPOR TO WE GO

„ZJED NO CZE NI” BUL KO WO KRZYSZ TOF JA KU BIAK

Tur niej FI FA 15 – Świe tli ca
Wiej ska w Bul ko wie

W so bo tę 21.11.2015 o go dzi nie
9.00 za mel do wa li śmy się w ha li
spor to wej w Ma łej Wsi, by wziąć
udział w de blo wym tur nie ju te ni sa
sto ło we go. Gmin ne Cen trum Kul tu -
ry i Spor tu w Bo dza no wie re pre -
zen to wa ły czte ry pa ry:

– Mi chał Ku łak i Pa tryk Gaw liń ski 
– Pa weł Za krzew ski i Ad rian Ko za czuk
– Pa weł Bau man i Ka mil Du dek
– Pa weł Dy mek i Ja kub Ry bic ki 
Tym ra zem już bez eks pe ry men -

tów w skła dzie za czę li śmy ry wa li za cję
na cięż kim te re nie w Ma łej Wsi. War -
to nad mie nić, że w tur nie ju de blo -
wym gra li śmy po raz pierw szy i dla te -
go przy go to wa nia na sze wy glą da ły cał -
ko wi cie ina czej niż do ry wa li za cji sin -
glo wej. Trud nym orze chem do zgry -

zie nia był do bór par, pró bo wa li śmy się
tak usta wić by za wod ni cy na wza jem
uzu peł nia li swo je nie do cią gnię cia i sła -
bo ści. Wszyst ko to przy nio sło ocze ki -
wa ny re zul tat koń co wy. Pa weł Za -
krzew ski wraz z Ad ria nem Ko za czu -

kiem po wy gra nych wszyst kich spo -
tka niach zmie rzy li się w fi na le
z Krzysz to fem Ko sie liń skim (Ra dza -
no wo) i Ja ro sła wem Hof ma nem
(Płock). Po peł nym emo cji pię cio se to -
wym me czu gó rą by ła pa ra re pre zen -
tu ją ca GCKiS w Bo dza no wie. W wal -
ce o dru gi sto pień po dium w tur nie ju
ry wa li za cję prze gra ła pa ra Pa weł Dy -
mek i Ja kub Ry bic ki, zaj mu jąc w ogól -
nej kla sy fi ka cji wy so ką trze cią lo ka tę.

W zwo dach ry wa li zo wa li przed sta -
wi cie le Ma łej Wsi, Ra dza no wa, Wy szo -
gro du, Bo dza no wa i Płoc ka. Pod czas ca -
łej im pre zy moż na by ło po si lić się słod -
ki mi buł ka mi i owo ca mi.

I DE BLO WY TUR NIEJ TE NI SA STO ŁO WE GO W MA ŁEJ WSI
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