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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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Na te re nie na szej Gmi ny i Mia sta dzia ła ją czyn nie: Gro ma da
Zu cho wa,, We so łe pro mycz ki”, 431. Dru ży na Har cer ska,, Rwą -
ce po to ki”, 430. Dru ży na Star szo har cer ska,, Dzi kie wo do spa -
dy” oraz 433. Dru ży na Wę drow ni cza,, Ba ga te la”, któ re two rzą
5. Szczep Dru żyn z Wy szo gro du. 

W ra mach spo tkań har cer skich na sza mło dzież sys te ma tycz nie
bie rze udział w zbiór kach, na któ rych uczy się musz try oraz po zna je
Pra wo Har cer skie. Har ce rze bar dzo chęt nie przy cho dzą na spo tka nia,
są za in te re so wa ni har cer stwem, po szu ku ją in for ma cji na ten te mat,
z peł nym za an ga żo wa niem po ma ga ją w zbiór kach.

Za da nia ja kie so bie wy zna czy li śmy, re ak ty wu jąc ten ruch, to roz -
wi ja nie har cer skich form pra cy wy cho waw czej wśród ogó łu uczniów,
ak tyw ny udział w roz wi ja niu ży cia na sze go mia sta, włą cza nie się grup
har cer skich i zu cho wych w two rze nie szkol nych i lo kal nych tra dy cji,
ob rzę dów i sym bo li ki.

Po nad to har ce rze upo wszech nia ją wśród spo łecz no ści lo kal -
nej swo je ob rzę dy i zwy cza je np.: po przez or ga ni zo wa nie ży cia tu -
ry stycz ne go: obo zy, spo tka nia przy ogni sku, zlo ty z oka zji Dnia
My śli Bra ter skiej oraz licz ne ak cje cha ry ta tyw ne. Har ce rze są wi -

docz ni na te re nie na sze go mia sta, an ga żu ją się w ży cie szkół,
do któ rych uczęsz cza ją, ale tak że wspie ra ją wszel kie ini cja ty wy
or ga ni zo wa ne w na szym mie ście. 

Na sza mło dzież pod cho dzi do swo ich za dań z od po wie dzial no -
ścią i z ogrom nym za an ga żo wa niem. Moż na na nich li czyć, za wsze
sta ra ją się wy wią zać z po wie rzo nych im za dań na 100 %. O czyn nej
dzia łal no ści na szych har ce rzy na pew no nie trze ba wie le pi sać, bo
na każ dym kro ku wi dać ak tyw ność mło dzie ży. 

Dla te go też zwra ca my się z ogrom ną proś bą o prze ka za nie 1%
na na sze Dru ży ny Har cer skie. Bę dzie my wdzięcz ni za każ dy Pań stwa
gest. Z gó ry dzię ku je my! 

CZU WAJ! 

KA RO LI NA KIE DROW SKA

„W świe cie peł nym nie pew no ści i nie po ko ju nasz Ruch
błysz czy jak zło ty łań cuch na ciem nym tle...”

La dy Ola ve Ba den -Po well
Otwar cie no wej eks po zy cji po świę co nej

sa mo lo to wi i za ło dze Pe -2

Czytaj str. 3
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Wi tam z ko lej nym
nu me rem ga ze ty
w no wym 2016 ro -
ku. Ma my No wy
rok a sta re spra wy.
Choć na sza ga ze ta
jest ga ze tą lo kal -
na i sta ram się
w niej nie po ru szać
spraw ogól no pol -
skich tyl ko spra wy
na sze lo kal ne. Lecz
cza sa mi się po pro stu nie da. Zbyt moc no po li -
ty ka na gó rze wdzie ra się w na sze lo kal ne spra -
wy. A mo że to nie po li ty ka tyl ko kon flikt na gó -
rze. Kon flikt po mię dzy róż ny mi ludź mi któ rzy
chcą na mi rzą dzić. Je śli chcą na mi rzą dzić to
zna czy chcą na mi ma ni pu lo wać. I tu się pew nie
nie któ rzy obu rzą na sło wo ma ni pu lo wać. 
Już szyb ko wy ja śniam. Sy no ni my do rzą dzić to
mię dzy in ny mi: na rzu cać swo ja wo lę, spra wo -
wać kon tro lę, wpły wać na ko goś. itd. w tym
rów nież ma ni pu lo wać.
Czy li że by śmy my ro bi li to co chce rzą dzą cy, naj -
czę ściej nie zgod ne z na szą wo la..
We dług mnie jak ni gdy do tąd nie by li śmy my ja -
ko Po la cy tak wza jem nie na sie bie na pusz cza ni,
skłó ca ni i ma ni pu lo wa ni. Nor mal ną rze czą jest
że ma my roż ne po glą dy i róż ne wi zje na nasz kraj
ale nie zna czy to że ma my być po dzie le ni. Je śli
bę dzie my skłó ce ni to ła two bę dzie na mi ma ni pu -
lo wać i na rzu cać ob ca nam wo lę
Mu si my umieć ze so bą roz ma wiać i współ pra -
co wać po mi mo róż nych po glą dów. Szcze gól nie
jest to waż ne na na szym lo kal nym po dwór ku. 
Po li ty cy dzie lą i rzą dzą, A za po mi na ją o go spo -
dar ce. Z te le wi zo ra gło wy ga da ją o 500 zł, o do -
fi nan so wa niach i in nych unij nych pie nią dzach.
Jak by od ja ło muż ny za le żał nasz do bro byt.
Z tych dat ków sta je my się „bra cza mi” na gar -
nusz ku rzą dzą cych. Z cu dzych pie nię dzy się nie
wzbo ga ci my. 
Wzbo ga ci my się tyl ko wła sną pra cą. Ja kie to
pro ste i oczy wi ste a tak wie lu za po mi na.
Je śli bę dzie my bo ga ci to bę dzie my nie za leż ni
i trud niej bę dzie na mi ma ni pu lo wać. 
Po stu lu je bądź my bo ga ci i współ pra cuj my ze
so bą i po le caj my się na wza jem. 
Bądź cie bo ga ci przez do bre po my sły, wła sną
pra cę i współ pra cę. 
Współ pra ca to rów nież zle ce nia u ma łych lo kal -
nych firm i ku po wa nie w lo kal nych skle pach. 
Wie le ta kich ma łych wiej skich skle pi ków i firm
mo że znik nąć je śli nie wes prze cie ich. 
Je śli nie do koń ca speł nia ją wa sze ocze ki wa nia
pod po wiedz cie cze go wy ocze ku je cie. Tyl ko pa -
mię taj cie bez ob ro tu czy li bez wa szych pie nię -
dzy te za kła dy znik ną. Znik ną lo kal ni fry zje rzy,
ap te ka rze czy le ka rze. 
Pa mię taj cie Do bre bo Pol skie” to rów nież „Do -
bre bo na sze, lo kal ne.”

PA WEŁ KŁO BU KOW SKI
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Za pra sza my ser decz nie do Czer -
wiń ska nad Wi słą, na Mi ste rium
Mę ki Pań skiej. Czer wiń skie opac -
two od pra wie wie ku zna ne jest z
jed ne go z naj słyn niej szych pol -
skich mi ste riów pa syj nych pt.
„Mę ka Pań ska” au tor stwa sa le -
zja ni na, ks. Fran cisz ka Ha ra zi ma
(1885-1941). 

Mi ste rium przez dzie się cio le cia
cie szy ło się sze ro kim za in te re so wa -
niem wier nych, któ rzy w Wiel kim
Po ście przy by wa li do XII wiecz nej
ba zy li ki, aby po przez kon takt z tą
for mą sztu ki sa kral nej przy go to wać
się do Świąt Zmar twych wsta nia
Pań skie go. 

Wie rzy my, że przy jazd piel -
grzy mów na Mi ste rium mo że być
do brą oka zją do od pra wie nia krót -
kich, jed no dnio wych re ko lek cji, na
któ re zło żą się: udział w Mi ste -
rium, przy stą pie nie do sa kra men tu

po jed na nia i po ku ty oraz uczest -
nic two w Eu cha ry stii ce le bro wa nej
przed cu dow nym ob ra zem Mat ki
Bo żej Po cie sze nia, któ re go ku sto -
sza mi od po nad 90 – lat są Sa le zja -
nie Księ dza Bo sko. 

W ro ku 2016 wy sta wia nie Mi ste -
rium roz po czy na my w pierw szą nie -
dzie lę Wiel kie go Po stu. Or ga ni za cją Mi -
ste rium zaj mu je się Sa le zjań ski Ośro dek
Mło dzie żo wo - Po wo ła nio wy Emaus. /
tel. kom. 604 099 576 /

I N F O R M A C J E ; 
RE ZER WA CJA MIEJSC: 
Ze wzglę dów or ga ni za cyj nych bar -

dzo pro si my o jak naj szyb sze do ko ny wa -
nie zgło szeń i re zer wa cji miejsc.

Wszel kich in for ma cji udzie la oraz
przyj mu je zgło sze nia:

Pa ni Agniesz ka Kar wat, tel. kom.
604 099 576, 

e -ma il:  c.mi ste rium@gma il.com
Za pi sy na Mi ste rium: Po nie dzia łek –
Pią tek od 9.00 do 16.00

W nie zwy kle uro czy stej opra wie 7
par z te re nu Gmi ny Ma ła Wieś świę to -
wa ło w so bo tę (23 stycz nia 2016r) ju bi -
le usz 50-le cia po ży cia mał żeń skie go.
Uro czy stość od by ła się w no wo otwar -
tym bu dyn ku Se nior WI GOR w Ma łej
Wsi. W tym wy jąt ko wym wy da rze niu
mał żon kom to wa rzy szy li naj bliż si
człon ko wie ro dzin oraz Wójt Gmi ny
Ma ła Wieś Zyg munt Woj na row ski, któ -
ry w imie niu Pre zy den ta RP do ko nał
uro czy ste go wrę cze nia Me da li i Le gi ty -
ma cji za Dłu go let nie Po ży cie. Wraz
z Wój tem Gmi ny Ma ła Wieś, gra tu la cje
oraz naj ser decz niej sze ży cze nia dal -
szych dłu gich lat wspól ne go ży cia
w zdro wiu, ra do ści i szczę ściu ro dzin -
nym, zło ży ła Kie row nik Urzę du Sta nu
Cy wil ne go Pa ni Elż bie ta Mar ci niak.

Ju bi le usz ob cho dzi li Pań stwo:
Pań stwo Kry sty nę i Ro ma na Gan -

kow scy, któ rzy ob cho dzi li szma rag do we
go dy, czy li ju bi le usz 55-tej rocz ni cy ślu bu

Pań stwo Ja ni na i Hen ryk Ko per
Pań stwo Emi ra i Sta ni sław Mi ki na
Pań stwo Ro ma na i Mie czy sław Siel -

czak
Pań stwo Ewa i Sta ni sław Bo giel
Pań stwo Te re sa i Ja kub Ko per
Pań stwo Hen ry ka i Sta ni sław Za po -

tocz ni
któ rzy ob cho dzi li zło te go dy, czy li

ju bi le usz 50-tej rocz ni cy ślu bu
Wszy scy Ju bi la ci zo sta li ob da ro -

wa ni kwia ta mi i al bu ma mi, oraz pięk -
ny mi sło necz ka mi od naj młod szych
miesz kań ców na szej gmi ny -Przed szko -
la ków.

Zło te Go dy to ju bi le usz, ob cho dzo -
ny w na szej pol skiej tra dy cji szcze gól nie
uro czy ście, ten szcze gól ny dzień dla Na -
szych do stoj nych Ju bi la tów uświet nił
wy stęp har ce rzy z Ze spo łu UKU DE -
MIA w Ma łej Wsi oraz Na szych prze -
uro czych Przed szko la ków z Sa mo rzą do -
we go Przed szko la w Ma łej Wsi. 

„Nie wy star czy po ko chać, trze ba jesz cze umieć wziąć tę mi łość
w rę ce i prze nieść ją przez ca łe ży cie...” K.I. Gał czyńsk

16 stycz nia, z na szej wiel kiej ro dzi -
ny, od szedł Druh Sta ni sław Ta ba -
ka. Był to stra żak, na któ rym wzo -
ro wa ło sie wie lu mło dych dru how
na szej jed nost ki, i nie tyl ko. 

W na szej jed no st ce słu żył 44 la ta,
a przez ostat nie 10 lat był ce nio nym na -
czel ni kiem. Był zna ny na ca łej oko li cy,
po nie waż przez 40 lat pra co wał ja ko li sto -
nosz („przy no sił do na szych do mów nie
tyl ko prze sył ki, ale też ra dośc”- sło wa
Księ dza Pro bosz cza pod czas ka za nia).
Ni gdy nie od ma wiał po mo cy bliź nie mu.
Za wsze uśmiech nię ty, we so ły Sta ni sław,

po tra fił każ de mu po pra wic hu mor.
Przez ostat nie mie sią ce zma gał sił z nie -
ule czal ną cho ro bą. 20 stycz nia, w 65
uro dzi ny Dru ha, od by ło sie\ę ostat nie
po że gna nie. Na po grze bie zja wi li sie dru -
ho wie z pocz ta mi sztan da ro wy mi z na -
szej gmi ny. Po że gna li śmy Go „pła czem”
sy ren wo zów stra żac kich. „Dziś ostat ni
raz za wy je dla Cie bie sy re na, lecz już nie
przy bie gniesz na jej za wo ła nie”.

Po że gna nie Dru ha
Sta ni sła wa Ta ba ki

Mi ste rium Mę ki Pań skiej Czer wińsk nad Wi słą 2016

Trwa ak cja zbie ra nia pod pi sów wzwiąz ku
z ini cja ty wą prze pro wa dze nia re fe ren dum
gmin ne go, któ re go przed mio tem ma być od -
wo ła nie Ra dy Gmi ny i Wój ta Gmi ny Bo dza -
nów. Po trzeb nych jest po nad 680 pod pi sów
miesz kań ców Gmi ny Bo dza nów. Jest to jed -

na z prze sła nek aby Ko mi sarz Wy bor czy
wPłoc ku za de cy do wał oza sad no ści prze pro wa -
dze nia re fe ren dum gmin ne go. Przy po mi na my
Pań stwu, że w po przed nim wy da niu ga ze ty e -
-wy szo gród, zo sta ło umiesz czo ne uza sad nie nie
od wo ła nia w/w or ga nów wła dzy lo kal nej wy -
mie nio ne w pięt na stu szcze gó ło wo opi sa nych
punk tach. Ga ze ta jest rów nież do stęp nanastro -
nie in ter ne to wej ona zwie e -wy szo gród. 

RA FAŁ KWIAT KOW SKI

Czy doj dzie do re fe ren dum
w Gmi nie Bo dza nów?



W dniu 18 stycz nia br. od by ła się
se sja hi sto rycz na po świę co na 71
rocz ni cy tra gicz ne go lo tu nad Wy -
szo gro dem sa mo lo tu Pe -2 po łą czo -
na z otwar ciem no wej eks po zy cji
po świę co nej te mu wy da rze niu. 

W uro czy sto ści wzię li udział za pro -
sze ni go ście: Pan To masz Ko mi nek Dy -
rek tor De le ga tu ry Urzę du Mar szał kow -
skie go Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go,
któ ry re pre zen to wał na uro czy sto ści Pa -
na Ada ma Stru zi ka Mar szał ka Wo je -
wódz kie go, Pan Ju rij Pi lip son Mi ni ster
Rad ca Am ba sa dy Fe de ra cji Ro syj skiej,
Pan Aliek siej Fo mi czew Pierw szy Se kre -
tarz Am ba sa dy, Przed sta wi ciel Mi ni stra
Obro ny Fe de ra cji Ro syj skiej do spraw
woj sko wo - me mo rial nych w Rze czy po -
spo li tej Pol sce, Pan Ma riusz Bie niek Sta -
ro sta Po wia tu Płoc kie go, Pa ni Te re sa
Mie le chow Ho no ro wa Oby wa tel ka Zie -
mi Wy szo grodz kiej, Pan Ra do sław Le -
wan dow ski Kie row nik De le ga tu ry Ma -
zo wiec kie go Urzę du Wo je wódz kie go,
Pan Le szek Buks i Pan Wal de mar Za or -
ski fun da to rzy pa wi lo nu eks po zy cyj ne -
go, wła ści cie le fir my KAL TRUS w Wy -
szo gro dzie, Pan Mi chał Ant czak Se kre -
tarz Sto wa rzy sze nia Eks plo ra cyj ne go na
Rzecz Ra to wa nia Za byt ków SA KWA
wraz z człon ka mi sto wa rzy sze nia, Rad -
ni Po wia tu, Rad ni Gmi ny i Mia sta Wy -
szo gród, mał żeń stwo Smul skich oraz
wie lu in nych za cnych go ści.

Na po cząt ku uro czy sto ści Pan Bur -
mistrz Jan Bosz ko po wi tał wszyst kich
przy by łych w hi sto rycz nej sto li cy Zie -
mi Wy szo grodz kiej. Po in for mo wał, że
za spra wą ubie gło rocz nej su szy rze ka
od kry ła swo ją ta jem ni cę w po sta ci wra -
ku sa mo lo tu z cza sów II woj ny świa to -
wej. Na stęp nie pro wa dzą cy za pro si li na
pro jek cie fil mu pt. "Ostat ni lot" przy go -
to wa ne go przez gru pę fil mo wą Pro jek -
tor z Gim na zjum w Wy szo gro dzie pod
opie ką Pa na Ada ma Dut kow skie go po -
świę co ne go wy da rze niom zwią za nym

z wy do by ciem sa mo lo tu Pe -2. Po pro -
jek cji głos za brał Pan dr To masz Pie kar -
ski, dy rek tor Ar chi wum Pań stwo we go
w Płoc ku i opo wie dział o wy da rze -
niach, któ re mia ły miej sce pod ko niec
woj ny na te re nie dzi siej sze go po wia tu
płoc kie go. Ko lej no głos za brał dy rek tor
Mu zeum Wi sły Środ ko wej i Zie mi Wy -
szo grodz kiej Pan Zdzi sław Lesz czyń ski,
któ ry opo wie dział krót ką hi sto rię sa -
mo lo tu i je go za ło gi, wy świe tla jąc przy
tym cie ka wą pre zen ta cję. Pan Mi chał
Ant czak - se kre tarz Sto wa rzy sze nia SA -
KWA przed sta wił ca ły bieg zda rzeń
zwią za nych z od na le zie niem miej sca
za le ga nia wra ku sa mo lo tu. Wspo mniał
rów nież, że wkrót ce po wsta nie film do -
ku men tal ny po ka zu ją cy prze bieg prac
przy wy do by ciu sa mo lo tu. Waż nym
mo men tem uro czy sto ści by ło wrę cze -
nie de cy zją Mi ni stra Obro ny Na ro do -
wej od zna czeń "Za za słu gi dla obron no -
ści" dla mał żeń stwa Zo fii i Je rze go
Smul skich miesz kań ców gmi ny Wy szo -
gród. W imie niu Pa na Je rze go Smul -
skie go, od zna cze nie ode brał je go syn.
Pod czas uro czy sto ści nie za bra kło po -
dzię ko wań, któ re Bur mistrz Jan Bosz ko

zło żył: fun da to rom pa wi lo nu eks po zy -
cyj ne go, wła ści cie lom fir my KAL TRUS
Pa nu Lesz ko wi Buks i Wal de ma ro wi
Za or skie mu wrę cza jąc sta tu et kę z mo -
de lem od na le zio ne go sa mo lo tu Pe -2,
przed sta wi cie lom Sto wa rzy sze nia SA -
KWA za cięż ką pra cę przy wy do by cia
wra ku, Pa nu Bog da no wi Chmie lew -
skie mu, któ ry słu żył me ry to rycz nym
wspar ciem pod czas prac kon ser wa tor -
skich, dru ho wi Wie sła wo wi Am bro -
ziak i na je go rę ce wszyst kim druh nom
i dru hom z Ochot ni czej Stra ży Po żar -
nej w Wy szo gro dzie za po moc w wy do -
by ciu wra ku sa mo lo tu. Kil ka słów do
zgro ma dzo nych po wie dzie li rów nież
za pro sze ni go ście mię dzy in ny mi: Pan
To masz Ko mi nek, któ ry od czy tał list
Pa na Ada ma Stru zi ka Mar szał ka Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go, Pan Ma riusz
Bie niek i Pan Ju rij Pi lip son. Uro czy -
stość na ha li spor to wej za koń czył mon -
taż słow no - mu zycz ny pt. "Wzle cieć po -
nad ży cie" uczniów Ze spo łu Szkół im.
Jan Śnia dec kie go w Wy szo gro dzie
przy go to wa ny pod kie run kiem Pa ni
Ka ta rzy ny Ka miń skiej i Pa na Hu ber ta
Więc kow skie go, któ ry spo tkał się z du -

żym aplau zem przy by łych go ści. Na -
stęp nie Bur mistrz po dzię ko wał przy by -
łym go ściom oraz wszyst kim, któ rzy
do ło ży li wszel kich sta rań, by uświet nić
dzi siej szą uro czy stość, po czym po in -

for mo wał, że dal sza część uro czy sto ści
bę dzie mia ła miej sce nad wy szo grodz -
ką skar pą, gdzie na stą pi otwar cie no wej
eks po zy cji po świę co nej sa mo lo to wi i
za ło dze Pe -2.
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reklama

Wo ło wi na po Bur gundz ku
Po le ca Szef kuch ni Tor ro

Ten spe cjał do stęp ny w Za jeź dzie Tor ro w Czer wiń sku.
I naj lep szych re stau ra cjach w War sza wie

reklama

Otwar cie no wej eks po zy cji po świę co nej sa mo lo to wi i za ło dze Pe -2
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Sta ro sta Płoc ki od dnia 15.01.2015 r. ogła sza
na bór wnio sków o re fun da cję pra co daw cy lub
przed się bior cy przez okres 12 mie się cy czę ści
kosz tów po nie sio nych na wy na gro dze nia, na gro dy
oraz skład ki na ubez pie cze nia spo łecz ne za skie ro -
wa nych bez ro bot nych do 30 ro ku ży cia na za sa -
dach okre ślo nych w art. 150f i 150g usta wy z dnia
20.04.2004 r. o pro mo cji za trud nie nia i in sty tu -
cjach ryn ku pra cy /Dz.U. z 2015r., poz. 149/. 

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

Gru pę do ce lo wą pro jek tu sta no wią oso by bez -
ro bot ne do 30 ro ku ży cia z usta lo nym pro fi lem po -
mo cy II zgod nie z art. 33 ust. 2c usta wy z dnia 20
kwiet nia 2004 r. o pro mo cji za trud nie nia i in sty -
tu cjach ryn ku pra cy (tekst jed no li ty Dz.U. z 2015
r., poz. 149).

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

się bior cy przez okres 12 mie się cy część kosz tów
po nie sio nych na wy na gro dze nia, na gro dy oraz
skład ki na ubez pie cze nia spo łecz ne skie ro wa -
nych bez ro bot nych do 30 ro ku ży cia, w wy so ko -
ści 1.850,00 zł, nie prze kra cza ją cej jed nak kwo -
ty usta lo nej ja ko ilo czyn licz by za trud nio nych
skie ro wa nych bez ro bot nych w mie sią cu oraz
kwo ty mi ni mal ne go wy na gro dze nia za pra cę
obo wią zu ją cej w ostat nim dniu za trud nie nia
każ de go roz li cza ne go mie sią ca i skła dek

na ubez pie cze nia spo łecz ne od re fun do wa ne go
wy na gro dze nia.

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

a) roz wią za nie sto sun ku pra cy lub sto sun ku
służ bo we go z przy czyn nie do ty czą cych pra cow ni -
ków, zgod nie z prze pi sa mi o szcze gól nych za sa -
dach roz wią zy wa nia z pra cow ni ka mi sto sun ków
pra cy z przy czyn nie do ty czą cych pra cow ni ków
lub zgod nie z prze pi sa mi usta wy z dnia 26 czerw -
ca 1974 r. – Ko deks pra cy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94, z późn. zm.), w przy pad ku roz wią za nia
sto sun ku pra cy lub sto sun ku służ bo we go z tych
przy czyn u pra co daw cy za trud nia ją ce go mniej niż
20 pra cow ni ków,

b) roz wią za nie sto sun ku pra cy lub sto sun ku
służ bo we go z po wo du ogło sze nia upa dło ści pra co -
daw cy, je go li kwi da cji lub li kwi da cji sta no wi ska
pra cy z przy czyn eko no micz nych, or ga ni za cyj -
nych, pro duk cyj nych al bo tech no lo gicz nych,

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

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

na ru sze nie pod sta wo wych obo wiąz ków wo bec
pra cow ni ka.

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

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

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

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

W przy pad ku od mo wy przy ję cia skie ro wa ne go
bez ro bot ne go na zwol nio ne sta no wi sko pra cy, pra co -

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

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

Po wia to wy Urząd Pra cy w Płoc ku wy ma ga za -
trud nie nia w peł nym wy mia rze cza su pra cy bez -
po śred nio po za koń cze niu pro gra mu na okres mi -
ni mum 1 mie sią ca (okres re fun da cji 12 mie się cy +
okres wy ma ga ny usta wą 12 mie się cy + 1 mie siąc).

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

Szcze gó ło wych   in for ma cji     udzie la ją   pra -
cow ni cy Po wia to we go Urzę du Pra cy w Płoc ku
ul. Ko stro gaj 1  po kój 21A (I pię tro), tel.
24/267-46-70

IN FOR MA CJA O NA BO RZE WNIO SKÓW O RE FUN DA CJĘ PRA CO DAW CY LUB PRZED SIĘ BIOR CY PRZEZ
OKRES 12 MIE SIĘ CY CZĘ ŚCI KOSZ TÓW PO NIE SIO NYCH NA WY NA GRO DZE NIA, NA GRO DY ORAZ
SKŁAD KI NA UBEZ PIE CZE NIA SPO ŁECZ NE ZA SKIE RO WA NYCH BEZ RO BOT NYCH DO 30 RO KU ŻY CIA.

19 stycz nia 2016 r. w sie dzi bie
Uczel ni przy Pla cu Dą brow skie go 2
od był się Kon went Pań stwo wej
Wyż szej Szko ły Za wo do wej w Płoc -
ku. Kon went jest or ga nem po wo ły -
wa ny przez Rek to ra. W je go skład
wcho dzą przed sta wi cie le wy bra -
nych in sty tu cji, imien nie za pra sza -
ni przez Rek to ra. Ka den cja Kon -
wen tu trwa czte ry la ta i roz po czy -
na się wraz z ka den cją or ga nów
Uczel ni. Pra ca mi kie ru je Prze wod -
ni czą cy.

Pod czas dzi siej sze go spo tka nia
Człon ko wie Kon wen tu przy ję li
uchwa ły w spra wach: za opi nio wa nia
efek tów kształ ce nia na kie run kach o
pro fi lu prak tycz nym: pe da go gi -
ka, eko no mia, fi lo lo gia, in for ma ty ka,
ma te ma ty ka, uru cho mie nia no we go

kie run ku kształ ce nia na stu diach
pierw sze go stop nia o pro fi lu prak -
tycz nym bez pie czeń stwo we wnętrz -
ne  oraz zwięk sze nia ogól nej licz by
osób, któ re PWSZ w Płoc ku mo że
przy jąć na stu dia sta cjo nar ne na rok
aka de mic ki 2016/2017.

W kon wen cie uczest ni czy li m.in.:
Rek tor PWSZ w Płoc ku prof. zw. dr
hab. Ja cek Grzy wacz, Pro rek tor ds. na -
uki i roz wo ju doc. dr Ewa Wi śniew ska,
Pro rek tor ds. stu denc kich i dy dak ty ki
dr  An na Su wal ska  - Ko łec ka, po słan ka
na Sejm RP Elż bie ta Ga piń ska, po seł na
Sejm RP  Piotr Zgo rzel ski, Wi ce sta ro -
sta  Iwo na Sie roc ka,  Dy rek tor płoc kiej

De le ga tu ry Urzę du Mar szał kow skie go
Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go  To masz
Ko mi nek, p.o. Dy rek to ra Wo je wódz kie -
go Urzę du Pra cy w W -wie Fi lia w Płoc -
ku An na Drze wiec ka, Dy rek tor Po wia -
to we go Urzę du Pra cy w Płoc ku Mał go -
rza ta Bom ba lic ka, Dy rek tor Miej skie go
Urzę du Pra cy w Płoc ku Ja ro sław Ko -
złow ski, Pro ku rent, Me na dżer ds. za so -
bów ludz kich w CNH Pol ska Pa weł To -
ma szew ski, Dy rek tor Płoc kiej Or kie stry
Sym fo nicz nej  Adam Mie czy kow -
ski oraz Prze wod ni czą cy Kon wen tu Sta -
ni sław Kwiat kow ski  - Dy rek tor Wo je -
wódz kie go Szpi ta la Ze spo lo ne go w
Płoc ku.

Kon went PWSZ w Płoc ku
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Dnia 16 mar ca 2015 ro ku w Nie pu -
blicz nej Szko le Pod sta wo wej imie nia
Mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go w Or -
szy mo wie zo sta ła otwar ta spe cja li -
stycz na sa la te ra peu tycz na OA ZA. 

W uro czy sto ści udział wzię li Sta ro sta
Po wia tu Płoc kie go Ma riusz Bie niek, Wi ce -
prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Apo li na ry
Grusz czyń ski, Miss Pol ski na wóz ku Ol ga
Fi jał kow ska, Dy rek tor Gmin ne go Ze spo łu
Oświa ty w Ma łej Wsi Ja dwi ga No wat kie -
wicz, Pre zes Sto wa rzy sze nia Roz wo ju Wsi
Win cen tów i oko lic Mo ni ka Igna czak, Pre -
zes Kra jo we go Sto wa rzy sze nia na Rzecz
Dzie ci Nie peł no spraw nych Sta ni sław Le -
wan dow ski, dzie ci nie peł no spraw ne wraz
z ro dzi ca mi, dy rek to rzy szkół, na uczy cie -
le, pe da go dzy oraz in ni za pro sze ni go ście.
Wy po sa że nie po miesz cze nia do sto so wa -

no do pra cy z ucznia mi o spe cjal nych po -
trze bach edu ka cyj nych, któ rych trud no ści
w na uce wy ni ka ją z nie peł no spraw no ści
sen so rycz nej, in te lek tu al nej oraz ogra ni -
czeń za rów no zdro wot nych jak i śro do wi -
sko wych. 

Głów nym ce lem za jęć re ali zo wa nych
w sa li OA ZA jest sty mu lo wa nie roz wo ju
uczniów po przez uspraw nia nie za bu rzo -
nych funk cji, a tym sa mym zwięk sza nie
mo ty wa cji do po dej mo wa nia sa mo dziel -
nej pra cy nad so bą. 

Nie pu blicz na Szko ła Pod sta wo wa w
Or szy mo wie jest pla ców ką dla któ rej
prio ry te tem sta ło się łą cze nie edu ka cji,
wy cho wa nia i te ra pii dzie ci z dys funk cja -
mi. OA ZA jest miej scem któ rym spe cja -
li ści po dej mu ją róż no rod ne dzia ła nia w
ce lu wdro że nia za sad wspól ne go funk -
cjo no wa nia dzie ci peł no spraw nych i

dzie ci ma ją cych pew ne ogra ni cze nia. In -
te gra cja spo łecz na jest istot nym aspek -
tem po li ty ki szko ły. Dziec ko nie peł no -
spraw ne ma za pew nio ny do stęp do edu -
ka cji na ta kich sa mych wa run kach jak
ró wie śni cy. Do dat ko wym atu tem jest
moż li wość sko rzy sta nia ze spe cja li stycz -
nych sprzę tów re ha bi li ta cyj nych.

W sa li znaj du je się wie le urzą dzeń do
sty mu la cji sys te mu przed sion ko we go,
prio prio cep tyw ne go i do ty ko we go, ale
rów nież wzro ko we go, słu cho we go i wę -
cho we go. Wśród naj waż niej szych moż na
wy mie nić pił ki re ha bi li ta cyj ne, rów no -
waż nie,tram po li nę, de sko rol ki, top ki, plat -
for my pod wie sza ne i huś taw ki na ziem ne,
su chy ba sen z kul ka mi, przed mio ty o róż -
nych fak tu rach, po mo ce dźwię ko we, gry i
za baw ki edu ka cyj ne. 

Pod ko niec li sto pa da 2015 ro ku pod -
czas ob cho dów 80-le cia ist nie nia szko ły w
Or szy mo wie wy stą pił 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 Or kie -
stry „Pro mycz ki” pod prze wod nic twem p.
Mał go rza ty Szpo tań skiej. Do dat ko wo od -
by ła się zbiór ka pie nię dzy na do po sa że nie
sa li te ra peu tycz nej OA ZA, dzię ki cze mu
moż li wy był za kup ko lej nych urzą dzeń do
uspraw nia nia rów no wa gi i ko or dy na cji
wzro ko wo – ru cho wej. Z te go miej sca pra -
cow ni cy pla ców ki w Or szy mo wie pra gną
po dzię ko wać wszyst kim ofia ro daw com. 

Za pra sza my wszyst kich chęt nych do
od wie dze nia na szej pla ców ki i oso bi ste go
obej rze nia Sa li te ra peu tycz nej. 

PE DA GOG SPE CJAL NY MGR MA RIA NA TKOW SKA

25 stycz nia 2016 r. od by ło się po sie -
dze nie Za rzą du Po wia tu w Płoc ku, któ -
re go te ma tem by ła m.in. oce na sta nu
bez pie czeń stwa i po rząd ku pu blicz ne -
go w Po wie cie Płoc kim za 2015 rok
przed sta wio na przez Ko men dan ta Miej -
skie go Po li cji w Płoc ku - insp. Ja ro sła -
wa Hof ma na oraz Kie row ni ka Biu ra
Spraw Obron nych i Za rzą dza nia Kry zy -
so we go Ja na Je rze go Ry sia.

Ko lej nym punk tem po sie dze nia, by ło
za opi nio wa nie przed sta wio ne go przez Se -
kre ta rza Po wia tu pro jek tu uchwa ły Ra dy
Po wia tu w spra wie wy ra że nia sprze ci wu
wo bec pla no wa ne go ewen tu al ne go ad mi -
ni stra cyj ne go po dzia łu Wo je wódz twa Ma -
zo wiec kie go.

Po nad to w trak cie spo tka nia Za rząd
Po wia tu w Płoc ku za po znał się z m.in. z
pro jek ta mi uchwał w spra wach: wy ra że -
nia zgo dy na wsz czę cie po stę po wa nia o
udzie le nie za mó wie nia pu blicz ne go na
„Zmia nę spo so bu użyt ko wa nia czę ści bu -

dyn ków Do mu Po mo cy Spo łecz nej na
Pla ców kę Opie kuń czo – Wy cho waw czą
w Wy szo gro dzie” w ra mach za da nia in -
we sty cyj ne go pn. „Mo der ni za cja bu dyn -
ku Do mu Po mo cy Spo łecz nej w Wy szo -
gro dzie w ce lu utwo rze nia pla ców ki
opie kuń czo – wy cho waw czej”, pla nu do -
fi nan so wa nia do sko na le nia za wo do we go
na uczy cie li szkół i pla có wek Po wia tu
Płoc kie go na 2016 rok, pro jek tu ogło sze -
nia o IV prze tar gu na sprze daż nie ru cho -
mo ści sta no wią cej wła sność Po wia tu
Płoc kie go po ło żo nych w m. Mi sze wo
Mu ro wa ne No we oraz pro jek tu ogło sze -
nia o III prze tar gu na sprze daż nie ru cho -
mo ści po ło żo nych w m. Mi sze wo Mu ro -
wa ne No we.

Po sie dze nie  Za rzą du Po wia tu w Płoc kuSPE CJA LI STYCZ NA TE RA PIA W NSP OR SZY MO WO
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Dnia 23 stycz nia w szko le w Ra dzi ko wie od by ła się za ba wa cho in ko wa
dla dzie ci oraz dla ca łe go lo kal ne go śro do wi ska sku pio ne go wo kół szko -
ły. W trak cie im pre zy dzie ci za pre zen to wa ły się w wy stę pach sce nicz nych.
Przy mu zy ce i uśmie chach wspól na za ba wa dzie ci, ro dzi ców i dziad ków
nie mo gła do biec koń ca

10 stycz nia 2016 ro ku ucznio wie
klas I -III Szko ły Pod sta wo wej im.
Fry de ry ka Cho pi na w Ko byl ni kach,
przed sta wi li ja seł ka bo żo na ro dze -
nio we w Ko ście le pod we zwa niem
Św. An ny w Ko byl ni kach.

W bo ga tej świą tecz nej sce ne rii
przed sta wio no dro gę Ma ryi i Jó ze fa
do be tle jem skiej szo py, roz mo wę Pa ste -
rzy z Anio łem, zwia stu ją ce go na ro dze -
nie Pa na, roz ter ki i okru cień stwo He ro -
da, przy by cie do nie go Trzech Kró li.
Zna la zły się też sce ny za war cia pak tu
mię dzy He ro dem a Dia błem oraz zgła -
dze nie krwa we go mo nar chy przez
Śmierć.

Do przed sta wie nia wkom po no wa no ko lę -
dy: „Wśród noc nej ci szy”, „Dzi siaj w Be tle jem”,
„Anioł pa ste rzom mó wił”, „Mi zer na Ci cha”,

„Gdy ślicz na Pan na”, „O gwiaz do be tle jem ska”.
Trud re cy ta to rów i śpie wa ją cych zo stał na gro -
dzo ny owa cja mi ze bra nych w świą ty ni

Dnia 23.01.2016 r. w Rę bow skim
Do mu Kul tu ry od by ła się uro czy sta
cho in ka szkol na skie ro wa na do ca -
łe go śro do wi sko wa lo kal ne go.

Po po wi ta niu przez Pa nią Dy rek tor
oraz Ra dę Pe da go gicz ną przy by łych go ści i
ze bra nej spo łecz no ści lo kal nej roz po czę ły
się wy stę py dzie ci, w któ rych uczest ni czy -
li wszy scy ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej

w Rę bo wie. Na po cząt ku za pre zen to wa -
no przed sta wie nie ja seł ko we, śpie wa no
ko lę dy i pa sto rał ki. W dal szej czę ści pro -
gra mu re cy to wa no wier sze o te ma ty ce zi -
mo wej, od by ły się krót kie żar to bli we
scen ki ka ba re to we, wy stę py ta necz ne
dzie ci młod szych i star szych ta kie jak: Po -
lo nez, Rock and roll, Smerf ny rap, Cze ko -
la da, któ re zdo by ły ogrom ny aplauz ze
stro ny pu blicz no ści. Nie za po mnia no
rów nież o Świę cie Bab ci i Dziad ka. Dzie ci
wy ra zi ły wdzięcz ność swo im Dziad kom
wier sza mi i pio sen ka mi.

Za ba wa Cho in ko wa w Szko le w Ra dzi ko wie

Ja seł ka w Szko le Pod sta wo wej w Ko byl ni kach

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

23 stycz nia w Ba zy li ce Czer -
wiń skiej od był się fe sti wal ko -
lęd i pa sto ra lek ucze sti czy low
nim 11 chó rów z Die ce zji Płoc -
kiej:

1. Chór Fran ce sco z pa ra fii św.
Fran cisz ka z Asy żu w Cie cha no -
wie - dy ry gent p.Ro bert Bar tołd 

2. Chór Vic to ria z pa ra fii far nej
św. Jó ze fa w Cie cha no wie - dy ry -
gent p.Do mi nik Mo lew ski

3. Chór Ba zy li ki Czer wiń skiej
- dy ry gent p.Prze my sław Ziół -
kow ski

4. Chór Li ra z pa ra fii św. Woj -
cie cha w Na siel sku - dy ry gent p.Jo -
an na Osta szew ska

5. Chór z pa ra fii św. Mak sy mi -
lia na Kol be go w Mo dli nie - dy ry -
gent p.Da niel Ta rasz kie wicz

6. Chór Pa ra fial ny z Ba bo sze wa
- dy ry gent p.Mar cin Błasz czak

7. Chór Vox Fa ti ma z pa ra fii
Mat ki Bo żej Fa tim skiej w Płoc ku -
dy ry gent p.Ce za ry Szym czak

8. Chór Ti bi Can ta mus z pa ra -
fii św. Krzy ża w Płoc ku - dy ry gent
p.Ja kub Ja błoń ski

9. Chór z pa ra fii św. Mak sy mi -
lia na w Płoń sku - dy ry gent p.Jan
Urbań ski

10. Chór Can ta te Do mi no z
pa ra fii p.w. św. An ny w Po mie cho -
wie - dy ry gent p.Ma riusz Da na

11. Chór Emaus z pa ra fii
św.An ny w Strze go wie - dy ry gent
p.Ma riusz Usią dek

Wy stę pu ją cy za pre zen to wa li
bar dzo wy so ki po ziom

Ju ry w skła dzie p.Ma ria Ba giń -
ska, p.Le szek Ma te usz Go rec ki i
p.Ka mil Steć po prze słu cha niach
kon kur so wych wy ło ni ło Lau re -
atów Fe sti wa lu:

I miej sce -  Chór Li ra  z pa ra fii
św. Woj cie cha w Na siel sku - dy ry -
gent p.Jo an na Osta szew ska

II miej sce - Chór Can ta te Do mi -
no z pa ra fii p.w. św. An ny w Po mie -
cho wie - dy ry gent p.Ma riusz Da na

III miej sce -  Chór Ba zy li ki
Czer wiń skiej - dy ry gent p.Prze my -
sław Ziół kow ski

Wy róż nie nie -  Chór Emaus z pa -
ra fii św.An ny w Strze go wie - dy ry gent
p.Ma riusz Usią dek. Or ga ni za to ra mi
Fe sti wa lu by li: Pa ra fia p.w. Zwia sto wa -
nia Naj święt szej Ma ryi Pan nie w Czer -
wiń sku nad Wi słą w oso bie ks.Pro -
bosz cza Łu ka sza Pio tra  Ma sta le rza
SDB i or ga ni sty Ba zy li ki Czer wiń skiej
p.Prze my sła wa Ziół kow skie go oraz
Wójt Gmi ny Czer wińsk nad Wi słą
p.Mar cin Gor tat.

Na gro dy w po sta ci  sta tu etek mu -
zycz nych i dy plo mów ufun do wa ła
Rad na Po wia tu Płoń skie go p.Te re sa
Pie trzak. Kon fe ran sje rem Fe sti wa lu był
ks.Krzysz tof To czy ski SDB

Fe sti wal Ko lęd i Pa sto ra łek dla Chó rów Pa ra fial nych "Gdy się Chry stus ro dzi..."
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Sprze dam Nis san Pri me ra Rok 2004
z ce na 9900 zł
z Sil nik 1800 ben zy na
z Sa mo chód z bar dzo ma łym gwa ran to wa -
nym prze bie giem 129 tys km
z Sa mo chód ku pio ny w Pol sce w sa lo nie , 
z Od no wo ści w jed nych rę kach.
z Bar dzo do brze wy po sa żo ny.
z Bar dzo do bre ra dio z su per na gło śnie niem.

z Kli ma ty za cja
z Ka me ra co fa nia.
Wy szo gród ul.Re bow ska 66, Tel 24 2311006

Tur niej Mło dych Adep tów Pił ki Noż nej

Wy szo gród Ha la Spor to wa

30 stycz nia 2016 so bo ta od godz. 9,00

Za pra sza my do ki bi co wa nia

HU RA GAN BO DZA NÓW - SPÓJ NIA
MA ŁA WIEŚ 7:3 (2:0)
go le: Hu bert Ko zioł 2', 21', Piotr
Ro bak 42', Nor bert Skrzyń ski 54',
Ma riusz Le mań ski 55', To masz
Łąt ka 64', Mi chał Zu cho ra 70' - To -
masz Gó rec ki 43', 46', Kry stian
Ma czu ga 68' (rz.k.) 

Jak każ de go ro ku przy go to wa nia
Hu ra ga nu roz po czy na ją się od Me czu
No wo rocz ne go. Tym ra zem szes na sty
już z ko lei ten tra dy cyj ny po je dy nek od -
był się w sa mo po łu dnie w nie dzie lę - 10
stycz nia, a ry wa lem szó sty raz z rzę du
był za przy jaź nio ny ze spół Spój ni z są sia -
du ją cej, z Bo dza no wem, Ma łej Wsi.

Obroń cą ty tu łu sprzed ro ku by ła

wła śnie Spój nia. Tym ra zem ty tuł naj -
lep szej eki py na po czą tek ro ku przy padł
w udzia le Hu ra ga no wi, a pierw sze go go -
la w 2016 ro ku, już w dru giej mi nu cie
me czu strze lił Hu bert Ko zioł.

Wa run ki do zi mo wej gry zna -
ko mi te. Cie pło, nie mal bez -
wietrz nie i nie wiel ka war stwa
śnie gu. Wszyst ko to spra wi ło, że
mecz był na praw dę cie ka wym wi -
do wi skiem i ob fi to wał w to, co
pił kar scy ki bi ce lu bią naj bar dziej,
czy li go le.

W pierw szym po je dyn ku no -
we go ro ku tre ner Hu ra ga nu sko -
rzy stać mógł aż z 19 za wod ni ków,
za gra ły więc pra wie dwa róż ne

skła dy. Pierw szy - pod sta wo wy z je sien -
nych roz gry wek pro wa dził do prze rwy
2:0, zmien ni cy do ło ży li jesz cze pięć go -
li, tra cąc nie ste ty trzy.

KS HU RA GAN

WY GRA NA W XVI ME CZU NO WO ROCZ NYM

Sztab WOŚP w Ma łej Wsi przy
GCK Mul tiO sa da, two rzy li przed -
sta wi cie le pla có wek oświa to -
wych, in sty tu cji i or ga ni za cji
dzia ła ją cych na te re nie gmi ny.

W kon cer cie WOŚP, któ ry od -
był się w Ha li Spor to wej w nie dzie -
lę 10 stycz nia w godz. 15-19.30
wy stą pi ły: chór z Gim na zjum w
Ma łej Wsi, Ze spół „Raz Dwa” ze
Szko ły w Pod gó rzu, Dzie cię cy Ze -
spół Uku de mia, Klub Sztu ki Wal ki
Ma ła Wieś, Uczniow ski Klub Tań ca

Spor to we go Pa sjo nat, Przed szko le
Sa mo rzą do we z Ma łej Wsi oraz T -
-DAB.

Kwe sto wa ło 50 wo lon ta riu szy,
a re kor dzist ka We ro ni ka Ro so siń -
ska ze bra ła 1645, 71 zł.

Z li cy ta cji, kwe sty i sprze da -
ży ze bra no łącz nie kwo tę
20 059,44 zł.

Bar dzo emo cjo nal nie i ży wio ło -
wo prze bie ga ła li cy ta cja, bi jąc lo kal -
ne wy ni ki w au kcjach, np. ko szul ka
WOŚP – 500 zł., ku bek WOŚP –
200 zł., kask stra żac ki – 500 zł.

24 FI NAŁ WOŚP MA ŁA WIEŚ
10-go stycz nia 2016r. ca ła Pol ska
bra ła udział w 24 Fi na le Wiel kiej Or -
kie stry Świą tecz nej Po mo cy. Gmi -
na Bul ko wo po raz pią ty przy łą czy ła
się do szczyt nej ak cji. Tym ra zem
„gra li śmy” dla pod trzy ma nia wy so -
kich stan dar dów le cze nia dzie ci
na od dzia łach pe dia trycz nych oraz
dla god nej opie ki lu dzi w po de szłym
wie ku. Or ga ni za to ra mi by li Wójt
Gmi ny Bul ko wo Ga briel Gra czyk oraz
Gmin ny Sztab WOŚP w Bul ko wie. 

Uro czy ste roz po czę cie im pre zy na stą -
pi ło w ha li spor to wej w Ze spo le Szkół
Ogól no kształ cą cych w Bul ko wie. Obec no -
ścią swo ją za szczy ci li nas te go dnia Sta ro sta
Płoc ki Ma riusz Bie niek, Rad ny Po wia tu
Płoc kie go An drzej Ku liń ski oraz Prze wod -
ni czą cy Ra dy Gmi ny Bul ko wo An drzej
Kro kow ski wraz z rad ny mi oraz soł ty sa mi. 

Mi mo nie sprzy ja ją cej au ry, tra dy cyj -
nie miesz kań cy do pi sa li i chęt nie wspie ra -
li zbiór ki pie nięż ne. Nie zwy kłych wra żeń
i wy so kich kwot do star czy ła li cy ta cja,
w któ rej czyn ny udział wziął p. Sta ro sta

wraz z cór ką. W ak cję włą czy ło się 35-ciu
wo lon ta riu szy z te re nu na szej gmi ny. Lo -
kal ne sto wa rzy sze nia: „Na sza Przy szłość”
i Sto wa rzy sze nie Kul tu ral no – Spo łecz ne
„Żu ra wian ki” oraz szko ły przy go to wa ły
kier ma sze, z któ rych do chód zo stał prze -
zna czo ny na zbiór kę WOŚP. 

Wy da rze nie uświet ni ły wy stę py ar -
ty stycz ne dzie ci i mło dzie ży szkol nej
z te re nu na szej gmi ny, „Gość Spe cjal ny”
oraz sto isko z gra mi i za ba wa mi dla
dzie ci, któ re ob słu gi wa ła gru pa mło -
dzie ży oraz osób do ro słych z Gmin ne -
go Cen trum Wo lon ta ria tu Gmi ny Bul -
ko wo. Wszyst kich zgro ma dzo nych ba -
wił ze spół mu zycz ny AKORD po ry wa -
jąc do tań ca uczest ni ków fi na łu. Te go
dnia nie za wod ni oka za li się dru ho wie
OSP z te re nu na szej gmi ny – tra dy cyj -
nie strze gli bez pie czeń stwa pod czas
im pre zy. O godz. 20.00 po szy bo wa ło
„Świa teł ko do nie ba”. By ło to „gło śne”
zwień cze nie te go rocz ne go Fi na łu Wiel -
kiej Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy.

Ser decz ne po dzię ko wa nia i wy ra zy
uzna nia na le żą się wszyst kim dar czyń -
com, spon so rom, wo lon ta riu szom oraz
lu dziom do brej wo li, dzię ki któ rym
na po moc naj młod szym i tym naj star -
szym pa cjen tom zo sta nie prze ka za na nie -
ba ga tel na kwo ta 16 953,37 zł. Szcze gól -
ne po dzię ko wa nia skła da my na sze mu
„ka pel mi strzo wi” – p. Mie czy sła wo wi Jó -
zwia ko wi, ko or dy na to ro wi Gmin ne go
Szta bu WOŚP oraz „pierw szym skrzyp -
com” – p. Be acie Ju racz ko, któ rzy wy ka -
za li się ogrom nym za pa łem i za an ga żo wa -
niem w przy go to wa niach do tak wspa nia -
łej im pre zy.

24 Fi nał WOŚP w Bul ko wie
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